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410. Min Kare Son.

Åter har jag sä länge saknat bref frän dig, at fahrhoga opwäckes,
huru det må stå til med din hälsa. Min har icke heller dessa
dagar warit bland de bästa. At fä skyndsamt slut i CammarCollegio
angäende obehindrad besitning af hemmanet Qwarnen i Fiby, är
mig högstangelägit. Ty d. 14. Martii infaller fahrdagen, då den
af mig antagne Landbonden bör flytta dijt. Men sker det innan
utslag fallit, fruchtar jag, at där förefaller owäsendeoch slagsmäl.
Skulle jag åter hela delta äret icke fä Bonden dijt at förestå
hemmansbruket, mäste jag sielf föda honom med hnstru och barn
at hän icke må hafwa anledning at klaga sig wara strandsatt.

J anseende härtil sä tala sielf med Herrarne i Collegio, och i
synnerhet jämwäl med Hans Exc. Praesidenten, som skal taga om
del i sakernas rätta gång, och af älder warit min Gynnare. Förbl:r
din trogne fader,

Upsala, d. 3. Martii 78. C. F. Mennander.

411. Min Kare Son

I anseende til nägra weckors tysthet pädin sida har jag wärckel.
warit bekymrad, huru det stått til med din hälsa, med så mycket
större sensibilitet, som jag sielf jämwäl warit och ännu är något
opasslig af en opstigen gicht, som Medici likwäl hoppas snart skola
gå öfwer. Nu gläder det mig högel. at bäde du mär wäl, och at
jag nästa post får wänta godt utslag frän CammarCollegium, och
nägon tid effter i den andra omständigheten frän Hans Maij:t.

Tack och för dit besvär med käppen. Suther kan wäl wänta
nägon liten tid med betalningen. Jag har ännu icke fätt betalning
för min försålda lönings Spanmål.

Det förslaget du skrifwer om tyckes wara mycket fördelaktigt.
Sä framt omständigheterne äro sädane, som de aro för dig be-
rättade, ser jag icke, hwad därwid kunde inwändas. Men i sädane
mäl kan och will jag icke räda nägon aldraminst dig. Det är et

steg, hwar pä en mans hela timmeliga wälfärd beror. Man mäste
altså sielf söka wälja det bästa; och framför alt anropa Gud om

Sin oplysning och styrsel. Hans wälsignelse hwile öfwer dig! För-
bl:r din trogne fader,

Upsala, d. 10. Martii, 1778. C. F. Mennander.
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412. Min. Kare Son.

Jag blir ytterligare öfwertygad genom din nu ankomna skrifwelse
därom, at det partiet du täncker försöka framgängen af, måste wara

i flerahanda afseenden fördelaktigt. Jmellertid giör man bäst, dä
sädane saker med tillförsicht underkastas den Gudomliga För-
synens skickelse, soin styrer alt til sinä barns bästa.

CammarCollegii utslag om Qwarnbergs besitning war ganska
kärkommit. Men jag torde därigenom icke aldeles siippa den
konstiga Mantalscommissarien. Hän bar icke welat inrymma nödiga
hus åt den antagna bonden, lärer, fast utan alt skäl, pästä fahrdag,
och bar i Kungl. Häfrätten förwarat sig taian därutinnan. Jag tror

wäl, at alla hans och des wänners försök därutinnan blifwa frukt-
löse. Jmellertid oroas genom sådane optog et sinne, som älskar
frid.

Ännu är jag opassalig; doch tiltager hoppet dagel. alt mer om
snar och lyckelig restitution. Sömnlöshet, matleda, en enwis
obstruktion och hemlig feber hafwa plägat mig.

Min önskan om din sällhet ophörer äfwen sä litet, som den ömhet,
hwarmed jag framhärdar din trogne fader.
Upsala, d. 17. Martii, 78. C. F. Mennander.

Annu är icke Hallencreutz hijtkomen.

413. Min Kare Son.

Med nästa post skal jag skicka til dig hwad Suther bar af mig
at fordra; jämwäl til dina egna behof 3000. D:r K:mt. Men med
den tillägning, at jag delta är omöjel. kan bijspringa dig längre,
utan måste din oeconomie däreffter inrättas. Du är för dygdigt barn,
at begära, at din gamla fader skal inskräncka egna nödwändigheter
och anständigheter, tilat fournera bebofwer, som offta torde genom
reglerad hushålning kunna inskränckas och förekommas. Jag gier
delta förut wid handen, at du mätte läta taga wahra på brefwet,
som jag täncker afskicka orecommenderat. Jag bar warit och är
ännu siuklig så at hwarcken hand eller sinne giöra sin tjänst.
Förblir din trogne fader,

Upsala, d. 27. Martii, 1778. C. F. Mennander.
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At du icke mätte, tör hända, alarmeras öfwer min opasslighet,
mäste jag lägga til, at godt hopp är om restitution, ätminstone när
blidare wäderlek infaller.

414. Min Kare Son.

Penningarne til dig och Suther jag sidst skref om, följa härjämte;
också Suthers räkning, som wäntas quitterad tilbaka.

Jag menar, at du i början kan komina wäl tiiratta med en ny häf-
klädning. Dina förra hederliga klädnader kurnia ju omgiöras effter
den wedertagna faconen.

Gratulerar til goda apparencer i frieriet, och önskar en sädan
framgång, som Försynen finner dig nyttigast wara!

Annu är jag opasslig, och häller som bäst pä med watndrickning.
Under önskan om ali sällhet forhi:r din trogne fader,

Upsala, d. 31. Martii, 1778. C. F. Mennander.

415. Min Käre Son.

Nu ser det sä ut, som minä krämpor smäningom skulle minskas,
doch äro några ibland dem rätt enwisa. J synnerhet är både kropp
och sinne ganska matt, och lärer det gä längt ut, innan kraffterne
återhämtas. Annu fortfar jag dagel. med Seltzer watns drickande
och annat medicinerande.

Denna dags post ankoin nog sent, och andra förfall giöra, at jag
måtte opskiuta med det ästundade brefwet til tisdagen.

Sök i tid praeparera wederbörandes sinnen tilden redel. Mathesii
faveur. Under önskan om ali sällhet, förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 10. Apr. 78. C. F. Mennander.

416. Min Käre Son.

Härhos följer brefwet ohngefär sädant, som du det åstundat. Du
torde likwäl icke liasta mycket med des opwisande. Det är nyttigt,
at förut wäl känna Personens egenskaper och böjelser, innan man
knyter et ouplöseligit hand.

Jag bar bedt Gahmen inropa några böcker för mig på Berchiska
auctionen. Fär lian dem, begär lian betalningen af dig, soin du
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kan utlägga, dä jag, sä snart räkningen hijtkommer, skal besörja
om penningarnas öfwerstyrande. Lijkaledes har jag anmodat honom,
at tilställa dig et exemplar af de där utkommande Bokauctions
cataloguer, soin du med posten skickar mig tilhanda. Min siukdom
tyckes nu gifwa nägot effter; men det gär ganska trögt och smätt
med kraffternas återhämtande. Ännu fortfar jag med watndrick-
ning och annat medicinerande. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 14. Apr. 1778.1 C. F. Mennander.

417. Min Kare Son.

Hälsans tilständ är wäl för mig nu något bättre; men är likwäl
underkastad mänga förändringar, och lärer icke komma til stadga,
innan lufften blir warm.

Hebben hade jag i dag swar af. Saken tyckes wara bijfallen.
Hän fordrar allenast, som ock billigt är, nägon tilräckeligare be-
kantskap och pröfningstid.

Wijsa för ali ting Mathesii förklaring och öfriga documenter, åt
nägra betydande männ, som kunna hafwa influence til hans hielp
och räddning. Hans bedröfliga stälning ömmar mig ganska mycket.

Natten mot i gär afled Archißiskopinnan Biörnstierna af slag
hastigt och litan at man förmärckt nägon föregäende synnerlig
siukdom.

Under trogen önskan om ali sällbet framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 21. Apr. 1778. C. F. Mennander.

418. Min Kare Son.

J dag har jag sintit watndrickningen. Hälsan synes wäl nägot
förbättra sig; men är doch ännu underkastad förändringar. Den
stränga wäderleken hindrar ock nödig rörelse. En mycket enwis
obstruction har icke kunnat fullel. öfwerwinnas.

Hr Hebbe skref mig nu til för Mag. Törner. Men jag wet ingen
ting swara i sädane mål, innan alla Competitorerne samlats, och
deras förtiänster blifwa jämnförde.

1 Kirjeen alareunaan on jälkeenpäin eri käsialalla lisätty: til Herr S. B.
Hebbe. Nederst i brevet senare tillagt: til Herr S. B. Hebbe.
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Wisserligen måste mycken omtancka och försichtighet anwändas
wid alla göremäl, i synnerhet dä de aro af den wigt, soin det du nu

hafwer för händer.
Si Mathesii sak til godo i alt hwad du kan. Mä wäl! Din trogne

fader.
Upsala, d. 28. Apr. 1778. C. F. Mennander.

419. Min Kare Son.

Min felicitation blir i orden kårt; men af innersta hierta: Gud
förläne dig lycka och wälsignelse til dit förestäende äktenskap, och
Jäte dig til sednaste älderdomen däraf skörda sällhet och nöje!

Med nasta post skal jag skrifwa til Hebben, ocli i synnerbet til
den unga Fästmöen. Nu är posten resefärdig. Förbl :r din trogne
fader,

Upsala, d. 5. Maji, 1778. C. F. Mennander.

420. Min Kare Son.

Härhos följa brefwen tildet nya Swägerslaget. Bruden skall,
effter äimän berättelse, wara dygdig, qwick, sedig och alfwarsamt
opfostrad. Och soin hon tillika är ung och böjelig, sä konnner
det an pä dig sielf, at af henne tilskapa en älskanswärd hustru,
ooh at bijbehålla henne wid stadighet och alfwarsainhet.

Prof. Olov Pryss skal mycket wara förtörnad däröfwer, at i hans
afsked icke blifwit inrykt om nädeär effter honom, i fall hän läm-
nade äncka och oförsörgda barn. Saken torde knnna hielpas genom
en särskild declaration nu effterät, sädan som jag tror at Camerera-
ren Biörkbom fätt.

Juris professions förslaget lärer nu hafwa inkoinmit. Du känner
Calonii sällsynta capacitet, och lärer icke underlåta, at för honom
giöra alt hwad möjeligit är. Hans befordran lärer blifwa sä mycket
lättare, som Secreteraren härifrän, Flygare, som stär på andra
nimet, icke lärer wara betjänt med flytning til denna, Gud wet
huru länge, lönlösa professionen. Tredie nimet skal wara ledigt
medan Consistorium icke ansedt Adj. Kreander för competent
sökande, och ingen annan sig anmält. Hans Excellence torde ändä,
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ulan widare omgäng och connminicationer, söka afhielpa saken.
Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 8. Maji, 1778. G. F. Mennander.

421. Min Kare Son.

Nu med posten äro handlingarne i Mathesii sak mig til ntlåtande
af Höglofl. Canc. Collegio meddelte. Soin jag ingen kunskap äger
om Församlingens inrätning därstädes, och oplysning däroni icke
heller i Consistorii handlingar finnes, lärer jag blifwa twnngen,
at inskräncka mig innom anförande af det, som jag om Mathesii
moraliska caractere bar mig bekant, samt om den myckna nytta
lian under sin tjänstetid i London för Fäderneslandet ästadkommit.
Med första skal et sädant mit ntlåtande afgä, och så snart opass-
ligheten, som ännu plågar mig, tilläter nägot alfwarsamt arbete.

Jag giör mig därom förwissad, at du sorgfälligt bewakar sä wäl
Mathesii fördel, som ock Calonii ansökning om Juris professionen
i Åbo. Secret :n Flygare som i dag war hos mig, synes giöra fullt
alfware at erhälla denna sysiä, och lärer i sädant afseende i dessa
dagar infinna sig i Stockholm. Men Calonius, som tjänt innom
wärcket, tyckes wara mer berättigad til denna befordran, och för
min del önskar jag at hän den mätte winna. FörbLr din trogne
fader.

Upsala, d. 19. Maji, 1778. C. F. Mennander.

P. S. Prof. 01. Pryss skal nägot misstycka, at i des afsked icke
influtit om nädeär för äncka och omyndiga barn, i fall några sädane
honom öfwerlefwa. Du torde kurnia hielpa delta genom tillstyrckande
af et bref frän Hans Exc. Cancelleren, hwari sädant tilläg inne-
hälles, som jagwill minnas skedde med Camereraren Biörkbom.

422. Min Kare Son.

Min hälsas tilstånd är i det mästa lijkadant. Jbland plägas jag
af gicht och spasmer, ibland af strangurie, sömnlöshet, matleda etc.

Jbland ansatta flere sädane krämpor mig på en gäng. Jmellertid
utmattas bäde sinnets och kräppens kraffter. Fär se, hwad watn-
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drickning och motion kan uträtta, när wär Herre beskär wärma
ocli tjänlig wäderlek. Med Fredags posten skal det mig anbefalte
utlåtandet i Mathesii sak afgä. Men jag wet sannerl. icke, hwad jag
därutinnan skal skrifwa. Icke minsta oplysning finnes här i hand-
lingarne om wår kyrckas inrätning i London. Wäl, ocb effter mit
tycke mera i gin ordning hade det warit, om i fali jag i saken skulle
höras, det hade skedt innan det steget togs med suspensionen.
Jmellertid synes mannen wara mycket lidande, och förtjäna repa-
ration salutatis salutandis; framhärdar din trogne fader.
Upsala, d. 26. Maji, 1778. C. F. Mennander.

423. Min Kare Son.

Mit infordrade underdäniga utlåtande, angäende Mathesii och
des anklagares sak, afgär nu sådant, som det kunnat bli, då kunskap
om kyrcko inrätningen wid den församlingen saknas, och under
ombytande krämpor, samt kroppens och sinnets kraffters matthet.
Sök skaffa däruppä god uttydning, samt bijdrag effter ali möje-
lighet sielf och genom andra därtil, at den ärlige mannen mätte
blifwa hederligen til sin sysiä restituerad, och få den å nyo för-
walta. Möjeligit kan dä bli, at beswären förfalla och enigheten
äterställes. Hans Maij:ts näd och försäkran at sedän blifwa til
anständig sysiä i fäderneslandet befordrad, hoppas jag säkert honom
blifwa gifwen.

Gahmen lärer hafwa inropat och du betalt några böcker pä
Berchiska auctionen. Räkning och sielfwa böckerne wäntar jag
med första. Äfwen lärer nägot til mig destinerat paquette från
Åbo wara ankommit, som då följer med.

Det lärer redan wara dig bekant, at Porthan d. 21. hujus paren-
terat öfwer din sai. Morfader. Glöm icke Secret. Calonii befordrings-
mål, icke heller förbehället om Pryssens nädär. Gnd wälsigne dig!
önskar din trogne fader,

Upsala, d. 29. Maji, 1778. C. F. Mennander.

P. S. Mig är berättat, at under hand jämwäl skal arbetas pä
Missionens ophäfwande i Norra America, som mindre nödig och
kostsam för publicum. Men mig tyckes, at sädan förändring nu
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aldraminst wore rädelig, då lijkt synes, det Swerige jämwäl torde
få fri Handels rättighet i dessa colonier, och Missionen därigenom
blifwa bäde Ecclesiastice och politice nyttigare än tilförene.

424. Min Kare Son.

Min hälsas tilständ rättar sig mycket effter wäderleken. Så länge
lufften är kali, fuchtig och olustig, som den merendels warit, mär
jag wärre, men wid klara och warma dagar är kropp och sinne
muntrare.

Du lärer få flere visiter af Hr. Professorer härifrån, som nu aro

dijtreste at hos Hän Maij:t nedlägga underdänig tacksäjelse för
den erhälna förbättringen i sinä löner. Wore något paquette frän
Åbo ankommit, så lät det följa hijt.

Det gläder mig hiertel. at du är så fulkomligen nögd med dit
ingängna engagement. Gud låte dig til sidsta lefnadsstunden erlefwa
däraf allsköns förnöjelse! Dit hederliga Swärsfolcks ömhet och
sorgfällighet kan icke tilfylles berömmas, icke heller Brudens dygd
och stadighet wid så unga är.

Jag har förut druckit en sats Seltzer watn, och begynt en d:o
Pyrmonter i dessa dagar. Förbl :r din trogne fader,

Upsala, d. 5. Jun. 1778. C. F. Mennander.

Glöm icke Mathesii, Pryssens och Calonii angelägenheter.

425. Min Käre Son.

Du och Resesällskapet blir mig hiertel. wälkommit när som hälst.
Hijtkomsten torde ske i slutet af denna eller början af nästa wecka,
då den fagraste årstiden eller midsommaren är för handen, då wid
pass torde jag ock kumia sluta min watndrickning, som jag nu

andra gängen denna währ mäste hälla på med.
Af brist på mm och sängkläder kan jag icke herbergera flere,

än dig allena. Men om mat skal anstalt giöras, sådan, som på
denna orten kan ästadkommas.

Jag wäntar med först frän London ankommande skep, som torde
blifwa Browells, en läda med Mineralier samt continuationen af

23
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Monthli Revieu, som aflefwereras på Tottiska contoiret. Lät höra
ät, om fartyget anländt.

J dag war mutatio Rectoratus, men jag, som ännu drages med
flere krämpor, har icke kunnat bijwäna den solenniteten. Under
trogen önskan om Guds wälsignelse, förblifwer din trogne fader,

Upsala, d. 16. Junii, 1778. C. F. Mennander.

426. Min Kare Son.

Jag är dig til tacksäjelse förbunden för dit omak med Finska
Biblarne och Montalambert, hwilcka richtigt äro framkomne. När
jag fär weta, hwad den sednare kostar, och hwad jag genom förut
skedda utlägningar för mig är skyldig, skola penningar strax öfwer-
styras.

Dagel. har jag wäntat angenämt besök af det nya Swägerskapet.
Men kan föreställa mig, at bland annat den excessiva heltan warit
wid resan hinderlig. Nu mäste jag pä Medicorum råd, sedän watn-
drickning och medicamenter föga hielpa, söka restituera naturen

genom små resor ät en och annan kant i landet.
Nyligen berättade mig Past. Mathesius i London at saken honom

och dissidenterne emellan wore nu bijlagd, och at Ministern högel.
åstundar des qwarblifwande. J dag fick jag hosgäende Mathesii
bref. Saken lärer wara underkastad Hans Maij :ts nådiga decision.
Hän ber om min underdäniga intercession at få bli där qwar, i
hwilcken begäran nu mera hela församlingen skal förena sig. Men
jag wågar icke inkomma med en sådan anhällan, sä länge jag icke
fått befalning at härom utläta mig, ehuru jag tror delta wara det
bästa medlet til enighets äterställande i församlingen. Jmellertid
skickar jag brefwen härhos, hwarwid du wid sakens föredragande
torde kunna giöra nägot bruk.

Med Capit. Browell, som i dessa dagar seglar från London, följa
för mig en läda Mineralier, nägra mänader af Monthley Rewieus,
och ändä en liten bok, adresserade til Totties contoir. Lät taga dem
därifrån, och bestyr om deras hijtsändande. Önskar Gudomligit
beskydd, och förbLr din trogne fader.
Upsala, d. 24. Julii, 1778. C. F. Mennander.
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427. Min Kare Son.

Du mäste icke så mycket alarmera dig öfwer det jag i bästa
afsicht skrifwit, at neml. wäcka dig til nätt och efftertäncksam
hushälning. Än mindre bör du tro, at jag nägonsin drager handen
undan, at med warmt hierta bijspringa dig, sä längt min förmäga,
som genom flyttningen hijt icke är förbättrad utan försämrad, kan
tilläta. Men om alt delta få wi närmare talas wid, dä wi personi,
räkas. Jag skal i slutet af denna och bör jän af nasta wecka wara
hemma, och afbida et sä kärt besök, som jag hade afbördat mig i
Stockholm, och icke til skifftes siuklighet och syslor warit mig
därwid hinderlige. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 28. Julii, 1778. C. F. Mennander.

428. Min Kare Son.

Tack för den sidsta angenäma visiten, men som war effter och
öfwer wanligheten ganska kärt.

Brefwet om Mathesius följer härhos. Dä alle wederbörande
ästunda hans qwarblifwande, och jag förmärker honom sielf hälst
önska det, wore wäl, och som jag tror til ali missämjas dämpande
tjänande, om Hans Maij:t sknlle täckas i näder därtil bijfalla.

J förra aviserne säg jag, at Capit. Browell hijt inpasserat. Lät
altsä Skeppet eller contoiret optaga den mig tilhöriga lådan med
mineralier och nägra til mig destinerade böcker samt skicka dem
hijt med första säkra tilfälle. När jag fär weta, at du wistas i
staden, skal jag skicka de pgr wi sidst taltes wid om. För hl :r din
trogne fader.
Upsala, d. 4. Aug. 1778. C. F. Mennander.

429. Min Kare Son.

Drängen ankom med brefwet, under det jag war på Bälinge
Prästegärd. Documenterne jämte mit nnderdäniga utlätande in-
skickas härjämte til CancellieCollegium. Nog hade jag likwäl tykt,
at saken kunnat täla komma hijt med posten; ty om den af-
giöres nägra dagar förr eller sednare, kan icke wara sä magt pä-
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liggande. Då hade jag ock hafft tid, at bättre städa om min skrifft,
soin nu i hast, och under swaghet ooh opasslighet, blifwit tilraspad.

Jmellertid lyser bäraf din ömhet för Mathesius, ocb mig gläder
det, at hans sak nu synes nalckas til et för honom och försam-
lingen angenämt slut.

De 1500. Dr. K:mt eller 83. RDr. sp. 16. Sch. som wi sidst taltes
wid om, följa härjämte.

Glöm icke, at strax läta från Capit. Browell eller Totties Contoir
låta afhämta de mig tilhörige Böckerne och en läda med Minera-
lier, dem jag sedän wäntar hijt med första säkra tilfälle. Deo
commendatus vale!

Ups. d. 9. Aug. 1778. C. F. Mennander.

430. Min Kare Son.

Härhos följer nytt bref til Cancellie Collegium, sådant, som du
det åstundat; fastän, tör hända, det hade warit lijka så godt, at
inlefwerera det förra, tillika med handlingarne. Siä couvert därom,
i fall så behöfwes. J sit bref nämner collegium, at Env. v. Nolckens
skrifwelse med Hans Maij:ts remiss och nya kyrkoordningen för
församlingen i London skulle följa med, men dessa handlingar
woro icke bijlagde. Har ei welat nämna därom, at sådant icke
mätte anses för nägon insimulation om wärdslöshet. Hoppas imel-
lertid, at de skrifter aro där qwara, och icke föras på min räkning
af någon, som här förkomne.

Jcke ordet nämner du om sakerne från London med Cap. Browell;
hoppas imellertid, at du skaffar dem til dig, och så med säkert
tilfälle hijt mig tilhanda. Bokcataloguerne från Giörwell, Fyrberg
och Holmberg ber jag at du skaffar ät mig. FörbLr din trogne
fader,

Upsala, d. 14. Aug. 1778. C.F. Mennander.

431. Min Käre Son,

Befordra Mathesii sak til godt och skyndsamt slut, och lät mig
weta, när det utfaller och huru det lyder.

Här är icke något särskildt Archißiskops Archive, icke heller
finnes bland Consistorii Handlingar nägon tilförlätelig opsyning
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i de delar, soin du omförmäler. Det wore säledes ganska wäl, om

därifrän lius i dessa omständiglieter kunde winnas. Enskilta corres-
pondencen med minä företrädare lärer hafwa stadnat i Sterbhusen.

Laga äntel. Böckerne och Lådan op från Fartyget, och skicka
dem hijt, med nägot säkert tilfälle. En annan läda med Mineralier,
som jag tror wara ändå rarare, är til mig destinerad från Petersburg
af Prof. Laxman och redan til Stockholm aukominen samt finnes
hos Hof-Apothekaren Lars Collin, hwarom så wäl lian som Laxman
sielf mig averterat. Lät strax bämta den til dig, och betala tillika
til Collin effter hosgående Nota omkostningarne 1. RDr. 10. Sch.

Denne, jämte det förra, wäntar jag wäl förwarat med det första
hijt, och underrättelse, när och med hwem dessa saker från Stock-
holm afgå. Under önskan om den Högstes wälsignelse förblifwer
din trogne fader,

Upsala, d. 21. Aug. 1778. C. F. Mennander.

432. Min Käre Son.

Tack för god anstalt om Böckerne och lådorne, sora oskadde
framkommit. Mineralierne, i synnerhet de Engelske, aro doch
mycket wårdslöst inlagde, ulan annotation om deras beskaffenhet
och locus natalis, sä at jag icke bar af dem den nytta, som jag
förwäntat. Kuru är nu Matbesii sak afsluten? Lät mig med det
första weta det.

Får jag icke tilbaka dit contrefait? Wore det gifwit åt Bruden,
mäste ock rahmen härifrän afhämtas.

Jag menar, at ingen början lärer wara giord med mit koppar-
stick. Ätminstone bör det icke ske, innan jag får se deseinen.

Bibel commissionen häller mi här i Kuset sinä dageliga samman-
träden. Därigenom bindras jag från motion, som wore för min
swaga hälsa aldeles nödwändig. Hälsa Bruden och andra Bekanta.
Framhärdar din trogne fader

Upsala, d. 1. Sept. 1778, C. F. Mennander.

433. Min Käre Son.

Åter äro nägra Böcker och trykta papper til mig destinerade och
afgängne från Hull i England, samt förmodel. redan til Stockholm
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framkomme. Herr Langenberg, junior, bar lagit dem i sit förwar
at hijt framskaffa, som torde hafwa aflefwererat dem på Totties
och Arwidssons contoir. Lät strax höra häreffter, och skicka dem
hijt med första säkra tilfälle.

Gahmen torde äter snart behöfwa nägra plåtar til par böckers
inköpande åt mig på en snart skeende auction. Lät honom för
min räkning fä dem, dä de requireras.

Lijkaledes, om Tysk frukt finnes för gådt köp, sä handia opp ät
mig en tunna Äpplen, hälfften Borstocker och andra hälfften
Stetinare. Altsammans föres mig til räkning och skall tacksamligen
betalas.

Af Secret. Wargentins portrait, som nu skall wara färdigt, skaffar
du mig wäl et exemplar.

Hälsa Bruden och andre bekante, frän din trogne fader,

Upsala, d. 11. Sept. 78. C. F. Mennander.

434. Min Käre Son.

Under allehanda syslor och distractioner fär jag allenast med
par ord berätta, at jag lättas ifrän mycket bekymmer genom de
rumm du för din tilkommande bosätning hyrt, och mig nu offererar.
Med en sai och kammare, samt nägot rumm för drängen, är jag
sluteligen betjänt. Wed för mig ber jag at du där läter optaga
I/2 fanin Biörk, som tyckes wara nog för den förmodel. kärta
tiden. Skulle hushällerskan kunna disponeras at ätaga sig en liten
oeconomie för mig, wore ganska wäl. Jag sluppe dä låta hemta
mat utifrän, kunde ibland hafwa nägra wänner hos mig til midda-
gen, och ägde bättre sköttsel i fall minä opassligheter, som ännu
påstå, men äro likwäl drägeligare, äterförwärras. Wärst blir då om
kökssaker, men af dem kan, dä jag kommer dijt, som lärer ske
en wecka wid pass för Riksdagens början, nägot opköpas, som här
sedän kan komina til pass. Kläder til en säng och talglius skall
härifrän afsändas. Mer erhindrar jagmig för denna gängen icke.

Bisk. Celsius har warit och är ännu här. Förmodeligen jämwäl
i den afsicht, at närwarande förnimma, burn det är beskaffat med
min hälsa. Hän föreställer sig, at honom, som en (sic!) yngste wigde
Biskopen, tilkommer, at hälla predikan wid Riksdagens början. Tiden
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är kärt, och hän såge giärna at texten därtil blefwe ju förr des helre
utsatt. Päminn i Cammar expeditionen, at befalning til mig om
förslaget til texter finge snart afgä. Celsius, som i morgon reser

tilbaka, lärer ock sielf giöra därom erhindran.
Hielp Mathesii Sak til snart slut. Den stackars gässen, soin flere

gänger skrifwit mig til, tränar af wäntan, at se utslaget öfwer sit
öde.

Skaffa äntel. och ju förr des helre de Engelske Böckerne, soin
Langenberg hafft i Commission. Framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 15. Sept. 1778. C. F. Mennander.

Jag önskade weta, om nägot stallrum följer med de boningsrum
du tingat? Men jag tror det wara sä godt, at i den delen tillita
hyrkuskarne. At flytta hö och hästar härifrän harsin widlöff-
tighet.

435. Min Käre Son.

Mathesii sak är ganska wäl uträttad, och bör du derföre hafwa
mycken ära och tacksäjelse. Med tisdags posten skal jag skrifwa
honom til därom; ty nu hinner jag det icke, sä wida jag i qwäll
eller morgon skal resa til Bälinge, at predika där, och hälla en ange-
lägen kyrkostämma. Jag har närmare besinnat mig på min före-
stäende oeconomie i Stockholm, och finner wid egen hushälnings
inrättande möta tusende swårigheter; hwarföre jag beslutit, at låta
hämta mat för mig, och, dä främmande skola biudas, betinga därom
på någon källare, t.ex. Dufwan, soin ligger när intil, och hwarest altid
tilförene god mat blifwit lagad.

Lijkaledes har jag slagit utur sinnet at där hälla hästar och
wagn, hälst wägen til slottet och Ständsrummet är ganska kärt.
Hyrwagn kan jag ganska wäl behielpa mig med. Jämwäl med en
ständsäng. Den går wäl an i sängcammaren, dijt ändå ingen främ-
mande kommer.

Hwad widare kan blifwa at päminna, hafwa wi ännu tid at råd-
giöra om. Hans Maij :ts nädiga skrifwelse om döpets fsic!) förrättande
och texter til Riksdags Predikan har jag ännu icke fått. Päminn
i Cancelliet om denna sednare omständigheten, at befalning därom
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snart afgär. Ellies blifwer tiden alt för kärt för den, som utses
til Predikants syslan.

Glöm icke Engelska Böckerne. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 18. 7bris, 78. C. F. Mennander.

436. Min Kare Son.

Det är artigt, at wi bägge räkat falla på en idee. Effter närmare
öfwerwägande, och i samräd med S:r Hellwik, bar man befunnit
bäst, at Jungfrun härifrän och en piga flyttas til Stockholm, at

hushålla för mig den kärta tiden som Riksdagen förmodeligen
pästär. Några matwaror och hushällsredskap skola ock härifrän dels
siöledes dels til lands öfwersändas. En min pulpet skal följa med,
hwaruti jag kan lägga några böcker och skriffter. Din bureau har
jag ingen nyckel til, och kan den säledes icke nu nyttias, utan skal
framdeles dijt skickas. Åtskilligt mäste wäl köpas eller lånas där
i Stockholm, i synnerhet bord och stolar. 50. RDr. eller 900. Dr. K;mt

härjämte, at därmed köpa op både Biörk och Tallwed för den kärta
sejouren jag tänker giöra där. Nägot annat smått torde du ock där-
med ophandla, hwad du finner wara nödigast. Jag skal wäl widare
gifwa wid handen, hwad i denna hushälls tilstälning kan fordras.
Ännu har jag icke fätt Hans Maij:ts bref om text til Riksdagens
början. Jag har bedt dig päminna därom, och tiden blifwer redan
nog kärt. Skaffa böckerne med Langenberg til rätta, och lät dem,
så wäl som de, hwilka Gahmen kan ophandla, ligga där wäl för-
warade til min ankomst. FörbUr din trogne fader.
Upsala, d. 22. 7br. 1778. C. F. Mennander.

437. Min Käre Son.

Jag hoppas, at inga hinder betagit mig det nöjet, at nu pä en
tid få bref frän dig, än trägna ämbetssysslor, som ibland omskiffta
med angenämare tidsfördrif hos Rruden.

Jmellertid önskade jag weta, om mit bref med 50. RD:rs sedeln,
som afgick för 8. dagar sedän, kömmit dig til handa, och om tilfälle
warit, at låta optaga wed ät mig, samt besörja om andra smä hus-
hålls omständigheter.
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Förledne lögerdag lade Skepparen Eric Muren härifrän ut. Hän
hade med sig de pä närlagde specification opförde saker. Så snart
hän dijt anländer, drager du wäl försorg, at altsammans kommer
richtigt och wälbehällit opp.

De Engelska böckerne frän Langenberg eller Totties Contoir hop-
pas jag redan wara i dit förwar. De kunna där qwarblifwa, til des
min ankomst sker. Hälsa alla wederbörande, frän den som altid är
din trogne fader.
Upsala, d. 29. Sept. 1778, C. F. Mennander.

438. Min Kåre Son.

Jag begynner blifwa rätt orolig däröfwer, at jag på par weckor
icke hafft en enda rad af dig, nu, då likwäl sä mycket förefaller
at rädgiöra om, i synnerhet, hwad min hushälning, som där kom-
mer at inrättas, angår. Jcke heller bar jag fätt weta, om sedeln på
50. RDr richtigt framkommit, och hwad anstalt kan wara fogad om
minä sakers ophämtande och förwarande, hwilcka härifrän för 8.
dagar med en Upsala Skeppare afgingo, på hwilcka jag strax sände
til dig förtekning. Alt delta försätter mig i den fruktan, at du,
som ellies plägar wara i sådane mäl activ, mäste hafwa fallit i någon
swär siukdom.

J mändag 8. dagar til afgä härifrän landwägen nägra lass med
husgeräd och matsaker. Tisdagsmärgonen täncker jag i Herrans
namn sielf anträda resan.

Lät mig imellertid ändtel. weta huru med dig stär til. FörbUr
din trogne fader,

Upsala, d. 2. Bbris, 78. C. F. Mennander.

439. Min Käre Son.

Förslaget, angäende mathämtning från Dufwan kommer nu för
seent. Jag tykte i början därom; men dä afrädde du det. Däremot
är anstalt giord om egen hushälning, som jag ock tror wara bättre
än källarespijsning. Altså afsändes härifrän, som jag i går skref,
i måndag 8. dagar til Jungfrun med en piga, samt nägra lass husge-
råd och matwahror. Tisdagen därpä reser jag sielf, och har med
mig Michel och en annan dräng. Kan den förra där ombäras, skic-
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kas hän tilbaka. Men nägon annan behöfs icke antagas. Logementet
blir så belägit, at til Slottet och Ståndets runi hästar och wagn icke
behöfwas. När nägon längre resa förefaller, kan jag wäl behielpa
mig med hyrwagn. Hwad du nu strax behöfwer ophandla, blir föl-
jande:

l:o Et matbord af flere lösa skifwor, för 15 personer wid pass.
2:o Et dussin af i Stockholm giorde korgstolar. De kosta icke

mycket, och kumia sedän på Bälinge komma til pass. Men så torde
där jämte behöfwas

3: o ’/2 dussin andra wackrare stolar,
4:o En ständsäng med Buldans botn. Mycket annat kan wäl ock

behöfwas, men kan smäningom anskaffas. Hwad anfört är, synes
mig wara i början oundgängeligast. En afträdes stol lärer du förut
äga. Faller något med mig in, skall med tisdags och fredags posten
därom skrifwas.

Jag känner Probsten Acrelius, som en ganska hederlig och förtjänt
mann. Skulle Biskopp Benzelstierna emot förmodan hafwa för-
glömt honom på förslaget til Doctorpromotionen, skall jag söka
förmä honom, at det mätte nu effteråt ske. Det wore mig kärt, om
jag förmådde uträtta något widare til hans tjänst. Men effter wan-

ligheten och Hans Maij:ts nu ankomna nådiga bref är et sädant
förslag et oeconomicum, som tilkommer hwarje Biskop och Con-
sistorium för sit Stifft, hwari andra swärligen kunna sig blanda.
Förblifwer din trogne fader.
Upsala, d. 3. Bbris, 78. C. F. Mennander.

440. Min Käre Son.

Jag har nu ingen ting lägga til wid det jag sidst skref, utan hop-
pas, at alt blifwer wäl bestält. Jämwäl, at wed, om den ännu icke
wore optagen, blir med det första köpt och i förwar lagd. Den
wahran stegras alt mer, när Riksdagmännerne hinna samlas. I/2
fanin Biörk, och 2 d:o Tallwed tror jag mig komma ut med.
Böckerne frän England äro wäl redan i dina händer. Nästa mändag
afgär mit bagage, och tisdagen jag sielf. Min hälsa har denna tiden
warit krasslig. Får se, om den genom orts och syslors förändring
bättras eller förwärras. Förbl: r din trogne fader.
Ups. d. 6. Bbris 78. C. F. Mennander.
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441. Min Kare Son.

Tack för ali wänskap och förtrpligit omgånge under wår samman-
waro. Den kärta resan gick lyckel. och fort för sig, så at jag kl. /i
fem om efftermiddagen kom hijt hem. Föhret til siös kan icke
förbättras; til lands kan det ock gä an, om man undantager Stock-
holms och Upsala gatorne. Alla mä här wäl. Hälsa wänner och be-
kante, i synnerhet Hebbiska litiset, Paleens och General Directeuren.
Gnd wälsigne dig! Din trogne fader.
Upsala, d. 4. Febr. 1779. C. F. Mennander.

442. Min Kare Son.

Jag finner af dit ganska kärta bref, at de mångfaldiga och trägna
syslor, som öfwerhopade dig under min därwaro, ännu icke åter-
wändt. Grip dig likwäl icke sä an, at en förut wacklande hälsa än
mer förswagas, och lifsträden i förtid förnötes.

Bäde willig och skyldig wore jag, at tjäna Lagm. Paleen med det
ästundade länet; men ser mig nu icke i stånd, at effterkomma hans
begäran. När jag betalt köpmanna och handtwärcks räkningarne för
sidsta år, blifwer icke stort qwar af de penningar jag hade med mig
frän Stockholm, och det årets lön eller betalningen för Spanmälen
faller icke ut förr än effter par mänader. Gärna önskade jag ock
hälla til reds nägra penningar, i fall tilfälle yppades at fä tilhandla
sig nägon liten landtgärd, som kunde gifwa anledning til en för
mig högstnödig motion.

A propos häraf. Jag ser af de nu ankomna inrikes Tidningar
N:o 12. at et helt mantal purt Frälse skal wara tilsalu 5. mil land-
och siöwägen hijt ät Upsala sidan, och at närmare underrättelse om

priset och beskaffenheten skal erhållas pä Fredsgatan i huset N:o 27.
twå trappor op. Jag önskade, at du hunne giöra dig därom under-
rättad, och meddela mig härom kunskap, jämwäl, huruwida gården
är nägorlunda bebygd. J samma Tidning utbiudas til salu nägra
Sackiska eller Bielkiska egendomar; men om Kungshamn och därtil
lydande hemman talas där icke. Nägot af dem skulle ligga wäl til
hands.

Jag hoppas, at Mathesii sak nu är til nöje afsluten. Ätminstone
tröstar jag honom därmed inu afgående bref. Lät mig weta, om
så wärkeligen är?
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Det wore besynnerligit, om Haartman blifwit förbigången wid
promotionen. Den gnataren kan doch wäl hafwa det förtjänt. Ämm
wete wi här icke om promovendi, icke heller med wisshet om Her-
nösand, som doch berättas hafwa D. Hesselgren, en förtjänt och
skickelig man, tilfallit. Nästa post skal jag skrifwa Hebben och
Acrell tik Heter icke den förre Simon Bernhard? Hälsa Bruden,
frän din trogne fader,

Upsala, d. 12. Febr. 1779. C. F. Mennander.

443. Min Kare Son.

Tack för brefwet och documenterne. Men det beklagar jag, at

dit trägna arbete ännu icke wil ophöra, och fruchtar, at för mycken
application därwid bryter en förut nog swag hälsa, och förkårtar
lefnaden.

Ehuru mycket godt jag önskar Swäger Krogius, tycker jag doch
aldeles icke om det förslaget, at hän skulle blifwa vicarius Episcopus
i Borgo, och ber dig, at snarare hindra än befrämja det. Händelsen
wore helt ny och owanlig, och kunde icke annat än mycket gräma
den därwarande hederlige och förtjänte Gubben. Dessutom exempla
non desinunt übi incipiunt. Krogius kommer tids nog därtil, ty
Fortelii dagar kunna icke blifwa mänga. Har du hördt effter det
hemmanets beskaffenhet som jag sidst skref om? Äro Doctorandi
redan utnämnde? Gud wälsigne dig önskar din trogne fader,

Upsala, d. 19. Febr. 1779. C. F. Mennander.

444. Min Käre Son.

Tack för god anstalt om krigsmanshus afgifftens liquiderande,
och berättelsen jag fätt om det til salu warande hemmanet. Utläg-
ningen hwad det förra angår skal innan kärt betala; och det sed-
nare tyckes falla nog dyrt, doch skal jag låta någon bese det, och
sä gifwa min tanka tilkäna.

Skulle det så passa sig, torde jag wäl inställa von Troil i des nya
församling. Men en ännu rätt ostadig hälsa samt hwarjehanda här
äliggande arbeten ästadkomma, at jag skulle önska undslippa den
resan. Antecessoren Bisk. Celsius kunde beqwämligen förrätta den
acten. Hör dig doch härutinnan oförmärckt före. Om den tilstun-
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dande Doctoralpromotionen skrifwer ock Hans Exc. Rudenschöld
med denna post til mig, at tiden därtil wore af Hans Maij:t utsatt
til d. 6. Junii; men at Hän icke ännu fätt Hans M:ts notification
därom. Det wore likwäl nödigt, at ju förr des helre blifwa härom
instmerad, emedan anstalterne fordra sin tid, och äfwen correns-
pondencen med promovendis.

Sä snart peningarne för detta ärs spanmäl infalla, soin jag hop-
pas snart ske, skall jag öfwersända de requirerade 6000 Dr. Men
afgiffterne til praesenter och deras fördelande pä flera är, liwatom
du skrifwer, känner jag icke, eller wet, at någonsin oss emellan tai
därom warit. Den brist pä förtroende du beskyller mig före drabbar
på dig sielf; ty pä flera år bar jag icke rätt fätt weta dina financers
tilstånd. Med dit tilämnade äktenskap är jag biertel. nögd, och
underläter icke at dagel. önska därtil Guds wälsignelse. Hade ock
icke underlåtit, at om din bosätning rådgiöra med din tilkommande
Swärfader, om tilfälle under min därwaro hade sådant medgifwit.
Jag bar warit och förblifwer din trogne fader.
Upsala, d. 5. Martii, 1779. C. F. Mennander.

445. Min Käre Son.

Min hälsas tilstånd är mäst lijkadant, som det war i Stockholm.
Om naturen bar några kraffter qware at hielpa sig, ty medicamenter
hielpa litet eller intet, skulle jag behöfwa motion och sinnens ledig-
bet; men sädant bindras af mängahanda tilstötande syslor. Jag före-
stälte mig, at Talen wid Riksdagen nu mera icke skulle behöfwas
och twiflar, om jag har dem alla i förwar, så wida de woro pä smä
lappar utkastade. Doch skall jag biuda til, at med tisdagsposten
öfwersända dem. Det til Hans Maij:t effter Drotningens lyckeliga
förlossning följer härhos. Ändra i detta och de andra alt, hwad
hielp och förhättring behöfwas.

Gud wet, om någonsin en Pommersk Brögger sedt någon Finsk
Mennander. Imellertid är äter denna decouverten artig, och slägt-
registret torde gifwa i saken nägot lius. Här studerar en Pomerink,
den namnkunnige Doctor Schuberts Son från Greifwald (sid). Hän
lägger sig pä Juridiska wetenskapen, och har fätt höra, at Gouverne-
ments Secreteraresyslan hos Gen. Gouverneuren skal wara ledig,
samt bedt mig om din intercession hos Hans Exc. Hessenstein,
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at hän kunde blifwa därtil antagen. Denna hans begäran effterkom-
mer jag sä mycket helre, som hän är dygdig, flitig, och därjämte
ganska fattig. Jag ser at hos Bokh. Runemark Faddrarne af Borgare
Ständet aro i kopparstick utgifne, säsom ock af adelns och Präste-
ständets äro under arbete. Lät uttaga ät mig et exemplar af de
förra; och, så framt jag kommer at stä pä Prästeståndets tafla, ser
du wäl til, at hiiden wäl graveras och får nägon lijkhet. Hälsa Bru-
den och des Hus. Må altid wäl.

Förbl: r din trogne fader.
Upsala, d. 2. Apr. 1779. C. F. Mennander.

P. S. Folcket roar sig här ibland med det ryktet, at din tilk.
Swärfader köpt åt dig Tynnefsöö (sic!), ibland äter, at hän gifwit dig
300000 Dr at accordera med Rudbecken om Lähnet härstädes.
Ätskillige hafwa frägat mig härom; men jag har swarat, at sädane
skeppartidningar icke hafwa nägon grund.

446. Min Kare Son.

Hwad jag sidsta post läfwade, följer härhos. Om Psalmer etc.

som brukades wid Hans Kungl. Höghets CronPrinsens döpelse Act,
kan jag icke gifwa närmare underrättelse, än den, som står at in-
hämtas af hosgäende ceremoniel. Jag bijlägger och et kärt utdrag
af mit wid det tilfället hälna Tai. Af bägge nyttiar du sä mycket,
så litet eller intet, som kan passa sig i tidningarne.

Lijkaledes ligga härhos minä afskeds Tai. Se öfwer dem, och
jämnka alt, som hielp och rättelse kan behöfwa; som tror wara
mycket nog. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 6. Apr. 1779. C. F. Mennander.

447. Min Käre Son.

Högeligen bedröfwar det mig, at Fästmön är så siuklig. Men jag
har det hoppet til Gud, at Hän snart afhielper den krämpan. Hen-
nes ungdom och Acrells skickelighet blifwa wäl de medel, som til
wär glädie restituera hennes hälsa. Schubert har wäl fått en venera-
belt gammal competitor i Rhezius; men giör doch för den förre
hwad du kan.
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Jag tycker det wara onödigt, at sätta pä Faddergravuren, at den
är copierad effter Acrells. Ty det skulle allenast tjäna at wäcka
mängas hog effter Acrells stikning, somman likwäl wil sparsamt
utdela, tila tiden til des utgifwande kommer.

Jag gratulerar til ordens Camererare syslan och skal icke under-
läta, at så snart jag fär nägon tid til disposition, affärda de om-

nämnde tacksäjelse bref.
Med ali tendresse framhärdar din trogne fader.

Upsala, d. 13 Apr. 1779. C. F. Mennander.

Det nyaste jag härifrän wet, är, at D. Hesselgren i Söndags til
Hernösands Stifft här i domkyrkan inwigdes.

P. S. Du bar på nägon tid blifwit så underlig til sinnes, at jag
icke kan förstå mig derpä, och bar möda wid at kanna dig igen.
Idel missnöjen. Idel Jeremiader. Alt sådant tjänar til intet annat,
än at giöra din lefnad tung och orolig. Hos mig torde det ock hafwa
den wärkan, at päskynda min bårtgäng ur werlden, som utom des
icke kan wara längt borta. Mit samwete bar mig witne, at jag altid
hyst öm faderlig kärlek för dig. Ocksä til din fortkomst och bästa
giordt alt hwad jag förmått, och trodt, under onödiga depencers
undwikande, kumia och böra til dina behof förslä. Framdeles skal
jag icke heller underläta, at bijdraga til dit bästa alt, som af et ömt
Faders hierta kan skäligen fordras. Jngen disposition om min
qwarlåtenskap bar jag giordt. Du giör wäl, som du förklarar i dit
sidsta dä du wänder hiertat til religionen och Gudsfruktan. Den
allena kan tranquillisera sinnet, och giöra oss nögde i mot och med
samt, hwad det tilkommande angär, lära oss underkasta alt Guds
nädiga Försyn. 1

1 Tämä postscriptum seuraa sidotussa kokoelmassa välittömästi 13. IV. 1779
p-.ttyä kirjettä, mutta vaikka tuon kirjeen toisella sivulla olisi ollut vielä tilaa,
on postscriptum ulotettu kylläkin samanlaiselle paperille, mutta uuden sivun
yläreunasta, joten on epävarmaa, kuuluuko se kysymyksessäolevaan kirjeeseen
vaiko johonkin muuhun. Delta postscriptum följer i den originala brevsam-
lingen omedelbart efter det den 13 apr. 1779 daterade brevet, men ehuru på
andra sidon av sagda brev utrymme icke skulle fattats, har delta postscriptum
påbörjats, visserligen på likadant papper, men överst på en ny sido, varför det
är ovisst, huruvida det tillhör ifrägavaranue brev eller något annat.
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448. Min. Kare Son.

Gärds beskrifningen följer härjämte tilbaka. Det är icke egendom
för mig; ty ehuru rik man torde tro mig wara, kan jag försäkra, at

jag icke äger siette delen af den köpeskillingen. Så skall ock
gärden, effter deras beskrifning som den kanna, hafwa förmäner,
men ock olägenheter.

Om de öfrige omständigheterne fä wi framdeles correspondera.
Nu är posten färdig at gä bort. Muntel. kunde man tjänligare
afhandla de sakerne. Förbhr din trogne fader.
Upsala, d. 20. Apr. 1779. C. F. Mennander.

449. Min Kare Son.

Gud förläne dig mycken lycka och wälsignelse tildet nya äre-
tekns bärande, hwarmed hans Kungl. Maij;t dig benädat! Hän
låte ock däruppå snart följa ännu större förmäner! Den begäran
jag för en tid sedän giorde, at du skulle öfwerse och nagelfara
de wid Riksdagens slut hälne Tai innan de tryckas, den oprepar
jag åter. De blefwo i hast och under mänga distractioner skrefne,
och til et och annat bland dem hade jag icke concepten qware.

Jag önskar, at du wille hälsa pä mig här i Upsala. Skulle det
ske för promotion komme din wanliga skyndsamhet, dä du plägar
allenast några timmar trifwas här, wäl til pass; ty jag är tili des
med hwarjehanda arbeten öfwerbopad. Men sker det sednare,
hoppas jag något längre fä behålla dig. At correspondera i wåra
finance ärender duger icke; ty därutinnan är redan mera skrifwit
än sig borde. Förblifwer beständigt din trogne fader,

Upsala, d. 30. Apr. 1779. C. F. Mennander.

450. Min Käre Son.

Mycken tack är jag dig skyldig för beskrifningen på Walla gärd,
som här hos gär tilbaka. Den är dyrare, än at jag skulle mägta
den lösa. Tyckes ock ligga för långt härifrån; ty minä omständig-
heter tillåta mig icke, at öfwer twå dagar wara från Staden. Stor
och widlöfftig egendom ästundar jag icke; ty den skulle allenast
öka beswär och bekymmer pä älderdomen. Et nätt frälsehemman
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här i granskapet, med god belägenhet, som kunde reta mig til
motion, är alt, hwad jag i den delen akulle önska mig.

War hiertel. wälkommen hijt, och wi skola wäl förlikas. Nu
reser jag til Bälinge, at där i öfwermärgon predika. Förbl:r din
trogne fader,

Upsala, d. 11. Maji, 1779. C. F. Mennander.

451. Min Kare Son.

Michel skickar jag nu til Stockholm, at giöra en liten handel
för mig, hwaruppå lian bar upsats, samt tusende D:r K:mt med sig,
at däraf bestrida utgiffterne. Gack honom med räd och dåd til-
handa, och lät din dräng gä med honom. Skulle renetter och
apelciner wara altför dyra, kunde de articlarne gä ut af förtek-
ningen.

Så snart hän bestält sinä ärender, reser hän tilbaka. Lät dä
följa med honom, hwad af Riksdags Tidningame och Biörnstähls
bref nyligast utgifwit är, jämwäl Faddrarne af Adelsständet, om
de redan äro graverade. It. om något annat interessant nytt utkommit.
Gud wälsigne dig! Önskar din trogne fader,

Upsala, d. 25. Maji, 1779. G. F. Mennander.

452. Min Käre Son.

Bestälningarne med Michel äro richtigt framkomne, och är jag
dig mycken tack skyldig för godt bijträde därutinnan.

Til silfrets betalning följa härhos 1236. Dr. K:mt. Om det skickas
med nägon resande, mäste det wäl omläggas, at ingen wet, hwad
som finnes i convolutet. Men sä framt dina omständiglieter sä
tilläta, kunde du wäl sielf som snarast rycka hijt. Murray be-
rättar, at mänga Hospites et Patroni frän Stockholm tänka med
sin närwarelse hedra acten. Men om Hans Maij:ts egen höga när-
waro har man icke här hafft anledning at giöra sig hopp. FörbUr
din trogne fader,

Upsala, d. 1. Junii, 1770 (sid). G. F. Mennander.

Besv. den 3. Junii med räkning och sakerne.

24
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453. Min Käre Son.

Som sorger och bekymmer aro wärt lefwernes oskiljachtiga
följeslagare, och nastan aldrig något jordiskt nöje finnes, som wore
reent och frän missnöjen obemängt; så fick jag ock mitt under
promotions lustbarheterna dit bref om den älskanswärda Brudens
siukdoms tiltagande. Denna tidning bar så mycket bögre bedröfwat
mig, soin jag giorde mig godt bopp, at siukdomen redan wore
öfwerstånden. Gud ware Hennes hielp, och tröste oss alla, som
af denna bekymmerfulla händelsen innerl. oroas, samt i synnerbet
dig, hwars ömma sinnelag jag nogsamt känner!

Ännu lefwer jag likwäl i den fasta förmodan, at siukdomen
öfwerwinnes; så wida jag bar mig flera exempel bekanta af perso-
ner, som effter dylijka anstöter hunnit til en bög älder. J ali
bändelse mäste man bereda sinnet, at underkasta sig Guds fader-
liga behag, som, änskönt offta nog genom swära wägar och bittra
medel, likwäl altid gär tilsit ändamäl: wär sanna lycksalighet.
Lät mig offta weta, burn tilståndet förändrar och förhäller sig.

Härhos följa til ny bohielp 500. RDr. eller 9000. Dr. K:mt.
Dessa aro promotions inkomsterne, på 100. RDr. när, bwilcka redan,
och mera til, aro bär ätgängne.

Mot slutet af nasta wecka hoppas jag blifwa något ledigare, at
begynna watndrickning. Delta säjes wara det enda medlet til min
hälsas restitution. Jag täncker säledes, så långt möjeligit blir,
därmed fortfara. Saken kommer däruppå an, om en gammal och
förswagad kropp äger kraffter, at äterhämta sin spänstighet. Ät-

minstone twiflar jag högel. därpä. Gnd wälsigne dig! Förbl:r
din trogne fader,

Upsala, d. 11. Junii 79. C. F. Mennander.

454. Min Käre Son.

Förleden måndag hade Upsala den lyckan, at benådas af Hans
Maij:ts härwaro. Öfwerstäthållaren, Rector Acad. och jag aflade
wär första opwaktning wid Flötsnnd. Herren war effter wanlig-
heten mild och munter, förnötte under et olustigt och regnaktigt
wäder wid pass tre timmar pä Regementernescampements plats, och
spisade sedän på Slottet. Däruppå tächtes Hans Maij;t bese det
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rum, som AdelCrantz Hällit före wara det tjänligaste för nya Bib-
liotheks bygnaden. Sedän Hans Maij;t jämwäl tagit nnder ögna-
sichte domkyrkan, des grafChor och i synnerbet det Gustavianska,
skedde återresan mot qwällen. Gud wälsigne och beware Hans
Maij:t pä alla sinä wägar! Ut in litteris

Allekirjoitus ja päivämäärä puuttuvat. Underskrift och datum
saknas.

455. Min Kare Son.

Det menniskliga lefwernet är underkastat åtskilliga oförmodeliga
bändelser. En rätt besynnerlig träffade mig i går, bwarwid jag
bör wörda Guds nädiga Försyn, som wakade öfwer mig. Jag bör
gifwa dig därom berättelse, at rychtet icke måtte fä giöra saken
större eller mindre, än den i wärket warit.

Om märgonen sknlle jag i domkyrkan halla en Prästordination.
Consistorialerne och ordinandi woro redan i Sacristugan försam-
lade. Psalmen söngs af Församlingen, och wi skidle träda fram
för Altaret. J det kommer en förwirrad student af Fierdbundra
Nationen, Kolmen benämnd, som en blixt löpande in med dragen
wärja, den lian satte mig mitt för bröstet och hiertat. Under det
lian med bister opsyn sade nägra ord, fick pedellen tilfälle, at

baktil fatta bonom om armarne. Andre, fast än med möda, emedan
lian war bäde stark och wig, wredo bonom wärjan ur handen,
och lian antwardades omsider åt wakten. Par knifwar war lian
ock i fickan försedd med. Jag bar aldrig i minsta måtto kändt
bonom, och säledes hwarken kunnat giöra bonom godt eller ondt.

Det säjes, som faseligare är, at hän hafft något dylijkt opsät
före emot Hans Maij:t och tilden ändan infunnit sig förl. mändag
på Campements platsen. Men som lian där räkat i kerell med
nägra Ryttare, skal hans fördömeliga afsicht därigenom blifwit
rubbad.

Något bedröfweligit och sällsynt hände jämwäl i dag. Under
det wi samlades i Consistorio Academico til Rectorats ombytet, och
wäntade pä Rectoris Steincours ankomst, finge wi berättelse, at hans
Fru, som i går war frisk och ute, hastigt blifwit död. Man fogade
därföre anstalt, at Prorector sknlle lefwerera Magistratus Acade-
mici insignia åt novus Rector. Hämnder kommer likwäl Steincour
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opp, och med munterhet orerade samt författade ceremonien. Hän
wiste likwäl icke, at hustrun redan war afleden; ty man hade
fnnnit utwäg, under föregifwande at hon war ganska swag, at af-
hålla honom frän hennes Cammare.

Gud ware med dig. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 17. Junii, 1779. C. F. Mennander.
P. S. Under det jag soin bäst processat med Öfwerjägmästaren

Rudbeck om des Krukmakeris bortflyttande ifrän Qwarnbergs
hemmanet, bar lian mig aldeles ohörd utwärkat sig i Com. Collegio
redan 1777 nya privilegier icke allenast pä Fayance utan ock på
kokkärils tilwärkande af Sten. Delta är mig helt nyss berättat
af LandsSecreteraren. Hän skall ock hafwa ändrat namnen ocli
i stället för Qwamberg nukalla denna sin inrätning Gustavsberg,
där lian ock, fast än emot förbud, flitigt bygger. Giör dig härom
underrättad, och lät mig weta, hwad bästa rådet kan wara. Nu
skall hän hafwa i afsicht, at genom mägtiga persuasioner och
recommendationer förmä mig til utbyte af delta hemman emot et litet
Säteri lian äger icke längt härifrän. Det förra äger härlig skog,
delta icke en pinne. Archiß. Stolens possessioner lära icke heller
kurnia abalieneras eller bortbytas. Gud näde den, som råkar i
process med konstigt och oroligt folck!

456. Min Kare Son.

Den händelsen, hwarom jag sidst skref, kunde wäl icke aflöpa
utan ali alteration; men jag har likwäl icke kunnat däraf ännu
förmärka några skadeliga päfölgder; hwarföre och brunscuren är
redan i Herrans namn börjad. Studenten hälles ännu under Aca-
demiens wakt, och Consistorium har rådfrägat sig hos Cancelleren,
hwad utwäg med honom skall tagas. Om jag skulle inlösa honom
pä Danviken, kunde wäl den giärningen hafwa sin wackra sida;
men ock päden andra gifwa öpning för hwarjehanda omdömen.

Jag trodde, at det lilla portraitet skulle wara af Suederi Leip-
zigska fabrique; men nu förnimmer jag, at det är Akrells. När
hans cahier blir färdig, så skicka mig den hei och hållen. Gra-
veuren, som stuckit Faddrarne i koppar, skall ock hafwa förfär-
digat Archiat. Hiernes portrait; men denna skall i wredesmode
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inlöst och förstört pläten, doch berättes, at nägra aftryck förut däraf
aro tagne. Wäl wore, om du kunde skaffa mit (sic!) ett. Är icke
peregrinanten Porthan dijt öfwerkommen? Nägra böcker bar jag
bestält genom Mathesius frän London. Hörer man icke nägot om

dem?
Se wid tilfälle effter det nya Fabriks privilegium, som Rudbecken

skal hafwa erbållit, ocb heratta mig des innehåll.
Salutatis salntandis förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 22. Junii, 79. G. F. Mennander.

457. Min Kare Son.

Det fägnar mig, at sändningarne til mig frän England äro an-

komne, och wäntar jag dem med det första hijt. Jag bar wäl icke
fått nägot bref om deras afsändande; men Skepparen torde
hafwa det med sig. Lijkaledes lyster mig se det nya portraitet
graverat. Hwad hindrar Riksdags Tidningarnas utgifwande? Aldrig
mä det sä gä med dem, som med Åbo Tidningar, hwilcka stadnat
i bästa loppet. Jag fortfar med watndrickande; men en del bou-
teiller äro icke rätt friska. Om Catalogner finnas i lädorne pä nyss
inkomna böcker, sä skicka dem til mig. FörbLr din trogne fader.
Ups. d. 2. Julii, 79. C. F. Mennander.

458. Min Käre Son.

Mycken tack för det fägnesamma besöket, och dit bref, som under-
rättat mig om lyckelig ocb munter återkomst til ämbetes orten.

Det är ganska wäl, at man fär wänta kunskap om classification pä
Danwiken, och hwad inlösen i bwarje mm kostar.

Jag menar mig redan äga alt hwad af Wetenskaps Academiens
Handlingar och Tai bärintil utkommit.

J morgon resa Professorerne Mallet och Prosperin pä nägra dagar
til Stockholm. Med endera af dem torde det Engelska paquettet
beqwämligast kunna återfölja.

Wid samma tilfälle torde Schröderheims och Hiernes portrait
hijtkomma. Af den lilla gravuren öfwer mig önskade jag fä 12.
eller om de icke äro altför dyra 20. exemplar.
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Hwad wållar Rikdags Tidningarnes sä långsamma utgifwande?
Jag mä icke tro, at de fä samma öde, som Åbo Tidningarne.

Gud wälsigne dig! Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 13. Julii, 79. G. F. Mennander.

459. Min Kare Son.

Lycka til Landtnöjet, som i Brudens närwaro måste wara för-
dubblat, och hafwa dubbel wärckan til bälsans stärckande. Minä
omständigheter binda mig wid Staden, och watndrickningen, som
nu skrider til slut, lärer, i synnerhet för brist pä tilräckelig motion,
icke hafwa synnerlig wärckan. Watnet jag brukat, bar ock til en
god del warit matt och andtrutit. Effter nägon tid lärer en ny
satz blifwa nödig.

Professorerne Mallet och Prosperin äro nu äterkonme, men tom-

händte, och utan at hafwa med sig det Engelska paquettet. J
torsdag lärer Professor Hagman (sic!) resa dijt, och torde lian wara
lyckeligare i denna expeditionen. Jag skall he honom höra där-
effter i dit qwarter.

En artig och qwick yngling, Bergstedt benämnd, frän Söderman-
land, som i wåhras undergick examen til Cancelliet, lärer nu in-
finna sig där at blifwa inskrifwen. Hän balancerade, antingen lian
skulle wälja utrikes eller Finance expeditionen, och lärer ankalla
om dit räd och handledande så wäl härutinnan, som i alt annat.
Jag wet, at du giör dig nöje af at tjäna och opmuntra sä artig
ungdom, sä at min recommendation icke behöfwes.

Förmäl min respect hos Bruden och alla Anhöriga. FörbUr din
trogne fader,

Upsala, d. 20. Julii, 1779. C. F. Mennander.

460. Min Käre Son.

Nu har jag sintit min Brunscur, utan at märcka däraf nägon
wärckan hwarcken til godo eller ondo. Innankärt torde altsä en

ny satz blifwa nödig. Hwarcken Murray eller Hageman äro ännu
äterkonme; så at jag icke wet, hwilckendera har det Engelska
paquettet med sig. De smä portraiterne skulle wara wiga, at af-
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sändas til nägra gamla wänner. 10. a 12. exemplar af dem kunde
giöra tilfylles. Men af hela denna sidsta samlingen will jag icke
hafwa mer än et enda. FörbUr Min K. Sons trogne fader,

Upsala, d. 27. Julii, 79. C. F. Mennander.

461.

(Alkupuoli puuttuu. —• Början saknas.).

mätte kanna hända.
J nasta wecka begynner äter den ärliga BibelConnnissionens sam-

mankomst bär bos mig, och pästär effter wanligheten wid pass
l'/2 niånad.

Något bopp bar jag giordt mig, at minä krämpor sknlle lindras,
om icke aldeles afstadna. Men nu börja de äter tiltaga, och binna
förmodel. snart til sin förra högd.

En Upsala Borgare, som mött dig på wägen, bar funnit en kapp-
rock, somman trodt wara din dräng tilbörig. Min Magister bar
skrifwit dig til därom, men intet swar fätt, som likwäl wäntas.
FörbUr din trogne fader.
Upsala, d. 13. Aug. 79. C. F. Mennander.

462. Min Käre Son.

Jag bar nu icke något annat at heralta, än at Gen. Directeuren Acrell
war bär som snarast förl. tisdags affton, ocb effter des wanliga
benägenhet gaf mig nägra medicinska räd emot minä enwisa
krämpor.

Bokhandlaren Swederus wid des äterkomst frän Finland offe-
rerade mig et aftryck i Rödt af det lilla portraitet, som faller
rätt wäl i ögonen. Om tilfälle är, sälät afdraga för mig jämwäl
på samma sätt et exemplar af det större.

Nästan alle Academici äro ännu stadde pä landet och nyttja
ferierne sä at staden är nog toin.

Ännu hörer man icke af de infordrade förklaringarne angäende
Qwarnbergska Krukmakare wärcket. Lef wäl, ocb bälsa alla Be-
kante i synnerhet de närmaste. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 27. Aug. 79. C. F. Mennander.
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463. Min Kare Son.

Sä wida pläten kunde taga skada af cinnobern, mä wäl den
fäfänga curiositeten at giöra et afdrag i rödt, afstadna. Schröder-
heims portrait är det lijkaste bland dem, som Snacken förfärdigat.
Rudbeckens och Ruthens förklaringar äro nu omsider inkomne,
och lära med Öfwerslätb :s och Landsh:s utlätande snart afgå, hwar-
om jag närmare skaß gifwa wid banden.

Den händelsen du sidst skrifwer om, kan päde ställen icke wara

owan och oförwäntad. Jag tror, at den för dig icke kan hafwa nägot
at betyda. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 7. 7bris, 79. G. F. Mennander.

464. Min Kare Son.

Det fägnar mig hiertel. at den förmenta malheuren sä lätt, och
til större nytta än skada, aflupit. Jag önskar, at i sit mått här
sannades det gamla ordstäfwet: amantium irae sunt amicitise redin-
tergrationes.

Nu hade jag bref af äldste och föreståndarne wid Tyska För-
samlingen om Pastor Noodts introduction ju förr des helre, och
swarar dem i det närliggande, som jag ber dig wara så god, at

strax bestyra nägon af dem i händer. Jag ser, at Christ. Hebbe
är i deras antal. Jag hade wäl skickat brefwet directe med posten.
Men owiss om deras titulature och om brefwets uttagande har jag
helre walt denna wägen. J anseende til Bibelarbetet som ännu
påstår samt flera andra hinder, jämwäl min hälsas beskaffenhet,
som icke är bättre men snarare wärre än förut, kan jag icke resa
dijt, utan har anmodat v. Troil om introductionens besörjande.

Jag häppas, at af de Bibliska böcker, som nu äro under händer,
i synnerhet öfwersätningen af Jobs Bok och Ep. tilde Hebreer
skal blifwa mängom til nöjes. Jngen heder för delta arbetet
tilkommer mig; ty mit arbete därwid är föga betydande. Prof.
Aurivillius och Floderus fä bära tyngsta ändan.

Jag har nu fått Landshöfdinge Ämbetets utslag angäende et torp
Gammalängen, som Lienten, von Kiisel eller des Morbroder Majo-
ren Hernodh sökt ABiskopsstolen frånwinna, och et Rusthäll,
Bärby, underlägga. Wi förwisas däri til Håfrätten, om någondera
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sä behagar. Jag är in possessione, och kan icke tro, at wäderparten
gär dijt. Twisten är öfwer 100. är gammal, desererad, och nya
skäl kan hän omöjel. framte.

Gahmen lamenterar däröfwer, at du icke gifwit honom nägot
exemplar af mit portrait. Det mäste nödwändigt ske, ty jag är
honom, som offta meddelat mig af sinä samlingar, mycket för-
bunden. Förbl :r din trogne fader.
Upsala, d. 14. Sept. 1779. C. F. Mennander.

465. Min Käre Son.

Befordra äter närlagde bref, som är angelägit, strax til sine ägare.
De wänta på v. Troil, och jag tror honom nu redan wara i Stock-
holm, sä at Pastor Noodts introduction kan nästa Söndag pälysas,
och Michelsmässodagen för sig gä. Min hälsa är icke god, doch
krasslar jag här fram med syslorne. Bisk. Herweghr reser nu bärt för
sinä angelägenheter, men ännu räcker Bibelversions arbetet nägon
tid. Hälsa alla, men framför alt Bruden. Förbl :r din trogne fader,

Ups. d. 24. 7bris, 79. C. F. Mennander.

466. Min Käre Son.

Då jag flere påstdagar saknat bref frän dig, har fruktan hos mig
opkommit, at du fallit i nägon siukdom. Denna årstiden har du
förut nägra gänger warit swårt ansatt och frän Stockholm berättas,
at feber skola där gå mycket i swang. Men det nu ankomna
brefwet har hiertel. gladt mig genom underrättelse sä wäl om din
hälsa, som träffade fördelaktiga hushälls inrätning.

Min hälsa stär alt jämnt på swaga fötter. Doch bör Guds nåd
därutinnan wördas, at jag en tid bärtät icke synnerl. kändt til
den smärtsamma Stenpassionen, och kunnat, fast ibland med nog
swaga kraffter, sköta syslorne. Bibelversions arbetet påstär ännu,
men häller likwäl pä, at för detta äret lida til slut.

Omsider är med Rudbeckska processen sä längt kömmit, at Lands-
höfdinge ämbetets titlätande i dag lärer til Cammar Collegium afgå.
Jag har wid saken och emot Rudbeckens hopsökta skäl bijfogat
ytterligare päminnelser. Begär dessa saker til påseende, och he-
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waka sedän mälet sä wäl i Collegio som hos H:s Maij:t pädet
ömmaste. Opwakta i synnerhet RR. och Präs. Gr. Hermansson,
och bed honom til sin alt ifrän ungdomen mig ertedda grace tillägga
gunstigt bijträde i denna saken. Jag drifwer den icke för min
egen skidi, ty jag bar deraf intet annat än förtret och kostnad,
utan för niine effterträdare, at ock de pä denna skoglösa orten
måtte hafwa nägra wedstickor at wärma sig wid. Som icke sker,
om Rudb:s krukmakeri fär hussera med den därwarande skogen.

Uttag och hijtsänd bwad af Riörnståles bref sedän sidst utkommit,
jämwäl af Riksdags Tidningarne, sä framt de continueras. Fars
Majas bref, säsom hörande til personalierne, följer tilbaka. Förbl:r
din trogne fader.
Upsala, d. 1. Bbris, 79. C. F. Mennander.

P. S. Blir hösten wacker, och omständigheterne nägonsin kunna
det medgifwa, täncker jag ännu dricka en satz Pyrmonter watn,
hwarmed jag redan försedt mig.

467. Min Kare Son.

Denna gängen, sä wäl som offta tilförene, bar jag wäl icke stort

at skrifwa om; men bör likwäl gifwa wid handen, at jag lefwer,
och bwad hälsan angär, nägorlunda drar mig fram. Skifftewis
äro likwäl anstöterne nog plägande.

Porthan bar läfwat, at wid sin återkomst utifrän besöka Upsala.
Jag säg nyligen i aviserne, at hän inpasserat; men härtils bar wäntan
pä honom warit förgäfwes. Lät weta, om lian är til Stockholm
ankommen. Här säges, at stud. Kolmen skall wara från Dannviken
utsläpt. Om sä är, lärer det wäl skedt under sädan förfatning,
at lian, i fali raseri äter skulle falla pä honom, icke kan tilfoga
nägon skada.

Den mi ankommande pesten bar med sig medaillen öfwer Cron-
prinsens födelse och dop, jämte et ganska nädigt Hans Maij:ts
handbref. Pästens snart skeende afgäng hindrar mig at mi strax

nedlägga min underdäniga tacksäjelse, som ofelbart skal ske med
nästa tilfälle.

Hälsa Bruden och hela Kuset. FörbUr din trogne fader,

Ups. d. 9. 9bris 79. C. F. Mennander.

378



9/io, 12/io, 19/io 1779.

468. Min Käre Son.

Ehnru du, som jag föreställer mig, denna tiden mer än wanligen
öfwerhopad, utom publique syslor, med enskilta bekymmer och
anstalter, icke hunnit swara mig på föregäende skrifwelser, giör
jag mig doch försäkrad, at du sorgfälligt bewakar min sak med
Rudbecken. Önskeligit wore, at man finge CammarCollegii favo-
rabla betänckande, som kunde förmodel. lätta målets lyckel:a fram-
gäng hos Hans Kongi. Maij:t.

Jag lefwer effter wanligheten; och bar intet nytt at berätta, utan

det gamla, at jag oföränderl. är din trogne fader.
Ups. d. 12. Bbris, 79. C. F. Mennander.

469. Min Käre Son.

Med mycken fägnad bar jag af dit bref och bijlagorne inbämtat,
at din förestäende bosätning nu kömmit på en fast fot, och at,
under Guds wälsignelse samt god hushälning, nödig och anständig
utkomst, genom din lön, och din Swärfaders och mit ringa wanliga
tillskott, icke kan tryta. Därom kan man wara sä mycket wissare,
så framt twänne omständigheter, hwilcka du icke lärer misstycka,
at jag päminner om, i akt tagas: l:o at alla utgiffter til onödiga
meubler och nipper undwikas, som aro död egendom, hwilcken
innom 16V2 är förligger hela sit wärde. 2:o om man undflyr et

stort och widlöfftigt Bords hållande; ty erfarenheten har lärdt,
at man därmed emot en wänn förwärfwar sig hundrade owänner
och afundsmänn.

Härtils har jag wäl ibland warit nägot orolig och missnögd där-
med, at du offtare begärt penningar, än jag tykt dig nödigt be-
höfwa, och kunnat beqwämligen ästadkomma. Men häreffter dä
allting blir reglerat och nya requisitioner ophöra, hoppas jag, at
wi kunna oföränderligen wara de bästa wänner på jorden.

Jag hör ock i tid praeveniera dig därom, at det blifwer mig
omöjeligit infinna mig där til dit Bröllop. Min ålder och swaga
hälsa, ärstiden och menföret, mängahanda då förefallande syslor,
förbiuda mig det. Jag skall lijkafullt, ehuru mot min wilja frän-
warande, med minä önskningar och wälsignelser beledsaga dig och
din maka til Brudstolen, och därifrän samt anropa din (sic!) Högste
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för eder om läng och lyckelig sammanlefnad. Förblifwer din trogne
fader.
Upsala, d. 19. Sbris, 79. C. F. Mennander.

Apostille. Fäll Rudbeckska saken icke ur minne. Präs. Rosir
mäste därutinnan opwaktas.

War beskedelig, och lät opköpa åt mig V 2 tunna Borstocker och
äfwen sä mycket Stetineräpplen, samt et litet partie Renetter och
Citroner. Til detta behof följa härhos 5. RDr. Lät ock strax
bära dem wälförwarade 0111 bord pä nägon Upsala Jagt; ty segla-
tionen häremellan torde snart afstadna. Behöfwes mera penningar,
skola de strax afskickas. Men wore frukten ohofligen dyr, wil jag
icke hafwa den.

Jag bar icke fätt v. Linnes nyligen i Paris graverade portrait;
wet icke heller, hwar jag det kan erhälla.

470. Min Kare Son.

För angenämt omgänge wid sidsta härwaran tackar jag mycket,
säsom ock för löfftet om Renetters hijtsändande. Så goda dessa äro,
så nödigt behöfwer jag äpplen, ätminstone til V 2 Tunna, de skola
stekte wara mot min passion ganska nyttiga. Som fräst torde snart

infalla, ber jag, at de med första hijtgäende jagt mätte afsändas.
Wore Citroner för skäligit prijs til finnande, kunde ock nägra af
dem medfölja.

Ledsna icke, at jag åter päminner om Rudbeckska saken. Den
måste icke allenast i Cammar- utan ock i Commerce Collegio be-
wakas; ty den är i bägge anhängig.

Degerman, den Lappske Uplando- Westrobotniensis, som lian
kallar sig, känner ingen här af dem som jag nu i hast räkat. Til
Stifftet lärer lian ätminstone intet höra. Om hän förtjänar be-
fordran, önskade jag, at hän finge den annorstädes.

På begäran följer härhos Hebbens bref. Det är bäde complaisant
och förtroligit. Hälsa Bruden och hela Huset högeligen. FörbUr
din trogne fader,

Ups. d. 29. Sbris, 1779. C. F. Mennander.
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471. Min Kare Son.

Sä stor bestörtning de flera starcka anstöter af siukdom, som du
kärt effter hwarandra warit utstäld före, försatt mig nti, sä fägne-
samt är det, at de nu synas wara öfwerwundne. Och härwid gläder
det mig i synnerhet, at du finner dig förnögd med den Högstes
heliga wilja, och beredd, at med barnslig tilförsicht underkasta
dig Hans heliga skickelse. Herren låte dig altid behälla et sädant
sinnelag! Närlagda underdåniga tacksäjelse bref til Hans Maij:ts
[för medaillen i Guld öfver Kronprinsens Dop med en Nädig
skrifwelse] 1 af den 1. November besörjer du wäl, at det kommer ju
förr dess helre fram. Förblrr din trogne fader, bastigt

Ups. d. 12. Bbr. 1779.2 C. F. Mennander.

472. Min Kare Son.

Porthan bar fägnat mig med sin hijtkomst, men ännu långt mer
med tidningen om din restitution, som jag doch nu af dit bref
ser ei wara aldeles fullkomlig och säker. Min innerliga bön til
Gud är, at dit lif och hälsa måtte genom Hans nåd bijbehällas
och stärckas samt öfwer din förestående äkta förbindelse alsköns
wälsignelse utgiutas! Med förra påsten hade jag bref frän Kalmen,
doch ei med hans egen hand, ty därtil är hän redan för swag.
Hän stär wid dödsens portar, och en skrifwer med den nu an-

komna pesten, at kali brand redan begynt wijsa sig. Du finner
häraf, burn angelägit de (sic!) wore för hans fattiga hustrus conser-

vation, at hon (sic!) ju förr des helre finge afträda sin sysiä ätKrean-
der, som både är skickelig därtil, och läfwat Sterbhuset några
förmäner. Loden och Kreander lära härom hafwa skrifwit dig til,
och, om det icke redan är skedt, tala med Hans Exc. Cancelleren
och förnimm, samt underrätta dem, hwad hopp de härutinnan
kunna göra sig.

1 Sulkujen sisällä olevat sanat on Fredenheim jälkeenpäin lisännyt kirjeen
alareunaan osoittaen ne tähän yhteyteen kuuluviksi. —■ De inom klammer
satta orden efteråt tillagda av Fredenheim med hänvisning tili delta sam-
manhang.

2 Kuukauden yläpuolelle Fredenheim merkinnyt: Ovanom Bbr. har Fre-
denheim skrivit: Novembr.
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Lijkaledes har DomProbsten Pryss änckefru anhällit om Hans
Exc:s bijstånd til erhållande af dubbelt nädär i anseende til husets
torfftighet. B. Haartman har effter wanligbeten afslagit hennes
begäran; men om Cancelleren gier godt bopp, gär den wäl ändå
igenom.

Utsichten är ganska god til Diurbergs befordran. Hans Maij:t
bar behagat i nädigt bref til mig förklara, at hans geographiska
arbete skall anses soin det ellies wanliga prof til scholebefordringar,
samt af (sic!) Hans Maij:t med nädigt nöje skulle anse, om hän
til Scholemästaresyslan i Clara blefwe förhulpen. Häraf har jag
på befalning gifwit inspectores Scholarum i Stockholm del.

Jag är nu sannerl. icke stadd wid penningar öfwer det, som til
egna nödtorffter behöfwes. Fär se, hwad jag i währ, dä Spann-
mälen blifwer föryttrad, kan ästadkomma.

Hälsa Bruden, ocb hela det hederliga Huset. Förbl:r din trogne
fader.

Upsala, d. 19. Nov. 1779. C. F. Mennander.

473. Min Kare Son.

Jag wet, at du känner mit hiertelag emot dig. Du kan dä lätt
giöra dig förestälning, burn ömma de rörelser aro, som dit nu i
Herrans namn förestäende Bröllop i mit sinne opwäcka, ocb burn
trogna ocb innerliga böner jag inför den Högstes tbron utgiuter
om des wälsignelse i Edert äktenskap. AU den trefnad ocb sällbet,
som något bionelag af des milda hand ätniutit, samle sig öfwer
Eder, ocb giöre sammanlefnaden glad, lyckelig ocb längwarig!

Hierteligen bade jag längtat få bijwäna din hedersdag. Men
balsan, ocb des bewarare, Medici, tilläta mig icke, at företaga
nägon resa, i synnerhet denna ärstiden, ocb wid det wäglag, som

nu är. Så skåcka sig ock nu wid terminens slut allehanda göremål,
tilhopa, som fordra min härwaro. Jag förmäler nu med posten
dessa minä förfall bos Bror Hebbe ocb Bruden ocb hoppas, at

de wärka ursächt för mit uteblifwande. Frambärdar i ali min tid
din trogne fader,

Upsala, d. 3. Dec. 1779. C. F. Mennander.
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474. Min Kare Son.

Gud gifwe dig til dit mi fullbordade Äktenskap fnllt mått af
sin nåd och wälsignelse! Som jag hoppaa det wara begynt i Her-
rana wälsignade namn, sä kumien J icke eller, om J fortfaren at

fruchta Honom, någonsin sakna, under des fortgäng, Hans milda
wördnad, något wärckeligit godt, eller nägon rättskaffens för-
nöjelse. Min bön härom för Allmachtens thron skall aldrig ophöra.

Jag önskade fä weta tilgängen wid Bröllopet. Hwilka woro
därwed tilstädes? Hwem wigde, och liwem fölgde Brudgummen,
etc.? Om nägra Brudskriffter utkommit, wäntar jag af dem del.

Härhos följa Imndrade RDr som jag med möda kunnat samman-
skaffa. Om man lefwer, mäste det framdeles förblifwa wid den
stipulerade årliga afgiften. Längre mägtar jag icke gä. Oför-
modade utgiffter kunna offta inträffa. En försichtig hushällare
inrättar saken sä, at lian altid bar något lii sädane bebof i bered-
skap.

Den misslyckade ansökningen lärer aldeles hafwa nedslagit Collins
sinne, soin är mycket sensibelt. Hän ock Porthan aro wäl redan
afreste.

Jag bar sedt, at SkeppsCapit:n Browel är nyligen dijt anländ.
Soin hän årl. plägat hafwa med sig nägra sinä beställningar frän
London ät inig, sä bar jag ali anledning at tro, at lian ock mi

bar något til mig adresserat paquette. War sä god, och lät höra
däreffter, antingen hos honom, eller på Grillska elr. Tottiska con-
toiren.

Minä processer med Rudbecken och von Kli sei i KL Häfrätten,
Cammar och CommerceCollegierne ber jag icke mätte försuinmas.
Handlingarne kunna pä dessa ställen igenomläsas. Jag sluter, at

Kiisel, en Preusisk Lieutenant, som söker winna et tärp, Ganunal-
ängen kallat, frän ABiskops Stolen, mäste hafwa nägon betydande
gynnare i Häfrätten, emedan hans beswär blefwo mig nyl. til för-
klaring meddelte, innom 14. dagar och 10. Dr. S:mt wite. En til-
lägning, som icke just plägar brukas til Ämbetsmän. Jag wet ock,
at Rudbecken giör alt sit til allestädes. Tala altsä med Praesid;n

Rozir, och bed honom af gammal ynnest sielf se pä minä saker,
soin jag tror hafwa rättwisa med sig.

Jag framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 17. Dec. 1779. C. F. Mennander.
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475. Mia Kare Son.

För menfölirets skull koni posten ganska seent, sä at jag ei mer
hinner, än med fåä ord, nien af innersta liierta flytande, önska dig
och dia Gamma alsköns sällhet och wälsignelse i rijkt mätt så
wäl i det ingängna äret, som mänga följande tider! Jag har ock
den förtröstan til Gud, at Hän öker min glädje därigenom, at din
hälsa alt mer stadgar sig, sedän du kömmit til en jämnare ocli
nöjdare lefnad, samt äger sorgfälligare skötsel.

Collin lärer dröjas här öfwer Trettondedagen, och mäste jag
tilstå, at hans öde tyckes se nog krusigt ut.

Tänck, at avanturieren Ståhlberg är äterkommen til London,
säger sig blifwit Medicime Doctor i Halien och begynt practicera,
samt tros, som flere andra qwacksalfware därstädes, fä rijkelig
bergning. Med Collin skall jag skrifwa, om jag någonsin hinner,
widlöfftigare, jämwäl om minä processer.

Gud wälsigne dig til siäl och kropp! FörbLr din trogne fader,
Upsala, d. 4. Jan. 1780. C. F. Mennander.

476. Min Kåre Son.

Par postdagar har jag icke hunnit skrifwa dig til. Den sidsta
posten kom ock för menförets skull så seent, at icke tid war, at

dä beswara brefwet.
Gud ware ärad, som återstadgat din hälsa! Sä offtatimande anfall

påminna därom, at den bör sparas och skötas med yttersta sorg-
fällighet, och det i alla mätto. Förnöjt sinne, jämn lefnad och et
kärt äktenskap aro ock härutinnan en panacee.

Din fahrhoga om någon min kallsinnighet emot dig oroar mig
mycket. Jag hade trodt, at du borde wara om min faderliga ömhet
öfwertygad. Någon gäng har det kunnat hända, at jag, genom
tätä och starcka penninge requisitioner, blifwit nog ledsen; men

aldrig har jag tänckt betaga dig den barnarätt, som effter min
bortgäng dig tillhörer. Giör doch icke däruppä för Stora uträk-
ningar; ty min egendom är mindre, än mängen, kan hända, sig
inbillar.

At giöra någon förestälning i det mälet du skrifwer om, fordrar
mycket betänckande. Den kunde ock så snart uträtta ondt som
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godt. För min del söker jag i stillhet giöra min sysiä effter ali
förmäga; och wet mig icke i nägot mål hafwa ådragit mig min Öfwer-
hets onäd, eller äga nägra witterliga owänner. Om ändä någon
belackare skulle söka swärta mig, så lät mig det weta, at jag må
kunna ådagalägga min oskuld.

Nyligen blef Hans Maij:ts nådiga utslag af d. 17. Nov. sidstl.
öfwer Prästeståndets ansökning om ’/2 proc:s afgifft tilde fattiga
af testamenten mig tillsändt. Förnimm i Cancelliet, och under-
rätta mig med de (sic!) snaraste, om det jämwäl afgått tilde öfriga
Biskoparne ocb Consistorierne, eller om meningen är, at jag skall
det dem communicera.

Halit ord, med minä processers sorgfälliga bewakande, dem jag
räkat nti icke för egen litan A.Biskopsstolens skull, och soin redan
giordt mig bäde beswär, förtret och kostnad. Utom den i Com-
merce Collegio med Öfv.Jägm. Rudbeck om kakelugns fabriquens
flyttande, bar jag en annan med honom i HåfKätten, däraf, at lian
låtit sit folck giöra wåldswärkan pä en Quarnby tilhörig qwarn,
hwarföre de, soin skiutit skulden pä husbondens befalning, i under-
rätten pliktat. Hwad ellies Rudbecken är för en mann, och burn
hän sökt comparera min fullmägtig D. Hernberg, kan skönjas af
närlagde des sedel, den jag wäntar tilbaka.

Den andra processen i Häfßätten är med en Lieutenant i Preussisk
tjänst, von Kiisel, om et torp, Gammalängen kalladt, soin af ur-
minnes tid hördt nnder A:Biskopsstolen, men för wid pass 100. är
blifwit af underrätterne dömt nnder et Rusthäll, hwilcket von

Kiisel mi äger. Däruppå är wädjat, och saken i Häfrätten desert
lämnad, til des Kiisel den nu äter opwäcker. Saken är af wigt;
ty torpet skall wara betydeligit. Läs acterne om dessa saker. Min
förklaring i den Kiiselska afgick nyss. Consistorii infordrade ut-

lätande kommer snart effter. Någon bar sagt, at contraparterne skola
i synnerhet lijta pä Ass. Rangell och Hellmansson.

Hwad sedän sidst utkommit af Biömståhls bref ber jag at du
mätte läta uttaga och bijtförsända. Lät mig ock med aldraförsta fä
Stählbergs bok. Jag kan icke swara honom på des bref, förr än
jag fätt se arbetet. Om det skickas tilden äldste Mag. Wijkman
i Catharins kyrckioherdehus med begäran om des skyndsamma

25
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liijtsändande, fär jag den snart. Tack för det Engelska öfwer halfft
är gamla brefwet.

Hälsa hiertel. din K. Maka. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 14. Jan. 1780. C. F. Mennander.

477. Min Kare Son.

För det med nasta weckas början infallande Prästemötets skull,
samt stundeliga syslor och öfwerlopp, hinner jag nu intet mer, än
at gifwa wid handen, at penningarne med den förra posten richtigt
framkommo, hwilcka strax blefwo S:r Hedvig tiistaita, som låfwade
giöra i handein sit bästa; men trodde, at den än bättre hade lyckats,
om hon strax wid Marknadens början hade wetat däraf.

Jag tackar dig mycket för ouverturen; och är det sannerl. under-
ligit, at folck knnna löpa med så falska och ogrundade tidningar,
förmodel. endast i den afsicht, at swärta redeliga medborgare. Jag
plägar icke wara mängtalig, och af min mun bar aldrig något ord
utflutit, som kunde tydas til missnöje öfwer dit opförande, mindre
något, som tilkänna gifwit, at giöra en dig förfördelande disposition
om min qwarlätenskap.

Detta och mångt annat giör altsä, at jag både i oeconomiskt och
politiskt afseende regretterar mit förra lugn pä andra sidan hafwet.
Men min tröst är, at jag icke fijkar effter flyttning, at tiden ali
ting oplyser, och at Gud gifwit mig et sinne, som täligt kan bära
större och mindre motgängar.

Den underrättelsen jag i det förra brefwet begärte ur Kungl.
cancelliet, wore mig ju förr des helre nödig. Din ytterligare sorg-
fällighet ber jag om i processerne. Consistorii infordrade utlätande
om Gammalängen afgick i förra weckan. Hälsa hiertel. din hustru,
frän din trogne fader.
Upsala, d. 28. Jan. 1780. C. F. Mennander.

478. Min Käre Son.

Brefwet med fohrmannen fick jag nu pä stunden. Posten är
ännu icke ankommen. Säden, som giör min inkomst, är wäl til
största delen utförd til sinä destinations orter; men ännu icke hela
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quantum. Och innan det skedt, får jag inga penningar. De lära doch
innoin fää weckor utfalla, och då skall jag se til, at kurnia bestrida
den begärte praenumerationen. Min bälsa är skiffteswis bättre ocb
säinre.

Närlagde sorgebref bar hijtkommit under mit couvert. Mathesii
under wägen föräldrade bref bar jag fätt; men däri berättas, at

nägra smä Stenarter skulle följa med SkepsCapit. Browell. Om
tilfälle är, kunde man låta höra effter dem. Jag ber om min
hälsnings förmälan, och förbl:r din trogne fader.

Upsala, d. 11. Febr. 1780. C. F. Mennander.

479. Min Käre Son.

Tack för utslagets meddelande öfwer Rndbeckens drängars wålds-
wärckan. Men den saken war af ringa betydelighet; sä at det kan
anses nog indifferent, burn den utfallit. Af mycket större wigt
för Biskopsstolen är det andra i Kungl. Häfrätten liggande målet,
neml. Lienten, von Kiisells om ägande rätt til torpet Gammalängen;
säsom ock det i Cammar- och CommerceCollegio emot Öfr.Jägmästa-
ren Rudbeck om des porcellins eller krukmakare fabriks bort-
flyttning ifrån Qwarnby ägor.

Dessa mäl ber jag pädet högsta, at du bar waksamt öga öfwer,
och söker befordra dem til snart och godt slut. Men skulle du
för mängfaldiga andra binder icke äga dertil tid, sä utse någon
pälitelig man, som dem sorgfälligt bewakar.

Jämte trogen bälsning förbl :r din trognaste fader.
Upsala, d. 18. Febr. 1780. C. F. Mennander.

480. Min Käre Son.

Jag wet, at du denna tiden bar syslor och arbeten öfwernog, och
skall derföre wara dess kårtare. Rectoren wid trivial Scholan här-
städes Mag. Wenström, som nu reser til Stockholm, och bar detta
bref med sig, bar räkat i en process med staden eller Magistraten,
angäende ämbetsgärd, som Rectorerne tilförene ägt, ocb denna
wil bafwa äterstäld. Hän bar åstundat mit förord hos dig, at du

387



Mennander—Fredenheim.

wid tilfälle imderstöcljer hans sak, ocli därom ber jag. Skrif mig
til wid någon ledig stund, och hälsa Fnm i huset.

Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 26. Febr. 80. C. F. Mennander.

P. S. Om tilfälle är, så lät R. Wenström fä med sig hijt de ark
soin utkommit af Biörnstähls bref.

481. Min Kare Son.

Med nästa eller Fredagsposten boppas jag kunna öfwersända
penningar. Och soin de afskickas i oreconimenderat bref, så lärer
du foga anstalt, at det af säker man strax uttages.

Jag erkänner med tacksamhet din sorgfällighet om minä eller
rättare sagt ABiskopsstolens angelägenbeters bewakande på weder-
börliga ställen. Von Kiisels försök i Hofrätten om torpet Gammal-
ängen mäste i synnerhet motas. Rudbeckens fabriks anstalter äfwen
så. Med hälsning förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 7. Martii, 80. C. F. Mennander.

482. Min Käre Son.

Jag gratulerar til wäl och hederligen slutad expedition. Wi wore
i wäntan at få se den Herren här; men boppet bar slagit oss felt.

Penningarne följa bärjämte. Och torde du med et ord låta mig
weta, at de ricbtigt framkommit.

Som Rector Wenström icke ännu retournerat, kunde med honom,
hwad nyligast af Biörnstähls bref är utgifwit, få bijtfölja.

Med hälsning och önskan om wälgång framhärdar din trogne
fader.
Upsala, d. 10. Martii, 80. C. F. Mennander.

483. Min Käre Son.

Jag beklagar af alt hierta din Hustrus siukliga och äfwentyrliga
tilstånd. Men då man genom Guds nåd är i den sinnets förfatning,
som jag bar orsak at förmoda dig wara stadd uti, at man i med

388



7-/3 , 10/3, 17/3, 31/a 1780.

och mot underkastar sig Hans heliga wilja, med en fast förtröstan,
at, ehwad Hän öfwer oss beskär, länder til wärt sanna bästa, sak-
nar man icke Hans Andas tröst och bijständ i alt det, som pä
denna pröfnings orten ocb under wandringen til ewigheten oss kan
möta. Jag underlåter icke, at bedia Gud i Jesn naran för Eder om

tålamod och bielp, och boppas af Hans nåd bönbörelse.
Wid projectet til Adels Matrikeln, som härhos ätersändes, bar

jag icke stort at påminna. Scholelärarernas förmäner genom er-
hållen lönens förwandling i spanmål kan gä ut, emedan den för-
fatningen nu är ändrad. Äfwensä tycker jag, at Gullkedian icke
behöfwer omnämnas; men i des ställe kunde Doctoral promotionen
och Ledamotskapet införas. Jag såge ock giärna, at min förra Sai.
hustrus födelses och döds dagar och år blefwe anteknade, dem jag
icke nukan så noga påminna mig, men du ur slägtregistret lätt
kan tilsätta. Förblifwer med ali ömhet din trogne fader,

Upsala, d. 17. Martii, 1780. C. F. Mennander.

P. S. För min kopparsticks collections fullständighets skull
önskade jag fä CronPrinsens portrait. Jag twiflar icke däruppå,
at Hera exemplar emanerat innan des försäljande förböds; icke
eller, at du wäl kan öfwerkomma nägot af dem. Lät hos skeps-
Capit. Browel, som skall wara bosatt i Stockholm, höra ät om de
nägra Stenbitar, som hän hafft med sig frän Matbesius til mig.
En Swensk Biskops Tai til Prästerskapet, som Societeten pro fide
et Christianismo för några är sedän lät anonymt trycka, är nu

öfwersatt pä Engelska, och nitidt af trycket utgifwit i York.

484. Min Käre Son.

Det står i dit behag, at ändra och förbättra personalierne, som
du finner tjänligast wara. Skäl nog finner jag däruti, at hwad som

om Götheborgska Sällskapet nämnt är, aldeles gär ut.

Jag bar bopp, at min Adjunct Mag. Wengren blir befordrad til
apologist syslan wid domscbolan. Därtil är lian ock redan af Con-
sistorio utnämnd. Men en simpel student, icke en gäng frän delta
Stifft, Zeseman, bar beswärat sig. Sant är det, at lian räknat
så, at nägra skrufwar i hieman tyckas wara lässnade. Andra
egenskaper til Scholelärare äger hän icke, ei en gäng opförande och
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omgänges gåfwor med imgdomen. J dag afgår Consistorii för-
klaring. Saken talar för sig sielf; men det kan doch icke skada,
om du har tilfälle at tala med Föredragaren. Tack för löfftet om

portraitet och Stenar. Hälsa Makan, frän den som förbl:r din
trogne fader.
Upsala, d. 31. Martii, 80, C. F. Mennander.

485. Min Kare Son.

Ganska berömmeligit är det, at du trogit bewakar minä processer.
Egenteligen aro de wäl icke minä; dä skulle jag ock kunna läta
något falla af min rätt, utan de angä ämbetets förmän och posteri-
teten. De mäste altsä drifwas, på det mine Hög- och Wälborne
effterträdare måtte hafwa wed, at wärma sig wid.

Wåhrfloden giorde wäl här någon skada på de närmast åen
belägna gärdar genom plancks, gärdesgårdars etc. förstörande. Men
altsammans är af ingen betydelighet.

Sä längt du kan, tjäna Kreander i des ansökning; genom honom
kunde jämwäl Kalmens fattiga bo få understöd. Mig är berättat,
at H:s Exc:e Cancelleren skal nog inclinera ät den sidan.

Jag kan omöjel. tro, at du gär i land med din Tyska extraction.
Imellertid är försöket curieust. Icke koinmer jag ihog mig hafwa
sedt Bröckerska wapnet.

Hälsa Syster biertel. Här bar icke någon taiat et ord om bennes
siuklighet. Om operationen blir oundwikelig, så läte Gud den
blifwa lindrig och lyckelig! Sådane känningar aro, i synnerhet
under en Akrells hand, icke sä wädelige, som de kunde synas wara.

På Sai. Spörings begäran war jag tilstädes wid en i Åbo, som aflopp
rätt lyckeligen. Min passion tager alt mera tik Dagel. brukar jag
nu afförande; men offta nog utan ali wärkan. Den tillstundande
wärman gier något hopp, at watndrickande torde bryta naturens

enwijshet.
Hälsa den fattige Collin. Hän är lyckelig, som kan hålla god mine

wid elakt spel. Jag hade önskat, at i föreskrifften til Consistorium
i Åbo om befordran för honom, min misslyckade intercession icke
hade blifwit nämnd.

War så god, och lät uttaga bos Giörwell det som äterstär på
första bandet af Biörnstähls bref, jämte hans portrait, då ock prae-
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numerations sedeln äterställes. Jag fär wäl dessa blad sedän, tillika
med Engelska stenarne, liijt. Under sällhets förönskan förbl:r din
trogne fader,

Upsala, d. 14. Apr. 1780. C. F. Mennander.

486. Min Kare Son.

Hans Maij:ts nådiga skrifwelse om Legations Prästs syslan i Con-
stantinopel bar jag fått; och ber för allting, at du strax läter sätta
i aviserne, at den är ledig, och snart kommer at effter förslag besät-
tas; ellies weta tjänliga sökande icke anmäla sig til denna vacance.
Här torde jag knapt finna en eller annan, som wore skickelig och
hogad, at resa til denna längwariga och äfwentyrliga station, ehuru
den i ätskilligt afseende är mycket förmänlig.

J Rudbeckens där giorda propositioner igenkänner jag mannens

wanliga konstlerier. Mig är ock förslag gifwit om Qwarnbergs ut-
byte mot et annat hemman, som skall stä för än högre räntä. Men
Qwarnberg äger förmån af watnfall, och icke allenast miöl- utan ock
sågqwarn, den likwäl Rudbecken nu egenwilligt förstört. Det för-
nämsta är, at därunder lyder en förträfflig skog, som pä köpet
ligger mitt uti de öfrige hemmanens skogsmark, som det anlagda
Krukmakeriet skulle med tiden aldeles förstöra. Utbyte til et annat

hemman, som icke äger en skogspinne, wore altsä skadeligit och icke
kan jag om en publique egendom ingä i sådane propositioner.
Underrätta wederbörande härom pädet billigheten på min sida
mätte inses, och jag icke hållas för twär och enwijs, med hwilcka
färgor wederparten lärer söka afmäla mig.

Mycken tack för chartan, och slutet af Biörnståhls brefs första
del. Praenumerations sedlarne päden andra och tredie följer här
hos tilbaka. Jag äger richtigt de numrer, som äro afklipte, och
wäntar wärcket liijt, när det blifwit fullbordat.

Lijkaledes torde jag snart erhälla det lilla Engelska paquettet,
jämte det andra, som du för mig samlat, hwaruti jag hoppas finna
CronPrinsens portrait. Nu wid pass lärer Oeconomiae professions
förslaget frän Åbo inkomma. Giör med alfware för Kreander alt
hwad du förmär; och det blir mycket. Hän har, som wi alle, sinä
fel och swagheter; men tillika mycken och sällsynt qwickhet och
skickelighet, samt blifwer utan fog och billighet af en del förfölgd.
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Genom hans hefordran kunde ock Kalmens, wär gamle wäns, hus
blifwa nägorlunda hulpit. Förmäl hos Cancelleren min ödmjuka
intercession, jämwäl til din Gumma min biertel. hälsning. Förbl:r
din trogne fader.
Upsala, d. 18. Apr. 1780. C. F. Mennander.

När jag slutit brefwet, kommer omsider pesten, som i detta
wäglaget warit nog senfärdig. Tusende tack för oplysningarne om

Prästsyslan i Constantinopel, och om Bryggrarne. Giör som du
finner, hwad annoncen i aviserne om det förra angär. Kanske den
ei behöfwes. Stationen är artig för en Literat. Prof Aurivillius
sade, at om hän wore yngre, och icke ägde hustru och barn, skulle
hän antaga den utan betänekande. Om jag weste, hwad på
mit opförande kan klandras, skulle jag strax rätta det.

487. Min Kare Son.

Jag begynner nu se någon dag hwad förslagets oprättande til
Constantopolitanska (sic!) Prästesyslan angär; och hafwa redan en
och annan sig därtil anmält. Därom behöfwer altså, effter min sidsta
begäran, icke något annonceras i aviserne; och bar jag bordt delta
wid handen gifwa, förblifwande din trogne fader,

Upsala, d. 21. Apr. 80. C. F. Mennander.

Med gissningarne om den Tyska slägten Brucker eller Brygger
kan man gå sä längt, at sielfwa Stamfadren, De Palude, warit Finne,
och lagit sig namn af Suomi eller Suomaa, som betyder et kärr
eller Träskaktigt land.

488. Min Kare Son.

Som befalningen innehäller, at förslaget til Predikant wid Con-
stantinopolitanska missionen skulle skyndsamt införsändas, följer
det härhos, och ber jag, at det mätte ju förr des helre föredragas.
Jag har lyckeligen träffat pä tre skickelige och raska unge män.
Den förstnämmde, Mag. Sturtzenbecker, är doch i mit tyeke den
aldratjänligaste, och med hijthörande egenskaper bäst försedde.
Prästmannen Lindeström gifwer honom icke stort effter, och är,
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äffwen som lian, försedd med mycken munterhet och rätt goda
ämbets gäfwor. Candid:n Waldius förtjänar i alt öfrigit godt
läford; men förefaller mig nastan för mycket taciturn och tanckfull;
och torde hända, at dessa böjelser wid den långwäga stationen,
som fordrar munterhet, mera tiltaga. Förhl:r din trogne fader.
Ups. d. 28. Apr. 80. C. F. Mennander.

På några postdagar har jag äter icke sedt någon lapp frän dig.
Hälsa Makan.

489. Min Kare Son.

Jag bör säja, at med Legations Predikants utnämnande gätt
mycket snart, men tillika ganska nådigt til. Canc. Collegium lärer
likwäl öfwer sit förbigående åter förtömas.

På mit inrädande reser nu Mag. Sturtzenbecker til Stockholm,
at erhälla fullmagt eller Constitutorial, och at giöra sig underkimnig
om syslans och göremälens beskaffenhet, huru snart lian skal resa?
Hwad wäg hän bör taga, med mera sådant. Tilat inhämta dessa
kunskaper, bar jag adresserat honom til Ministern Celsing och
D. Nensen. Men framför alla infinner hän sig hos dig. War
honom i räd och dåd bijståndig. Hän är rätt artig och beskedlig.
Så snart detta är giordt, kommer lian hijt tilbaka at ordineras,
och torde dä fä med sig papperen och stenarne som hos dig för-
warats. Sedän, och kärt innan lian företager sig den länga färden,
lärer för Hans Maij:t lian fä blifwa praesenterad.

Tack för din sorgfällighet wid processerne. Trötna icke därwid,
utan snarare fördubbla dit bemödande, at hielpa dem til godt slut.
Förmäl min hälsning hos din Gumma och Slägten. Förbl:r din
trogne fader,

Ups. d. 3. Maji, 1780. C. F. Mennander.

490. Min Käre Son.

Nu lärer Oeconomiae Professions förslaget frän Åbo wara inkom-
mit, hwarwid Kreander äter blifwit förgäten. Så wäl hän, som

Kalmens Änkefru äska högel:n min intercession. Men hwad skal
den kunna uträtta? Dig ber jag, at alla bona officia för Mannen,
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som wärkel:n är lidande, mätte anwändas. Hän är ock sä skickelig
til syslan, som trotz nägon annan. Lät mig weta, om du tror mit
förord hos H:s Exc. Scheffer nägot inflytande äga? J den händel-
sen wil jag strax opwakta honom. Förbl :r din trogne fader,

Ups. d. 15. Maji, 80. G. F. Mennander.

491. Min Käre Son.

Så har Gud tidigt nog, soin det oss synes, inskänckt dig den sorge-
kalk, som Hän plägar räcka sinä barn, jämwäl i äktenskapsständet,
genom din kara och liufwa Makas swära siuklighet. Jag
lioppas, at du härutinnan, som wid alla andra tilfällen, åtnöjes
med Hans faderliga wilja, wäl wetande, at alla Hans wägar med
oss, ehuru underliga de ibland kunna wijsa sig för wåra förblindade
ögon, aro idel godhet och sanning, samt syffta til wär sanna lycksa-
lighet: Genom Hans nåd kunna wi, ehwad oss händer, fatta wår
siäl i tålamod.

Sedän incisionen är genom förfarna händer för sig gängen, giör
jag mig försäkrad, at säret snart läkes, samt bälsa och kraffter äter-
winnas. Lijkaledes lioppas jag, at du undwiker några fölgder och
anstöter på hälsan af den swåra alterationen. Om bägges tilständ
ber jag blifwa flitigt underrättad, och wäntar snart den dagen, då
J kunnen, glade och muntre, hälsa pä mig i min solitude.

Hälsan blir för mig alt krasligare. Oaktat dagel. brukade medi-
camenter, tager obstructionen til. Bröstet är slem opfylt, och kraff-
terne förminskas. Jag skulle altså högel. behöfwa motion och watn-
drickning; men därtil är pä 2. a 3. weckor ännu icke tilfälle. Under
alt detta är likwäl sinnet, Gudi låf! tämmeligen muntert.

Hälsa hiertel. din K. hustru! Förbl :r din trogne fader,

Upsala, d. 26. Maji, 1780. C. F. Mennander.

492. Min Käre Son.

Michel längtar til Communion; och jag låter honom nu pä par
dagar resa dijt, ty Swenskan har lian icke så lärdt, at hän kunde
draga full nytta af Gudstjänsten på det spräket.

S:r Helwig har lättat min oro öfwer tilständet hos dig, därigenom,
at hon berättat sig fått til swar, dä hon dagen för sin afresa lät
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liöra effter huru man mådde, at alt stode wäl til. Jag hoppas
likwäl i denna omständigheten snart blifwa närmare underrättad.

Prof. Risell, nyss återkommen från sin dotters bröllop i Stock-
holm, bade det nymäret med sig, at Rudbecken wunnit processen
emot mig eller AB. stolen. Det sade hän blifwit där almänt be-
rättat; men ntslagets innehäll wiste hän icke. Giör dig om dena
sak underrättad, ocb lät mig omständeligen weta, i hwad belägenhet
den, så wäl som den Kiiselska, nu är.

Med en Skepscapitain frän London, Carl Gust. Berg, som förer
skeppet Victoria, fölger en liten läda med mineralier, samt en bok
och några trykta skriffter, mig tilhörige. Jag bar sedt af aviserne,
at denna Berg är redan inpasserad, och torde til Stockholm wara
ankommen. Instruera Michel, at höra effter honom, så at lian, om
Skeppet är arriverat, kunde få dessa saker med sig hijt. Ellies har
lian inga commissioner, mer än at köpa några citroner och renetter.

Gud wälsigne Eder hägge! FörbLr din trogne fader,

Upsala, d. 1. Junii, 1780. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Bisk. Engeström i Lund skall för nägon tid
wara stucken i koppar, af Gillberg, som jag tror. Kunde man
nägonstädes ifrän få en wacker epreuve däraf? Nägot nytt portrait
af Ahlströmer har man ock taiat om.

493. Min Käre Son.

Tusende tack för underrättelserna, som altid äro nödiga, fast de
icke altid kunna wara behageliga. Hans Maij:ts handbref bar jag
icke fått. Torde hända, at Herren bar ändrat sig, i synnerbet hwad
terminen angär. Ty märgon otta dagar til blefwe mig nästan
omöjeligit, i anseende til Doctoral promotionen i Medicinen, soin

kommer at ske d. 13. ocb hwarwid mig lärer päläggas, at gifwa
veniam promovendi, så wida wär Canceller icke lärer för det ären-
det beswära sig hijt. Hela nästa wecka ske ock examina ordinan-
dorum, ocb däruppä Ordination. Aldrig kunde tiden til resan falla
obelägligare. Lät för ali ting med Michel eller med nästa post
weta, om icke denna tilstälning är ändrad. Oförmodelig war för
mig Rudbeckens så totala seger. Men jag bar giordt hwad jag
kunnat ocb trodt mig böra giöra, icke så för min, som effter-
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trädarenas skull. Kunde nägot, ätminstone i tournuren, ännu
ändras, wore wäl.

Gud läte dig snart erlefwa den glädjen, at din K. Maka fullel.
blifwer til hälsan äterstäld! Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 21. Junii, 1780. C. F. Mennander.

494. Min Kare Son.

Hans Maijrts nädiga befalning har jag nu i händerne, och an-
träder resan, om möjeligit är, i torsdag, men aldra sidst fredags-
morgonen. Jag erkänner med tacksäjelse din omsorg om husrum
för mig, och gläder mig ät det tilfället, som blir at där se och
omfamna Minä K. Barn. Hinner jag, sä skall boken och dispu-
tationerne opsökas. Lät imellertid höra effter SkepsCapit. Berg,
som nu lärer säkert wara där framme. Kreander stär icke ännu
i aviserne, som professor. Sök mota, om nägra anlägningar wore
emot honom. Förbl:r din trogne fader

Upsala, d. 6. Junii, 1780. C. F. Mennander.

In margine: Wist blir i Söndag förut i SlottsCapellet wanlig
Gudstjänst och predikan, innan inwignings Acten hålles.

495. Min Käre Son.

Tack för god wälfägnad ocb förtroligit omgänge under min kärta
därwaro. KL 5. om qwällen koni jag lyckeligen, Gudi låf! hem.

Ytterligare ber jag på det högsta om sorgfälligt bewakande af
AB. Stolens sak med v. Kiisel om Torpet; at ei surprise mätte ske
härutinnan, som det skedde i Rudbeckska affairen.

Nyligen bar Major Hernodh, som är Morbror til Kiisel ocb för-
nämsta driffiädren til denna process, hällit på landet en stor colla-
tion för domare ocb Leguleji, hwarmed man tror påsyfftas någon
intrigue til sakens snara ocb förmånliga slutande. Hernodh är af
samma calibre som Rudbecken, ocb stadde i förtrogen wänskap.
Lät mig snart få afskrifft af utslaget angäende utbytet af Qwarn-
bergs hemmanet. Har SkepsCapit. Berg icke ännu någon bok åt
mig med sig frän London?
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Hälsa din K. Maka, Hebbens Hus och Gen.Directeuren, samt andre
bekante. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 16. Junii, 80. C. F. Mennander.

496. Min Käre Son.

En vidimerad afskrifft af resolutionen om bytet för Rudbecken
bar du läfwat mig, och den wäntar jag, så snart möjeligit är. Lijka-
ledes är jag wiss därpä, at du honorerar dit löffte om Kiiselska
sakens bewakande. Stolen är framkommen, och för den tackar jag
mycket. 8. exemplar af din Disputation tog Prof. Hellenius med
sig. Lät Gahmen fä en afskrifft af min lefwernes beskrifning, som
du til Adelsmatricelns bruk opsatt. Hän berättar, at D. Schinmejer
begärt minä personalier, at införas i des Bibelversions historia, och
til sädant behof kan det kärta utdraget wara tilräckeligit.

Jag har begynt dricka watn, och fär icke mycket bruka ögonen.
Hälsa Gumman och andra wänner. Förhl :r din trogne fader,

Ups. d. 23. Junii, 80. C. F. Mennander.

497, Min Käre Son.

Jag förenar min bön med Slottsfogdens nu afgäende begäran, at

du wille med aldraförsta i CammarCollegio se effter richtigheten
af expeditionen i Qwarnby saken, och därom länma underrättelse.
För egen räkning tillägger jag en annan åstundan, at du i Gen.-
Landtmäteri Contoiret giör dig underrättad, om nägon charta finnes
öfwer Fijby och Qwarnby egendomarne. En är wäl här, författad
1635. och renoverad 1775. Men den innefattar allenast Åker och
Äng, och icke skog eller utmarck, åt hwilkens inkräktande för-
nämligast måttas.

Nu är formosissimus annus. Sä at om Systers hälsa och dina
syslor sädant tilläta, wäntar jag Eder innankårt hijt. Förhl:r din
trogne fader,

Upsala, d. 4. Julii, 1780. C. F. Mennander.

498. Min Käre Son.

Jag är dig mycket förbnnden, som utwärkatnytt bref från Cammar-
Collegio i Bytes saken.
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Gud ware ewinnerl. ärad, som äterstält Hans Maij:t til hälsan.
J Söndags hade wi redan den glada tidningen genom Rädmannen
Printzell, som reste härigenom.

Bruckenska saken tyckes alt mera blifwa opdagad och interessant.
Maken heraldicus, som du är, lärer knapt finnas.

Innan kärt torde jag fä fägna mig åt din och din K. Makas hijt-
komst.

Jag är nu öfwer halfwa wägen med min watndrickning.
Framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 11. Julii, 1780. C. F. Mennander.

A tergo: Ceremonie Mästaren, Kungl. Secreteraren och Camereraren
wid Kungl. Maij:ts Orden, Wälborne Herr Carl Fredric
Fredenheim i Stockholm.

499. Min Kare Son.

Med denna wecka slutar jag min bnmscur, som icke artat sig
illa; men Rudbeckska sakens oförmodade utgäng, och den touren

processen med Kiisel tagit, hafwa förstört altsammans. Dessa saker
oroa mig mer, än mankan föreställa sig, och de kanske förtjäna.
Alle Jurister säga, at Rudbecken aldrig hade kunnat winna sin
afsigt, om saken blifwit pä min sida fulleligen förestädd och be-
wakad. Och om du lorut hade gifwit mig wid handen dit twifwels-
mål, at du icke wiste pä hwars sida rättwisan war, hade jag i tid
försedt mig med nägon annan fullmägtig.

J Kiiselska saken åter talar Häfrätts Advocatfiscalen med mycken
nijt för ABiskopsstolens rätts befredande til torpet Gammalängen
men då hän wid slutet af sit ämbetsmemorial tilstyrker, at förra
domarne måtte undanrödjas och saken försättas i sit första ständ,
ser jag ock där en ny rättegäng förestä, af mycken förtretlighet
och owiss utgäng. Jag skulle skrifwa Präs. Rosir til därom; men

wet icke, om hän ännu är siuk, eller i staden wistande. Underrätta
mig därom.

Effter slutad watndrickning tänker jag wäl företaga mig en och
annan liten resa, men skall sä laga, at jag tilden utsatta tiden är
hemma.

SkepsCapit. Browel, som hafft med sig det Engelska brefwet, skall
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ock hafwa i antwardning en bok för mig: Bachmain öfwer Apo-
calypsis, den du läter höra effter, och tager med dig. SkepsCapit.
Berg, som nekade sig hafwa någon til mig destinerad bok, bar
likwäl wärkel. fätt med sig en: Lowths version af Esaias på Engelska,
den jag högel. skulle behöfwa, och du, om nägonsin möjeligit är,
söker ställa til rätta. Om hän redan afrest, torde den wara depo-
nerad i nägot handelscontoir.

Jag skall sorgfälligt läta se effter, om ur Matrikeln 1 nägon op-
lysning på frägorne kan hämtas.

Hälsa wederbörande. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 18. Julii, 1780. C. F. Mennander.

500. Min Kåre Son.

Jag bar sökt fä den äskade underrättelsen ur Academiens Mat-
rikel. Men som des Archivum denna sommat undergätt reparation,
och documenterne blifwit flyttade och sammanlagde, har man ännu
icke kunnat igenfinna Matrikeln för de åren. Jnnan kärt skall
ytterligare efftersökas. Jag twiflar likwäl, om någre sädane warit
cives Upsalienses. Den förmögnare studerande Finska Ungdomenreste

den tiden mästendels til utrikes universiteter. Den fattigare full-
fölgde sinä studier wid Åbo schola, hwilcken då war i florerande
tilständ effter den tidens wijs, som bästa gymnasium.

Cerestes wet jag icke någon origination på. En slags orm har
wäl inemot samma namn. Men den är ibland de förgifftigaste; så
at ingen lärer wela hafwa med den at beställa, mindre taga sig däraf
namn. Torde hända, at det är tagit och formerat af SädesGudinnan
Ceres.

Sedän minä bouteiller nu äro tömde, finnes här ingen droppe
Pyrmonter watn i staden.

De Engelska Böckerne: Lowths öfwersätning af Esaias, som Capit.
Berg hafft med sig, och Baclimain öfwer Apocalypsis, som Cap.
Browel medfört, ber jag äntel. ju för des helre mätte skaffas til
rätta, och fä giöra dig hijt medfölje. Förbl;r din trogne fader,

Upsala, d. 21. Julii, 80. C. F. Mennander.

1 Tälle kohdalle on Fredenheim reunaan kirjoittanut: academie. Här har
Fredenheim satt i mariginalen: academie.
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In margine: P. S. Det wore ganska wäl, om du kunde snart ur
Kungl. Häfßätten skaffa mig afskrifft af de Kiisels första inlaga
om Gammalängen bijlagda Härads och Lagmans Rättens domar.

501. Min Kare Son.

Primarie Kämnären wid Stockholms Norra Förstads Östra Käm-
ners Rätt, H:r Isr. Joh. Zoliin har altifrän sin ungdom warit mig
wäl känd, är Österbotninge, och warit nägon tid informator för mine
yngre Swägrar, Palenerne. Hän önskar blifwa med dig känd, och
få njuta dit råd och bijständ i förefallande mäl, sarat tilden ändan
begärt med sig delta bref. Jag kan säledes icke underlåta, at honom
til ali wänskap hos dig anmäla, och förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 13. Aug. 1780. C. F. Mennander.

502. Min Käre Son.

Jag tackar för kärligit omgänge, och gläder mig, at en så stark
resa i heltan icke hafft nägra obehageliga fölgder, utan at J mäen
wäl.

Gif mig förslag pä nägon skickelig och ärlig Jurisi, så framt den
framdeles behöfwes. Tala imellertid med Präsid. Rosir, bwilcken,
om Hän, som jag förmodar, sielf sedt på saken, lärer gifwa däruti
det bästa rådet.

Portraiterne från Giörwell har jag fått.
Dagel. sysselsättas wi med BibelöfwersätningsCommissionen, sä at

jag icke hinner en gäng resa ut til min Prästgård. Under önskan om

den Högstes wälsignelse framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 15. Aug. 1780. C. F. Mennander.

503. Min Käre Son.

Jag ser, at andra delen af Riörnstähls Bref är nu färdig worden.
War sä god, och lät uttaga mit exemplar hos Giörwell. Redan äger
jag til och med pag. 144. Nägon tillökning på prsenumerationen
torde begäras, som du tils widare utlägger. Sedän skickas den hijt,
om ei förr, sä med Bokhandlaren Swederus, som nu är där, och
snart kommer tilbaka.
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Prof. Bilmark bar under din adresse skickat til mig nägra dispu-
tationer, jämte en bok. Hinna de fr am, wäntar jag dem med samma
tilfälle.

Jag stär ock i förbidande af något smätt frän England.
Gud wälsigne dig, din Maka och Hus. Förbhr din trogne fader,

Upsala, d. 25. Aug. 1780. C. F. Mennander.

504. Min Kare Son.

Sallan brukar du wara sä omständelig i dina bref, som du warit
i det sidsta nu ankomna, hwilcket warit mig desto behageligare.
Glömt har du likwäl at heratta, om någon charta öfwer Fijby egen-
domen finnes i Gen.Landtmäteri contoiret?

Consistorium har, sä wida gärdarne af urminnes tid warit i sara-

fällighet, och icke genom räer warit från hwarannan afskilde,
begärt Landtmätare förrätning öfwer hela egendomen, på det hwart
hemman mätte fä sin afskilda del, och således tillika utrönas, huru
mycken jord sig kan helopa pä Qwarnberg, som Rudbecken fått til-
ständ at utbyta. Hän lärer därmed icke wara nögd, och har nu en

lång tid legat äter i Stockholm, samt berättes röra himmel och jord.
Hän skall söka fä mägtiga interessenter med sig i Krukmakeriet,
i synnerhet Exc. Stockenström och Hermansson, samt utlåtit sig,
at hän ännu hoppades fä et hemman til frän Fijby. Det wore wäl,
om man kunde något följa den mannens anlägningar pä spåren.

Kom ihog Biörnstählska brefs andra dels uttagande hos Giörwell.
Subscribera jämwäl för mig pä et exemplar af den nya Adelsmatri-
keln.

Hälsa din K. Maka och andra wänner. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 5. 7bris, 80. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Med först afgående jagt följer en bytta ägg.

505. Min Kare Son.

Jag måste tilstä, at du är en stor mästare tilat sammansöka och
hopbinda probabiliteter. Jmellertid blir swärt at begripa, om Släg-
ten härstammat från Tyskland, och på köpet af Adelig oprinnelse,
at sä aldeles ingen kundskap därom nedflutit til effterkomman-
26
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derne. Däri tror jag dig hafwa rätt, at Raumannus så kallat sig af
sin födelse ort, och at delta icke warit hans rätta tilnamn. Wäl
hafwa en eller flere slägter i Finland burit det namnet; ty ex. sä
har en Raumannus warit Theol. Professor prim. och Perpetuus
Rector här i Upsala, sanit den förste och i sin tid ende Theol. Doctor
i Swerige. En annan på Finska öfwersatt den Augsburgska Bekän-
nelsen. Den tredie warit stamfader för Liljenstedt, Lagerflycht,
Lindheim. Men jag har, effter ali undersökning, icke kunnat finna
nägon combination dem emellan med wär Raumannus. Capellmästa-
ren Roman war ock til börd en Raumannus.

En Cerestis mins jag wara nämnt i Consistorii Academici proto-
coller i Åbo; men tror icke, at hän hördt til Slägten.

Öfwerst. Petterssons Manuscript ligger här färdigt, at så snart

hän det ästundar, ätersändas. Det hade längesedan skedt, om jag
wetat, hwar hän wistas. Academiens Bibliothek wil nu köpa det.
Det skall icke heller wara mycket wärd. Prof. Aurivillius utlet sig,
at hän högst wille gifwa derföre 10. a 12. plätar. Bäst är, at hän
fär det tilbaka. Lät mig allenast weta, hwart jag fär adressera det.

Tack för noticen från Landtmäteri contoiret. Den gamla chartan
har jag sedt. Men som den innehäller allenast inägorne, är den wid
närwarande tilfälle föga til nytta. Ny refning och delning, jämwäl
öfwer utmarken, behöfwes altsä här. Därom har Landshöfdingen
redan beordrat en Landtmätare, som likwäl för andra syslors skull
icke hinner därmed denna höst. Innankärt skall jag skicka til dig
berättelse om processens tilgång, at wid tilfälle nyttjas.

Skicka til Conrectoren wid Tyska Scholan, Susemihl, Diurbergs
Geographie, samt hwad annat för mig kan wara ankommit. Hän
reser hijt mot slutet af denna wecka at ordineras, och kan taga det
dä med sig. 2:dra delen af Biörnstähls bref skrifwer Giörwell, at

hän anstaltat om. J går afgick skepparen Löthman, och hade med
sig en så med 20. tiog Ägg för dit kök. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 12. 7bris, 80. C. F. Mennander.

506. Min Käre Son.

Hasselska portraitet är rätt wäl träffat. Doch wet jag icke, om den
gammaldags hedersmannen nägonsin, om icke sinä bröllopsdagar,
brukat kräs i bröstet. Mig tyckes, at wid subscriptionen kunde wäl
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antalet af Rectoraterne utlämnadt blifwa. När afdragningen sker,
ber jag om 10. a 12. exemplar. Öfwer ögonen tycker jag, at portrai-
tet behöfwer nägon förbättring.

Jag önskade, at din undersökning om Tyska Slägtskapen hunne
til slut, innan Adelsmatrikeln tryckes, at däri kunde med något ord
nämnas om denna origine, i fall den befunnes wara grundad. Ellies
kan wara nog at nämna, at förfäderne warit från Reformationstiden
om Finska Församlingen wälförtjänte Prästmän.

Gl. Directeuren och Styckgiutaren Mejer torde hafwa Stamtafla
öfwer sin för flere generationer til riket inkomne Slägt. Kan ske,
at Anna Mejer där kunde igenfinnas. Gud wälsigne dig och din K.
Maka. Förbl: r din trogne fader,

Upsala, d. 15. Tbris, 80. C. F. Mennander.

507. Min Kare Son,

Så mycken glädje jag hade af Eder härwaro, så stor är nu åter
tomheten, och det ensliga ödesmål, hwari jag är stadd.

Mycket omak har du giordt dig med personalierne. Jag behöfwer
en och annan weckas tid, at med efftertancka gä dem igenom. Flera-
handa syslor och arbeten distrahera sinnet. Kroppen wil icke hel-
ler giöra sin tjänst, sedän de wanlige krämporne, som en tid warit
lindrigare, i dessa dagar äter opwaknat.

Jmellertid, som jag för siukdomar och andra förfall härtils icke
kunnat visitera i Stifftet, täncker jag under Guds bijständ giöra
nägon början därmed med Novembr. mänads begynnelse, wid
hwilcken tid Bibelarbetet för denna gängen lärer slutas. Resan sker
til några närliggande församlingar, och kan slutas innom 3. weckor.

För ali ting: glöm icke Präs. Rosir at bedia honom stäcka den
om gl. ängen af Kiisel intenderade processen. Om den finge nu mer
än effter et seculum oprifwas, hwar blefwe dä säkerheten för alla
possessioner? Förbl:r beständigt din trogne fader,

Ups. d. 3. Bbris, 80. C. F. Mennander.

508, Min Kare Son.

Jag har i hast genomlupit dit härhos äterföljande utkast, utstrukit
mer än jag tillagt, och hade önskat kunna reducera alt tilden
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simplicitet, at blotta facta hade blifwit kärteligen anteknade.
Jämnka nu alt tildet bästa. Hwad prEemium angär för wäl ut-

arbetade predikningar kan därom bar omöjel :n nämnas, ty det är
wär Bokförares Swederi privata tillstälning, soin alt effter des cap-
ricer eller financer stär eller faller. Jag lämnar til dit godtfinnande,
om man skall nämna om medaillen, eller icke. Tessins diarium bar
jag med ali flit efftersökt, men icke kunnat det igenfinna. Det mäste
säledes antingen wara ganska wäl förlagt, eller ock bortkommit.
När du får ny copia, sälät mig äntel. få en afskriffl.

Yisitations resan är redan utskrifwen. Jag håppas genom Guds
näd gä ut dermed, ty den är kärt och allenast sträckande sig til 7.
pastorater; Jag torde ock kurnia wara, om hälsan bijstär och sä
nödigt pröfwas, wid Novembris slut i Stockholm. Alt wore artigt,
om du skulle fortsätta Episcoposcopien. Jag bar pämint Eber-
hardt om sit löffte och skall ännu giöra det. Et exemplar af Synodal
talets öfwersätning pä Engelska skall jag wid tilfälle gifwa dig. Til
flera bar jag icke råd. Ei heller til något af det Swenska, soin lärer
kimna fäs hos förläggaren Fougt. Bilmarks paquetter, som Kreander
hafft med sig, wäntar jag hijt med första säkra tilfälle. Hälsa Makan.
Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 6. Bbris, 80. C. F. Mennander.

509. Min K. Son.

Jag släpte sidst altför hastigt ifrån mig det til D. Schinmejer
ämnade utkastet; ellies hade jag giordt det, som jag nu mäste be
dig giöra, at neml. sä längt möjeligit är, utmönstra de däri befintel.
eloger ocb fördelachtiga omdömen, ocb endast historice berätta hän-
delserna. Wil sedän Tysken tillägga nägra omdömen, mä hän det
för sin räkning giöra. Hwar ocb en gissar lätt, at conceptet är
antingen frän dig eller mig, ocb dä passa sig eloger aldeles icke,
t.ex. den om min wältalighet, etc.

Nyl. las jag i von Uffenbachs Resebeskrifning, at af Barthelska
familier ännu skola finnas i Frankfurt ocb Liibeck. Som denna slägt
inlöper i mit möderne, torde om sä behagas, Schinmejer kunna
gifwa därom närmare underrättelse.

Nödigt är, at ju förr des helre tala med Prsesid. Rosir, dä fär man

höra, hwad klockan slär, ocb kan skicka sig däreffter. Bifaller ban
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min begäran at saken icke fär å nyo oprifwas, kan man i denna
delen wara sorglös.

Om Lieutn. Degerman är ännu där qwar, sä heratta honom, at
hän måste utse någon fullmägtig för sin Broder, som tager wara,
när något honom anständigt regalt pastorat blifwer ledigt, och läg-
ger därom i Consistorio in för honom. Ellies kan man icke weta,
om hän därmed wore betjänt, ja, icke ens om hän, som bor sä långt
härifrån, dä är lefwande elr. död, när sådane ledigheter yppas.

Sök säkert tilfälle, at snart fä hit Kreanders medhafde paquetter.
Eller kanske lian sielf täncker hälsa pä oss. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 10. Sbris, 80. C. F. Mennander.

P. S. Det är bäst, at kedian på portraitet sättes under räcken,
och allenast smycket lyser fram pä wästen, på det sättet, som Sai:e
Troilius är aftagen. Jag wet icke, om man bör nämna om medaillen.
Wid Doctoralpromotionen kunde tilsättas, at denna warit den tal-
rikaste i Swerige.

510. Min Käre Son.

Lefwernes beskrifningen war mycket wälkommen, och har synner-

ligit wärde bäde af författaren och renskrifwaren. Några omständig-
heter, som kunde tilläggas, torde wäl framdeles falla mig inn. För
et oskyldigt låford lärer det t.ex. kunna anses, at jag i min Acade-
miska lärotid altid hafft et talrikt auditorium, och mycket för-
troende af ungdomen, samt tillika ägt under min speciella inspection
och handledningen de flästa den tiden wid Academier studerande
Adelsmänn: Creutz, Sincklairer, Kurck, Uxkull, von Hierten, von

Törne, Gynterfelt, Gripenberg, Göös etc. af hwilcka ock en del warit
i pension i mit hus.

Det wore ganska wäl, om Gammalängs saken som utlefwad kunde
aldeles dö bort, eller ätminstone ställas pä en favorabel fot.

Gud ware ewinnerl :n ärad, som förmodeligen nu hulpit Hans
Maij:t äter hein igen. Lät mig weta, hwad dag Ordenscapitlet i
nästa mänad hålles?

Den Högste wälsigne dig och din omwärdna. Förbl: r din trogne
fader,

Upsala, d. 17. Sbris, 80. C. F. Mennander.
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511. Min Kare Son.

Et enfaldigt bref til Hans Maij:t lägges härhos. Önskeligit wore,
om du hade tilfälle, at sielf lefwerera det i des höga händer, och
at ingen ytterligare dijtresa i höst blefwe nödig. Ordens Capitels-
dagen infaller, då jagknapt sintit min wäl kärta men denna ärstiden
beswärliga visitations resa. Och om Troils inwigning dä tillika skall
ske, hinner jag icke med alt det litan hälsans min. En och annan

wecka däreffter blefwe det möjeligare, så framt Biskops ordinatio-
nerne bäreffter skola ske i Stockholm.

Et exemplar af Talets Engelska öfwersätning följer härhos.
Ännu mer hade wäl bordt utstrykas ur Lefwernes beskrifningen.

Men i synnerhet ber jag, at så mätte ske med den strophen, hwari
Fortelii och Gadolins röster til Biskopsdömet opräknas. Ty det
hörer ju icke hijt. Oförmodeligen har jag sedän igenfunnit Sai. RR.
Tessins memoires, ur hwilcka afskrifft härhos följer. Berömmet
är så öfwerdrifwit, at det icke kan brukas tildet ändamäl, som du
tänckt anwända det til.

Jag håppas, at du afwänder Stockholms resan. Hwad Herrarne
wid 30. ärs ålder förefaller lätt och härligt, det är för en siuttioåra
gubbe halsbrytande.

Gud wälsigne dig och din hustru, som troligen hälsas! Förhhr
din trogne fader.
Upsala, d. 20. Bbris 80. C. F. Mennander.

512. Min Käre Son.

Sai. Swärfars af dig utkastade wackra lefwerne följer härhos til-
baka. Därwid bar jag intet at påminna, mindre något at tillägga, om

icke det, at hans hufwudstudium i Gymnasii ären warit, jämte det
Latinska, Grundspräken, nti hwilcka hän giordt sällsynta framsteg,
och därföre fätt et mycket hedrande testimonium frän Stregnäs
(sid). Sedän lade hän sig med mycken force pä historien och poli-
tiquen.

Hiertel. gläder det mig, at brefwet til Hans Maij:t blifwit nädigt
emottagit. Det bestod af nägra fåå rader, af hwilcka jag icke har
någon afskrifft. Hwarken nämndes däri om mit förfall, at nu kunna
personi, opwakta, eller infördes något löffte, at snart häreffter giöra
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det. Jag håppas, at den resan kan, i anseende til årstiden och minä
kraffters matthet, inställas, hälst dä du och förmodar, at ingen be-
falning om B. Troils wigning i Stockholm lärer ankomma.

Aldrig hade dit financeproject kunnat komma i obelägligare tid,
än nu dä jag bar hufwudet fuit med min förestående resa, och hän-
derne, at giöra dessförinnan ren disk i Consistorio. Jag begriper
icke eller den operationens möjelighet, at reda sig ur gammal gäld
genom nytt län. Hwad jag nukan utlåta mig, är l:o at jag skall oka
det ärliga tilskottet med de begärte 1500. D:r K:mt så at det in
alles blir 7500. D:r doch under twänne wilkor: först, om jag det
kan; ty om spanmälen, hwari hela min lön bestär, mycket faller,
förmär jag det icke; och för det andra, at dä siippa ytterligare
penninge requisitioner. Men hwad caution angår, kan jag däri sä
mycket mindre ingä, som jag med min skada lärdt pä fölgderne
däraf, och därföre förläfwat, at aldrig gä för någon i borgen. Och
änskönt mindre risque kunde synas wara wid närwarande tilfälle,
aro doch i wårt menniskliga lefwerne allehanda händelser möjelige.
Förbl:r din trogne fader.

Upsala, d. 24. Bbris, 80. C. F. Mennander.

6. a. 8. exemplar af Hassels portrait ber jag om, och jämwäl nägra
af mit egit.

In margine: P. S. Nasta måndags morgon reser jag i Herrans
namn på visitation, så at jag ännu i fredag kan wänta en din
skrifwelse. Jag skall ock foga anstalt, at då bref, som hijtkomma
under min kärta bortowaro, skickas mig tilhanda.

513. Min Kare Son.

J dag har jag genom Guds näd slutit min kärta, men nog beswär-
liga resa. J början af denna wecka war jag wäl som snarast i staden.
Men hwarken handt eller förmädde dä skrifwa.

Jag instämmer med dig bäde i hiertelig glädje och önskan öfwer
din K. Flustrus med lifsfrukt wälsignade tilstånd. Gud beware
Henne nädeligen, och läte i sinom tid barnsbörden lätt och lyckeUn
aflöpa!

Nägon resa til Stockholm ännu i höst skulle komma bäde hälsa
och syslor illa til pass. Jag håppas, at du den redan tjänligen af-
wändt.
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Nu under min bortwaro har Consistorium på Håfrättens befalning
dijt insändt, hwad til oplysning i Gammalängs saken kimnat af
des bandlingar inhämtas. Jag håppas, när alt sammantages, at det
kan wärka afslag för v. Kiisel, at få draga en sä mörk och urgammal
sak under ny rättegång. Men hän torde doch hafwa sinä gynnare.
Därföre Stig strax äter til Prsesid. Rosir, och bed lionom at sielf
se på handlingarne, och sedän frälsa mig, soin frid älskar, från
en sä förtretelig process.

HäfCancell. Bar. Sparres ynnest och wänskap wil jag icke för-
lora för mycket godt. Jmellertid har nu, under det jag war bärta,
en ung Präst, Biörklind, som warit i HäfCancell:s Hus, infuunit
sig til examen Pastorale, men blifwit improberad. Detta kunde
lian uttyda mig til last. Men du måste praeveniera H:r HåfCanc:n
at jag ingen del hafft däruti. Wederbörande betyga ock, at lian
warit aldeles usel och okunnig. Om lian söker förkäfran, och effter
nägon tid äter infinner sig, torde den saken kunna remedieras.

Jag kan wäl icke, under min tjänstetid i Åbo, med skäl beskyllas
för Nepotisme. Ty de fäå, som af mit namn där qware aro, finnas
stadde i mycken torfftighet. Den i närlagde bref omnämnde för-
tjänar och behöfwer wisserlrn befordran. Kunde lian pädet före-
slagna sättet, och genom RiksGrefwinnans ynnest, förhielpas til
Haliko, wore ganska wäl. Sök nägon utwäg därtil.

Kirjeen loppuosa, päiväys ja allekirjoitus puuttuvat; alkuperäi-
sessä kirjekokoelmassa on tämä katkelma 24. X. 1780 ja 1. XII. 1780
p:ttyjen kirjeitten välissä. Slutet av brevet liksom datum och
underskrift saknas; i den originala brevsamlingen är detta fragment
mellan de 24. X. 1780 och 1. XII. 1780 daterade breven.

514. Min Kare Son.

Nägra postdagar har jag icke hördt af dig. Men jag kan täncka,
at arbetet ökat sig, sedän Hans Maij:t är til staden inflyttad.

Jag hoppas, at du äter opwaktat Praes. Rosir i Gl. Ängs saken,
at få den qwäfd.

Frän London är til mig skickad en bok med Lienten. Bagge, som
rest genom Götheborg til Stockholm, och läfwat den til dig af-
lämna. Jag wäntar den hijt med första säkra tilfälle.
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Gahmen är ond, at du ännu icke gifwit honom mit portrait. Giör
det; ty den erkänsla är jag honom för flera små tjänster hän giordt
mig. Hälsa Frnn i huset. FörbLr din trogne fader.
Upsala, d. 1. Dec. 1780. C. F. Mennander.

515. Min Kare Son.

Din hälsa och wälmåga fägnar mig ganska mycket.
Jag är wiss därpå, at Präs. Rosir håller ord, om du söker tilfälle,

at ytterligare påminna honom om saken.
Fahnehielm, som richtigt uträttat sin förra Commission, är nu

äter i Stockholm, och med honom kan skickas den Engelska boken,
som förmodebn nu är dig tilstäld.

Här talas om et tilämnat accord Rudbecken och dig emellan.
Men för flerehanda orsakers skull anser jag det rychtet som op-
diktadt och chimerikt (sid). Framhärdar med ali ömhet din trogne
fader.
Upsala, d. 12. Dec. 1780. C. F. Mennander.

516. Min Kare Son.

Din mycket wälkomna önskan om en frögdefull helg, godt slut på
det gamla och wälsignadt inträde i det nya äret, bemöter jag med
en hiertelig genönskan om alsköns din och din K. Hustrus sällhet
och wälgång i många tider.

J dessa dagar har åter min hälsa utstådt en swår pust af obstruc-
tion och dyssurie, som genom D. Sidrens sorgfällighet, fast med
nog möda, blifwit häfwen, sä at jag äter pä nägon tid, och sä länge
Gud behagar, synes i den delen wara utom fahra.

Probsten Göransson wid wär Americanska Mission är nyl. från
Philadelphia ankommen til London i yttersta fattigdom, sielf siuk-
lig, måst lämna hustru och barn qware, icke eller fått taga nägra
andras bref hijt öfwer med sig. Den förtjänar altsä medlidande och
understöd om någon annan. Från envoyen Bar. Nolcken afgår med
det första underdänig föreskrifft för honom til Hans Maij :t. Giör
för Guds skull alt hwad du härutinnan kan ästadkomma. Med
en nägorlunda hederlig pension samt bijbehällande af Probstelönen
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kunde hän warda tarfligen bärgad, tils nägon anständig öpning
för lionom kunde yppas.

Säkert mäste Lienten. Bagge, som har med sig en bok för mig
frän London, nu wara til Stockholm ankommen. Hör effter honom,
och lät boken effter nyåret följa bijt med Murray. Förslaget om
Stockholm är mycket lijkare, än det, som angående Upsala blifwit
pratat. Nya praesidenten i Åbo war jämwäl mig oförmodad. Den
strid, som skall wara opkommen emellan Ignatius och Ehrenmalm,
torde i anseende til bägges sinnelag, icke så snart dämpas. Och
denne sednare lärer söka draga profit däraf, at prsesid:n är hans
närä anhörig. FörbLr din trogne fader.
Upsala, d. 26. Dec. 1780. C. F. Mennander.

517. Min Käre Son.

Med det ingängna nya äret förnye och föröke Gud öfwer dig och
dit Hus alsköns nåd och wälsignelse!

Talet i Åbo är icke nu i det tilståndet, at det kan för nägon
opwisas. Det är fullplotrat, och sakerne, wissa hypothetiska, mer

och mindre betydande, kastade om hwarandra. Hade jag dä, när
talet hölls, wetat det, som du nu berättar, at Hans Maij:t ästundat
läsa det, wore det synnerLn strax af trycket utgifwit. När jag
får tid och hälsa därtil, täncker jag det ä nyo genomgå, och sedän
kan hända, läta det tryckas; ehuru sädant nu skedde nog längt post
festum.

Jag häppas, at du effter löffte har Pr. Giöranssons och Lieuten.
Bagges medhafwande bok i godt minne.

Wid det projecterade accordet om nägot Landshöfdinge Ämbete
har jag intet annat at päminna, än at det wore en önskelig sak i fall
din Swärfader bestär rent af hela Accordssumman. Men i fall du
komme til en sädan sysiä med gäld och widhängande gravation,
wore det at störta sig ur askan i elden. Hela lönen och god hus-
hålning fordras ändä at kumia med wärdighet opföra sig et sädant
ämbete.

Helsa Syster hiertel. samt dina Swärföräldrar och andra anhöriga.
FörbLr din trogne fader,

Upsala, d. 2. Jan. 1781. C. F. Mennander.
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518. Min. Kare Son.

Rychtet angäende min opasslighet har icke warit ogrundat, ehuru
jag icke med den tidningen welat oroa dig. Nu äro åter krämporne,
så länge Gud behagar, i det mästa öfwerwundne. Matthet och en
ganska orolig sinne får jag än kannas wid. Jag märker, at detta
climatet, ehuru föga skildt ifrän Åbo, och änskönt jag borde wara

därwid wahn, med sinä tätä wäderlekens omskifften icke kommer
min hälsa synnerl. til pass nu på ålderdomen.

Emellan de föreslagne accorderne til Stockholm och Åbo är så
stor skilnad, at man, i fall man täncker wälja endera, icke kan
balancera, at declarera sig för det sednare.

Det är sant, at i Åbo torde fordras mera figurerande af en Lands-
höfdinge än i Stockholm; men det kan ock, om man kommer gäldfri
dijt, löpa mätteligen af. Om man, t.ex. som den almänt älskade
Gr. Lilienberg inrättar bordet med 4. rätter och par assietter etc.

Förtretligheter och afund af Fredenschöld och flere tycker jag mig
se förut. Men sådant förswinner med tiden. Gud gifwe dig det
bästa rådet. Jag ser intet annat at tillägga, än at, ehwad calculer
som anställas, någon uträkning på mit ytterligare bijständ eller
läns omsätning på mig icke må inlöpa i förslagerne. Ty jag förmär
icke gå längre än jag gått. Jag mäste wäl, af alt mit trälande i
werlden, få äga den frukt, at tilbringa min kårta återstäende lefnad
i nägorlunda beqwämlighet. Genom siukligheten ökas minä be-
hofwer, dem jag förut kunnat inskräncka.

Jag har fått höra, at pluraliteten af den tilförordnade Slotts
Kätten frikallat ÖfrL. Ehrenmalm frän v.Präs. Ignatii angifwelser
om duell etc. Denne sednare skall hafwa allmänhetens röst för
sig. Mig skulle det ock oroa, om den hederlige mannen hade af
denna sak någon ytterligare olägenhet.

J dag har jag warit första gängen ute til fots hos min DomProbst,
som ock en tid warit opasslig.

Jag ber om min hiertel. hälsning til Syster; des angenäma skrif-
welse skall härnäsi swaras. Så wäl hon sielf, som Prof. Murray
berätta om någon des opasslighet. Men jag hoppas, at den siuk-
domen förwandlas snart i glädje.

Förbl:r din trogne fader,
Upsala, d. 12. Jan. 1781. C. F. Mennander.
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519. Min Kare Son.

Med en af Gikten ännu darrande hand bör jag läta dig weta,
at alt hopp är om snar restitution, men ingen fara synes wara på
färde, du behöfwer således icke det minsta oroa dig öfwer mit
tilständ. Gud wälsigne dig och din Gmrnna!

Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 26. Jan. 81. C. F. Mennander.

520. Min Kare Son.

Gikten häller sig ännu i handen. Ellies bar jag ingen betydelig
krämpa, utan hoppas genom Guds näd snart wara fulleligen resti-
tuerad. De bref du begärt, kan jag i detta tilständet icke ästad-
komma; saken gär wäl utom dess för sig, om Guds hei. wilja sä är.

Americ. Probsten Göransson recommenderar jag ytterligare pädet
ömnaste. Hän förgär, om ei snar hielp mellankommer. Wanl.
resepenningar och pension behöfwer hän. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 30. Jan. 81. C. F. Mennander.

521. Min Käre Son.

Det gläder mig, at resan i det swåra wäglaget gick tort och
lyckeligen. Tackar jämwäl för det karta förtroliga omgänget. J
dag för middagen äkte jag med medicorum tilständ litet ut. Sönm
och matlust begynna infinna sig. Men lamheten i händerne är

nog enwis, och kroppen ännu matt. Hälsa hiertel. din K. hustru
och Swärföräldrar. Förblrr din trogne fader,

Ups. d. 14. Febr. 81. C. F. Mennander.

522. Min Käre Son.

Sedän jag fätt ordenteligen sömn och matlust infunnit sig, be-
gynner kroppen at äterhämta kraffter. Med armarnes restitution
går likwäl ganska långsamt, tils tilfälle kan bli, at nyttja motion
och watn. Tack för continuationen af Adelsmatrikeln. Jag ser,
at Riksdags Tidningarne jämwäl fortsättas, den (sic!) jag längtar få.

412



26/i, 30/i, 14/2 ,
2 %, 6/a, 13/.i 1781.

Handlingarne mellan Gerner och Lund, samt i Plomgrenska con-

cursen önskade jag få läsa. Förmodel. äger du dem.
Om de til mig ämnade estamper äro Stora, löna de icke kåstnaden

at encadreras.
Passa sig icke eller tilhopa med dem jag förut har. 5. a6. goda

Bibliska stycken ur gl. Testamentet af et litet arcks storlek wore
jag bäst betjänt med.

Hälsa din K. Maka, Swärföräldrar och andra wänner. Fram-
härdar din trogne fader.
Upsala, d. 27. Febr. 81. C. F. Mennander.

Koni ihog Göransson, och det öfriga,

523. Min Kare Son.

Minä händer, och i synnerhet den högra, äro ännu stele, och få
icke stort mödas. Af währwärman och watndrickning förmodar
man hielp. At förskaffa mig watn lärer jag endera dagen afskicka
Michel dijt. Lät då med honom återfölja hijt hwad jag begärt,
och alt du för mig samlat.

Sä snart tiden är inne effter förfatningen til Enköpings förslags
insändande, skal det icke här dröja. Ännu pästå profpredikningarne.

Hälsa hiertel. din K. maka. Förhl: r din trogne fader,

Upsala, d. 6. Martii, 81. C. F. Mennander.

524. Min Käre Son.

Jnnerligen gläder det mig, at din hälsa är äter fullel. restituerad.
Min förbättrar sig jämwäl dageligen; men i synnerhet hwad högra
handen angår, med nog små steg. J märgon affärdar jag Michel
til Stockholm, at hämta mig Pyrmonter watn. Det är genom Prof.
Sidren betingat hos Hr Bergman, som skall ho i Kyrckobrinken
wid Prästgatan. Lät din dräng följa med honom dijt och wid des
öfriga små commissioner. Penningar, at betala bouteillerne och
fastaget, har lian med sig.

Den omsider til rätta komne Madans Engl. bok, samt de estamper
och skriffter du samlat åt mig, at roa mig med under en tid, då
Medicii pälagt mig at undfly hufwudbry så längt möjeligit är,
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wäntar jag ock hijt wid delta tilfället, altsammans wäl omlagt,
och mol smutsighet och wäta förwarat. Laxtunnan kunde sägas
twärt af, och den ene hälfften med honom hijtfölja.

Skulle du sielf icke äga Plomgrenska och Gernerska handlin-
garne, kan drängen anwisas, at dem för mig opköpa och med sig
taga.

Litet äpplen och citroner bar hän i Commission at ophandla, och
fär wäl anwijsning, hwar det bäst kan ske.

Gud wälsigne dig, din Gumma och hennes angenäma börda!
Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 13. Martii, 81. C. F. Mennander.

525. Min Kare Son.

Jag är mycken tacksäjelse skyldig för de twänne wackra estam-
perne. Men 2:a och 3:ie delen af Biörnstähls bref har jag länge
sedän complette och inbundne. Hwad altsä nu hijtskickades, skall
med första tilfälle återgä, at Giörwell restitueras.

Mit tilständ, hwad hälsan angär, är äfwen som wäderleken, mycket
föränderligit. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 20. Mars, 81. C. F. Mennander.

526. Min Kare Son.

Jag önskar och hoppas, at den blinda gyllenädrens öpning skall
wara dig hälsosam. Åtminstone säga alla Medici så, och at det jäm-
wäl skall bijdraga til längelefwandet. Mit tilständ, hwad hälsan
angär, är mäst lijkadant som förr. Det stränga och ohyggeliga
wädret är wäl icke nägot recept til förbättring. Watndrickning har
jag begynt med, men ätnöjes tils widare med /i hönteille om dagen.

Hiernes portrait, om hwars erhällande jag redan twiflade, war mig
ganska wälkommit. Wisserligen wäldswärkar Rudbecken alt hwad
hän förmär på Qwarnby, så wäl i skogen, bäde pä timmer och
bränsle, som i qwarnen och sielfwa gärden, hwarifrän lian lätit
opsäja bonde . .

}

1 Tämän sanan loppu epäselvä. ■— Slutet av ordet otydligt.
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På min anhällan har Landshöfdingen förbudit honom et sä egen-
willigt förfarande; men hän fortfar ändå därmed. Jag har i dessa
dagar bedt Landshöfdingen om förhudets förnyelse; men det torde
ock föga uträtta. Förslaget angående supplicationen hos Konungen
sielf tyckes altså wara ganska godt. Jag skall därom conferera med
minä wänner. Den ansökningen mäste med mycken efftertanka och
warsamhct opsättas. Hälsa din Gumma och andra wänner. FörbLr
din trogne fader,

Ups. d. 27. Martii, 81. G. F. Mennander.

527. Min Käre Son.

Jag bör fägna mig därmed, at min hälsa synes nägot förbättra sig.
Skulle den Högste beskära warm wäderlek, at man kunde movera

sig, och fortsätta watn drickningen, är man icke utan godt hopp
om restitution.

Rudbeck acktar icke Landshöfdingens förbud mot äwerkan på
Qwarnby. Man är rådwill med honom.

Gud wälsigne dig och din omwärdnad! Förbhr din trogne fader,

Ups. d. 3. Apr. 81. C. F. Mennander.

528. Min Käre Son.

Jag är rätt orolig däröfwer, at på tre pästdagar ingen kunskap
inlupit om din hälsas tilständ. Gyllenädren kan ibland wara nyttig;
men för mycken evacuation är altid wådelig. Gud gifwe dig förnyad
hälsa och lång lefnad. En owärdelig förmän är det, at du har den
förfarnaste Medicus närä wid handen.

Mit tilständ är mäst lijkadant som det warit. Af wärman, som har
tilfälle til motion med sig, wäntar man förbättring. Watn dricker
jag redan, men allenast en half bouteille om dagen. Under önskan
om ali wälsignelse framhärdar din trogne fader.
Ups. d. 6. Apr. 81. C. F. Mennander.
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529. Min Kare Son.

Gud ware läfwad, som äter förhulpit dig til hälsan! Hän låte den
blifwa längwarig! Med en gammal krops restitution gär det lång-
sammare. Dessa dagars wackra währwäder har warit opfriskande.

Om dina genealogiska optäckter icke snart slutas, leder du wäl
wårt slägtregister ända in i Noae ark. Gif mig wid tilfälle förtek-
ning päde opstigande lederne, så längt du kan hafwa dig dem be-
kante, antingen med tilförlätelighet, eller effter probabel gissning.

Du ser sielf långt bättre än jag, hwad dig i befordrings wägen kan
wara nyttigast. Jag må icke tro, at Ignatius genom den honom och
Ehrenmalm emellan opkomne trätan skiljes wid sin tjänstgöring.
Kanske den sednare, som jag ser wara dijt öfwerkommen, arbetar
därpä.

Skicka til mig continuationen af Adelsmatrikeln och Riksdags
Tidningen, jämte annat smått, som kan roa mig, under det jag för
siukdomens som watndrickningens skull föga fär befatta mig med
brydsammare göremål.

Nu wid pass seglar frän London SkepsCapit. Pihlgren, som har
med sig böcker och mineralier för mig, adresserade til dig. Gud
wälsigne dig och dit Hus. FörbLr din trogne fader,

Ups. d. 10. Apr. 81. C. F. Mennander.

530. Min Käre Son.

Effter begäran följa Genealogiska Documenterne jämte dit sidsta
bref härhos tilbaka. De förra i delta ämnet aro icke så lätta at igen-
finna. Jag päminner mig jämwäl, at de icke innehälla något, som
wore synnerl. betydeligit. Mig tyckes, at den redan tryckta genealo-
gien kunde wäl gå an, med et och annat ords förändring. Men du
ställer där med til, som bäst och sanningen eller sannolikheten
enligast finnes. Jmellertid ser jag giärna, at arcket optryckes, ty dä
kan den sidsta Doctoralpromotionen blifwa nämnd, hwilcket jag
hoppas icke blifwe förgätit.

Det paquette Papper, som du ämnat til mig, kunde fä hijtfölja
med Med. Licentiaten Haartman, som nu är där, men i dessa dagar
retournerar. Min swaga hälsa brottas med den stränga wäderleken.
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Warman hoppaa jag skola alt mer och mer äterställa kraffterne.
Ännu aro armarne, i synnerhet den högra, nog swaga.

Hälsa din Gumma hiertel. och andra anhöriga. Förbl:r din trogne
fader,

Ups. d. 17. Apr. 81. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Plomgrenska handlingarne, som jag för en tid
sedän begärte, behöfwas icke nu mer, sedän jag fått dem genom en

annan wäg.

531. Min Käre Son.

Tack och ära för de sidst meddelte Skriffterne. Wisserligcn aro

Gr. Tessins ord nu införde pä et obehörigt ställe, och utom ali con-

nexion. Skulle det äntel. sä wara, hade de bort inflyta i lefwernes
beskrifningen. Ellies har jagwid Slägtregistret, sädant som det förut
war, intet at päminna.

Alla utkomna delarne af Biischings Magazin är jag förut ägare af.
Just dä jag trodde min gikt wara i det mästa öfwerwunnen och
tänkte taga wid alla delar af syslan, flyttade den sig på sit första
ställe, som är långt wådeligare, neml. urinblåsan, och har där nu i
par dagar giordt mig mycken pläga. Jag håppas, at den genom Guds
näd snart lindras. Jämte kärlig hälsning förbl :r din trogne fader,

Upsala, d. 24. Apr. 1781 G. F. Mennander.

532. Min Käre Son.

Åter har den Högste behagat låta det sidsta anfallet på min hälsa
öfwergä, som warit det swåraste jag utstätt, och försatt Medici i
mycket bekymmer. Jag röres nu dageligen nägot ute i lufften, men
med ganska swaga kraffter.

Jag ser, at Adelsmatrikeln nu är färdig, och wäntar med första
det som för mig återstår, jämte annat, som kan tjäna at roa och
fördrifwa tiden. Rehbinder blifwer hiertel. wälkommen. Jag hoppas
at hän tager qwarter hos mig, jänrwäl, at du wid det tilfället följer
honom hijt.

Salutatis salutandis förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 1. Maji, 1781. C. F. Mennander.C. F. Mennander.
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533. Min Kare Son.

De plågsamma anstöterne hafwa wäl äter afstadnat, men alt är
ännu swagt ocli ombyteligit. J synnerhet gär det ganska längsamt,
innan armarne äterhämta styrcka.

Rudbecken plägar mig utan ända. För nägon tid sedän wille hän
sätta sig i possession af Qwarnberg, disponera qwarnen. lät hugga
timmer och gärdsell, etc. Däröfwer beswärade jag mig hos Lands-
höfdingen, soin wid wite förböd honom sädan egenwillighet, och
satte det huggna i qwarstad. Nu bar Rudbecken i en owettig
skrifft klagat öfwer mig hos Häfrätten, som i dessa dagar skall
beswaras. Sielf reser hän i dessa dagar til Stockholm, utan twifwel
at genom sinä wanliga wägar opröra himmel och jord, d. 14. hujus
kommer Landtmätaren at aftaga Qwarnberg. Om Bar. Rehbinder
nu i slutet af weckan infunnit sig här, hade hän fölgt til grafwa
sin Camerat Mellercreutz, som nasta Söndag jordfästes.

Jmellertid wäntar jag eder hijt i nasta wecka, och håppas, at du
dä har med dig resten af Adelsmatrikeln, och andra nya saker.
Jämwäl det pä närlagde lapp nämnde arcket frän Giörwell.

Kunde icke gamle Paleen öfwertalas, at med Sällskapet taga sig
frisk lufft genom en resa hijtåt?

Helt nyss har jag fätt min lön för i fiol, och aflagt det jag låfwat
dig til gäldens betalning, som skall stä til reds när du hijtkommer,
ty jag anser onödigt at förut skicka penningarne. Farwäl! Min häls-
ning, som förbl :r din trogne fader.
Upsala, d. 4. Maji, 1781. C. F. Mennander.

534. Min Kare Son.

Ju förr J kunnen komma hijt, ju kärare skall det wara mig. Jag
wäntar, at du dä har med dig resten af Adelsmatrikeln, och annat

til tidsfördrif under ledsnad tjänande. Skulle nägot, som til mig
är destinerat frän London och Åbo, des förinnan hinna ankomma,
följer det med. Opwakta Hans Excellence Rudenschöld, och recom-

mendera Doct. Herenberg til åtanka wid nägon förefallande Juridisk
öpning wid Academien. J synnerhet, at ingen oförtjäntare mätte
honom föredragas. Hän har misstanka pä Secret. Flygare, som nu
ligger där, at hän arbetar pä nägon survivances erhällande, änskönt
lian är Hera års yngre betjänt än Herenberg.
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Du giör wäl, at du i Häfrätten åtföljer och bewakar Rudbeckens
allurer. Hela sakens beskaffenbet kan du här få inhämta.

Under önskan om alsköns wälsignelse förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 8. Maji, 81. C. F. Mennander.

535. Min Kare Son.

Kärt men ganska angenäm war äter din sidsta härwaro, och fägnar
det mig högeligen, at du lunnit din Gumma, som mycket bälsas,
i önskeligit wälständ. Tack för god anstalt om Åbo paquetterne,
och hoppas jag, at alt det öfriga, jag bedt dig om, blir lijka wäl
bestält.

Den starcka diarrheen, som ännu icke återwändt, bar mycket
medtagit minä lorut nog swaga kraffter.

Gud wälsigne dig! FörbUr din trogne fader.
Upsala, d. 15. Maji, 1781. C. F. Mennander.

536. Min Kare Son.

Nu är min hälsa genom Guds näd sä wida äterstäld, at jag denna
wecka kunnat wara dageligen ute, och sköta ämbetssyslorne. Doch
felas ännu styrka i armar och händer. Därjämte är alt swagt och
maktlöst, så at man ingen stund kan wara säker för recidiver.

Wid berättelsen om Raumannus bar jag wisserl. icke nägot at
påminna; om icke det, at pag. 93. lin. penult. är et grammaticaliskt
fel: toto för tota.

Böckerne från Åbo kommo igär mig ricbtigt tilhanda. Jag wäntar
innan kärt de Engelska, jämte Stenarterne. Lijkaledes giör jag
mig hopp, at genom din sorgfällighet estamperne etc. snart bijt-
komma.

Jag hoppas, at du redan opwaktat Cancelleren Gr. Rudenschöld,
med recommendation på minä wägnar för Doct. Hernberg. En
visite hos Prsesid. Rosir om Rudbeckska saken lärer ock blifwa
nödig. Hälsa din Gumma. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 22. Maji, 1781. C. F. Mennander.
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537. Min Kare Son.

At Rudbeckska saken bewakas är ganska wäl, Landtmätaren häller
denna wecka pä, at aftaga egendomen. Förut bar hän redan op-
gätt yttra räerne. Men Hans Maij:ts nådiga stadfästelse pä rit-
ningen til domkyrkomuren och trappan är ju förr des hälre för
arbetets skull angelägen, och om nägonsin möjeligit är, innan
afresan til Carlscrona sker, du läfwade ofördröjel. därom anstalta,
och därom bar jag försäkrat wederbörande; bar altså förtret däraf,
om wäntan blifwer läng.

Jag skulle önska, at wid samma tilfälle estamperne hijtkomma,
få tilbaka Bokstämpeln retoucherad, jämte 2. a 3. hundrade af-
dragna lappar. Snar anstalt om /i laxtunnan blifwer ock nödig;
ty inpå sommaren kan den under resan förskämmas.

Sedän min bälsas tilständ blifwit nägot bättre och muntrare, säge
jag giärna, at du bälsade på mig, om din K. Hustrus tilständ sådant
tilläter. Under Hans Maij:ts frånwaro lärer syslan lämna nägon
ledighet. Hälsa Makan. Förbhr din trogne fader.
Upsala, d. 29. Maji, 1781. C. F. Mennander.

538. Min Käre Son.

Eburu kärkommen du wore här, finner jag likwäl af din skrif-
welse, at nägon resa knapt lärer sä brådt kunna företagas, så wäl
för syslans trägenhet, som i anseende tilden angenäma Gästen,
soin innankärt dijt förwäntas, hwars ankomst Gud giöre glad ocb
lyckosam.

Jmellertid recommenderar ytterligare i godt minne sä wäl minä
egna flera commissioner, som den presserande saken om domkyrko-
trappan. At afsända det, som siöledes skall komma hijt, är nu

godt tilfälle, sä wida nästan alla wära jagter sägas ligga där. Jag
ber om min hiertel. hälsning, och framhärdar din trogne fader,

Upsala, d. 5. Junii, 1781. C. F. Mennander.

539. Min Käre Son.

Jag kan icke päminna mig, at Probsten Sacklinius tillstält mig
det omförmälta Bryggers epitaphium. Wore det ock skedt, måste
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saken därigenom hafwa räkat i förgätenhet, at det icke lärer wara
af betydelighet. Aldeles icke förtjänar det stickas i en koppar-
tafla; jag har icke eller för andra nödiga utgiffter räd därtil. Det
högsta wore, at det blefwe trykt; men wet icke pröfwa wärdet af
detta document, sä wida det är mig obekant.

Nägot enda ord utbeder jag mig om sakens föredragande an-
gäende domkyrkotrappan, och jämwäl angäende de öfrige sakerne.

Under hälsning och önskan om alt godt framhärdar Min K. Sons
trogne fader,

Upsala, d. 12. Junii, 1781. C. F. Mennander.

540. Min Kare Son.

Bryggers härhos ätergående epitaphium är, effter den tidens lite-
raturs beskaffenhet, både til innehållet och poesien, blandigt, mörkt
och matt, sä at det säkert icke giorde hwarken honom eller oss
heder, om det skulle tryckas. Mindre förtjänar det i nägon koppar-
stick förwaras. En och annan strophe torde doch gifwa lius i bio-
graphien.

Tack för god anstalt om laxen, som hijtförwäntas. Med nasta

post skall jagtacka Pr. Fortelius för denna oförmodade gåfwa.
Förwara det öfriga i godt minne, i synnerhet domkyrkomuren och

trappan, på hwars dessein nädig stadfästelse innankärt förwäntas.
Ali sällhet önskas, och jag förbl :r din trogne fader.

C. F. Mennander.Upsala, d. 15. Junii, 1781

541. Min Kare Son,

Om Raumana grafskrifft öfwer sin fader skall på nägot publikt
ställe förwaras, är oumgängeligen nödigt, sä framt den skall giöra
honom och oss heder, at poesien däruti på många ställen rättas och
förbättras. H:r Prof. Älf kunde bäst giöra det; men då blefwe det
ock hans, men icke Raumans arbete. Din öfwersätning är rätt wäl
träffad, och har oplyst ätskilliga i originalet mörka ställen.

Querela Suedica har Giörwell läfwat innan kärt oplägga. Den
är skrefwen med gamla tidens stil, och altsä icke just lätt at af-
skrifwa. Den okände Auctoren har altför warmt hierta för Swerige
at wara utlänning, som Prof. Älf tyckes förmoda.
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Jag har swärt wid at säja, hwilketdera jag helre önskade: antin-
gen at saken med Rudbecken i Häfrätten blefwe snart afgiord, eller
nägon tid hwilande. Om det liknade sig därtil, at lian finge fds 1

för sinä ogrundade klagomäl och skamlösa skrifsätt, wore det förra
bättre ty då torde den oroliga niannen hållas nägot i tygeln.

Skepparen Lagerström är ännu icke hijtkommen. Jmellertid
tackar jag mycket för god anstalt sä wäl om de Engelska sakerne
som Estamperne, hwilcka jag ser blifwa rätt wackra. Hälst hade
jag likwäl sedt, om däribland warit en och annan af de märkeligaste
historier ur gamla testamentet. Den wäggen i förmaket, som ät
dem är destinerad, är ännu icke fyld; men däremot lärer den andra
blifwa för mycket chargerad. Doch lärer delta kunna genom en
annan ordning remedieras.

Päminn ytterligare om expeditionen angäende domkyrkomnren
och trappan. Haf ock mit bomärcke jämte de begärta aftrycken
i godt minne. Glöm icke eller, at hos Hans Exc. Rudenschöld i
bästa måtto recommendera Adj. Juris Hernbergh, och det med
första; ty periculum kan wara i mora.

Jag har orsak at wörda Guds nädiga Försyn; som nägorlunda
äterstält min hälsa. Doch är den ännu swag, och utstäld för reci-
diver. J synnerhet är gikten ännu nog rädande i armarne, som

handstilen nog wisar. Jag häller nu andra gängen pä at dricka
pyrmonter watn. Men det blifwer snart alt, sä at til önskande
wore, at nytt och friskt snart inkomme.

Nu hafwa wi som bäst den glädjen, at här se och wörda Hans
ICungl. Höghet Prins Carl. J märgon bittida reser Hän åter här-
ifrån.

Hälsa hiertel. din Gumma, Hebbens hus och andre bekante.
Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 22. Junii, 81. C. F. Mennander.

542. Min Käre Son.

Sakerna äro allesammans wäl och helbregda framme, för hwilcken
goda anstalt jag är dig mycken tacksäjelse skyldig; i synnerhet för

1 ? Epäselvää. ? Otydligt.
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de wackra och präktiga estamperne, hwilkas rangerande och op-
slående jag giärna opskiuter til din hijtkomst, då wi ock fä om
kostnaden liquidera. Dä lärer du ock hafwa med dig den retouche-
rade Bomärks pläten med sinä aftryck. Jag hoppas, at Schröder-
Jieim flitigt päminnes om föredragandet af Domkyrko ritningen.
samt at RR. Rudenschöld är praevenierad, at hafwa D. Hernbergh
i minne wid nägon existerande befordran, ocb imellertid icke låta
nägon annan fä prioritet eßer survivance, som hän fruchtar för-
sökas.

M. Ekorn berättade, at wid hans afresa frän Stockholm war din
K. Hustrus födslostund just för handen. Nu ser jag, at därmed
dröjer. Men när Gud läter ali ting gä wäl som hierteligen önskas,
skadar sädant intet; utan gossen blir des fullkomligare och lifli-
gare.

Förslagen til Rectoraterne aro med sidsta post ankomne. Men
jag har därmed ännu icke fulleligen hunnit stadga minä tanckar,
wid Diurberg är wäl icke nägot betänkande. Icke eller sä synner-
ligen wid Ekorn. Doch äberopar sig Hedström emot honom pä
flera tjänsteär, och jag förmärker, at hän har gynnare, så at beswär
torde på högre ort anföras, som altid har ledsamhet med sig.

Effter din begäran har jag tankarne fäste pä en man af stark och
utmärk caractere. Men du mäste kunna och weta mer än andra
menniskor, sä framt du effter dristigt löffte kan optäcka, hwar
det är.

Gud wälsigne dig och din Gumma! Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 27. Junii, 81. C. F. Mennander.

543. Min. Käre Son.

Med fredags posten utnänmde jag Rectorerne Diurberg och
Ekorn. Nu pä stunden war D. Bastholm hos mig, och jag har pä
bästa sättet giordt din ursächt. J märgon reser lian ät Götheborg,
strax lian spisat med mig. Tyckes wara en artig och niunter man.

Koni ihog Rudenschöld. Jcke läter Schröderheim ännu höra af
sig. Råg och mjöl stode gierna til tjänst, men har icke öfwer egit
behof, och knappast därtil; ty jag har i det närmaste mäst dels
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sälja, dels creditera, dels skäncka af det lilla förrädet ät tarfwande,
som äro månge, och sädes bristen öfweralt stor.

Under hiertelig önskan och hälsning förblifwer din trogne fader,

Upsala, d. 3. Julii, 1781. C. F. Mennander.

In margine: Afmälningen träffar in i åtskilliga omständigheter
men i andra bär den aldeles til fiäls.

544. Min Kare Son.

Gud ware ewinnerligen ärad, som lyckeligen förlöst din K.
hustru, och beskärdt oss alla glädie af en ganska kärkommen släg-
tinge! Hän läte denna glädjen förökas genom barnets trefnad och
tillwäxt! Hän äterställe ock modren snart til sin förra hälsa!

Det skulle oändeligen fägna mig, at strax få se honom, och wara
tilstädes wid den unga arfwingens döpelse act; men min hälsa är
ännu sä klen, och beswärligheten för mig at komma i och ur wagn,
samt op- och utför trappor så stor, at jag nödgas försaka det glädie-
fulla tilbodet. J gär war jag til Bälinge; men mär af den lilla
resan i dag ganska illa. Om och så snart Gud nägorlunda åter-
ställer hälsan, skulle bland minä första göremäl blifwa, at giöra
visite hos den nya medborgaren. Jmellertid skall min bön tilden
Högste om wälsignelse öfwer honom och des föräldrar wara be-
ständig och brinnande.

Lät strax weta, huru döpelse acten skedt och offta, huru modren
och barnet må. Guds näd hwile öfwer eder alla! FörbUr din
trogne fader.

C. F. Mennander.Upsala, d. 13. Julii, 1781.

545. Min Kare Son.

Af din angenäma skrifwelse finner jag, at ali ting wid den Lillas
döpelse sä aflupit, som Bourdonniere effter din begäran i förwäg
redan middags tiden förl. Söndag berättade mig. Hwar och en

mäste tilstä, at Hans Maij:t härutinnan, som i alt annat, ganska
nådigt betedt sig. Lät mig nödwändigt med nästa fredagsposten
weta, om nödwändigheten fordrar, at jag för dessa nya nädeprof
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skall aflägga und. tacksäjelse skriftel :n, dä det icke sä snart synes
kunna ske munteligen; eller om sädant torde anses mindre nödigt.

Min hälsa är mycket ombytelig. En dag gär det wäl ann, och
dä har jämwäl hon den tämmelig stadighet. Men den andra är
hela kropssystemet swagt och darrande. Om denna föränderlig-
heten wahrar tils den wackra ärs tiden är forhi, wet jag icke, Imru
det går nästa winter. Doch, jag har med nögdt hierta underkastat
ali ting den Högstes behag.

Honom anropar jag dageligen om wälsignelse öfwer dig och dit
Hus. Förblrr din trogne fader,

Upsala, d. 17. Julii, 81. G. F. Mennander.

P. S. Et litet paquette tryckta papper har Prof. Bilmark med
en Skeppare skickat, at til mig öfwerstyras, soin jag hoppas snart

ske. Under det jag mäste spara arbete och efftertancka wid ange-
lägnare saker, har jag lätit siä op estamperne i Förmaket, i en

ordning, som jag hoppas at du lärer approbera. Prof. Solander war

den jag hade i tanckarne, och som gaf anledning til beskrifningen.
Hälsa Mor och Son.

546. Min Käre Son.

Det i hast skrefna brefwet til Hans Maij :t följer härjämte, jämte
en copia däraf för dig. Finner du, at det sä kan gå an, sä aflämna
det wid nästa tilfälle; hwar och (sic!) icke, sälät mig få et annat ut-
kast med nästa post. Wid närmare päseende finner jag, at din af-
skildring har nog lijkhet med det påtänckta originalet. J synnerhet
är moraliska caracteren mycket träffande. Om du en gäng til är
lijka eller mera lyckelig, wet jag icke, hwad jag skall täncka. En
annan man tar jag nu in petto. Skicka Bokstämpeln med afdragen,
samt det paquettet frän Åbo med nästa tillfälle. Hälsa ock hiertel.
Stora och Små. FörbUr din trogne fader,

Upsala, d. 21. Julii, 81. C. F. Mennander.

Tit.

Utom de almänna wälgiärningar, som under Ed. KL M:ts wälsignade regering
mig jämte alla Swea inwänare samfält tilflyta, har Ed. KL Mt. allernådigst
tildelt mig sä mänga enskilta, at jag aldrig tilfylles kan dem wörda och
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beprisa. Nyligen har ock Ed. KL Mt. tiliikä med Hennes KL Mt. drotningen,
behagat wara Högste witne wid min Sonasons dop, och nädigast förordna, at
Ed. KL M:ts egit Höga namn af honom får bäras. Nådehetygelser, som öfwergå
ali wäntan och förmodan, som ingiuta i min snart utsläcknande lefnads lainpa
ny olja, och som skola upelda mine effterkommande, sä länge någre finnas,
tilden undersäteliga trohet, och innerliga bön til Gud, för Ed. KL M:ts och
det Kungl. Husets höga och långwariga wälgäng, hwaruti jag i diupaste under-
dänighet til dödsstunden framhärdar etc.

Upsala, den 16 Julii 1781.1

547. Min Käre Son.

At resan är lyckeligen sluten, och at du träffat de dina i hälsosamt
tilstånd, sädant alt fägnar mig högeligen.

Jag hade icke tilfälle at säja dig, at din Swärfader kärt för
afresan härifrän giorde mig den propositionen, at til hälfften par-
ticipera med honom i Landsh. accordet. Swaret blef, som sanningen
är, at jag det ingalunda förmädde. För honom wore den bördan
ganska drägelig, at allena hara den hei och hällen. Och Gubben
torde finna sig därwid, när du cajolerar honom. Af sådane de-
tacherade underrättelser, som du dels muntel., dels nu twänner
gänger skrifftel. welat gifwa mig, är jag icke i ständ, at fatta nägot
redigt sammanhang. Önskade därföre, at et kärt System blefwe
opsatt och mig meddelat. Hwad som förbudit är att meddelas,
ästundar jag icke weta. Jämte kärl. hälsningar förblrr din trogne
fader,

Upsala, d. 31. Julii, 1781. C. F. Mennander.

548. Min Käre Son.

Jag har giordt dig mycket beswär med utkastet; hwilcket jag
med alt betänckande skall läsa i genom. Men til lögerdagen kan
jag därmed icke hinna. Siukdomen har giordt sinnet slappt, sä
at jag icke fär länge i sender spänna tanckarne. Jmellertid kan du
wara wiss därpä, at ingen dödelig fär se hwarcken denna skrifft
eller dina bref.

1 Paikan ja päiväyksen on Fredenheim lisännyt. Ort och datum tillagda
av Fredenheim.
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Ibland mär jag wäl nog; men äter kastar det om, utan witterligt
förseende, eller at nägon orsak kan ntgrundas. Det måste likwäl
liärröra däraf, at naturen är gammal och förswagad. Jag är nögd
med den nädiga Gndens skickelse. Hans näd och wälsignelse dig och
dit Hus trol. förönskas, af din trogne fader.
Ups. d. 7. Aug. 81. C. F. Mennander.

549. Min Kare Son.

Jngen kan högeligare glädja sig öfwer Systers restitntion och den
lilla Arfwingens trefnad än jag. Gud giöre deras dagar mänga och
nögda! Minä nalckas effter natnrens lopp tilsit slut. J Guds hand,
soin allena räknat dem, stär, huru stort antal af dem ännu kan äterstä.
Med gladt hierta underkastar jag mig Hans Faderliga skickelse.
Du kan lätt föreställa dig, at i de papperen jag fått åtskilligt finnes,
soin icke sammanstäinmer med mit gamla enfaldiga systeme. Altsä
behöfwas, innan omdöme kan fällas, ytterligare deductioner och
bewis. Gud gifwe dig alt godt! Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 10. Aug. 81. C. F. Mennander.

550. Min Kare Son.

J dag har BibelCommissionen för innewarande är första gängen
satt sig. Wi aro fää, ty döden har ärligen bortpläckat någon, och
Prof. Floderus hindras af siukdom at wara med oss. Doch hoppas
man, at lian snart blir någorlunda restituerad. Ellies är det arbetet
i denna heltan nog beswärligit, i synnerhet för en watndrickare, soin

jag ännu är, doch dricker jag med Sidrens tillätelse allenast '/2 hön-
teille hwar morgon. Förgårs natt födde jag en Sten, icke stor eller
med läng smärta beledsagat. Delta synes styrcka Gen. Dir:s Acrells
sidst förklarade tancka, at hela systemen af minä krämpor torde
härröra af gravel och grusämne i kroppen. Ellies är sinnet muntert,
och med den Högstes skickelseförnögt, Hwars wälsignelse jag hiertel.
önskar öfwer dig och de dina. Förblifwande din trogne fader.
Upsala, d. 14. Aug. 1781. G. F. Mennander.
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551. Min Kare Son.

Nu begynner saken med Rndbecken komma i full gång; fast ingen
kan säja, hwart det bär, eller burn alt sluter sig. Icke bar jag eller
här nägon förfaren Jurisi, den jag med fullt förtroende kunde räd-
föra mig med i delta målets besynnerliga och delicata ställning.

Sedän Landtmätaren, som warit hindrad af andra fömt
anbefalte förrätningar, hunnit aftaga Qwarnberg och nästliggande
ägor, bar man hafft sammanträde. Nya räer och rör finnas här hem-
manen emellan, så wida de i samfällighet af urminnes tid tilhördt
ABiskopsstolen. Jmellertid bar Rndbecken giordt ohofliga
praetensioner, pä hwilcka lian likwäl sedän lätit ansenlig del afpru-
tas.

Nu ber jag högel:n därom, at du strax utser nägon pälitelig och
aktsam man, som så wäl Hos Hans Maij:t som i CammarCollegio
tager wahra däruppä, at min active och spitzfundiga Contrapart
icke måtte kunna på ensidig berättelse ex incommunicato och sub-
reptitie utwärka sig härutinnan nägot utslag. Äfwenwäl är min
trägna anmodan, at nägon rädelig man af Betjänterne i CammarCol-
legio ofördröjeligen blifwer utsedd, at ur gamla handlingar noga
effterse alt hwad Fiby ABiskopspraebende angår, huru de andre
hemmanen tilkommit, om de icke äro i början, somman gissar, som
torp på des ägor inrättade, och om de nägonsin blifwit skattlagde,
med mera, som til oplysning tjäna kan. Mannen mäste wara tyst-
läten i delta sitt göremäl. De som sälunda få beswär, wil jag skeligen
förnöja.

Jag är rätt bekymrad, huru härutinnan förhällas skall, och wore
wäl för min del benägen, at i godo ingä bytet med Rndbecken om
hän finner sig wid billiga wilkor, och ABiskops stolen undfär, som

sig bör, fullt gen fullo. Fast det aitid blir beswärligit, at hafwa den
mannen mitt i egendomen med sit Krukmakeri. Ellies kunde wara

twä wägar at wälja af. Den ena, at i underdånighet gä gerad til
Hans Maij:t, och föreställa sakens förlopp frän början härintill.
Men det steget kunde blifwa wädeligit. 2:o kunde man låta saken
gå instantierne igenom. Men det blefwe en längdantz, kästsam,
oroande och af owiss utgäng.

Gif mig din tanka härom, och giör, hwad jag in antecedentibus
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begärt. Det fägnar mig, at J alla mään wäl. Gud giöre wälmägan
längwarig. Förbl:r din trogne fader,
Upsala, d. 24. Aug. 81. C. F. Mennander.

552. Min Kare Son.

Tack för dit goda räd och bemödande i Qwarnbergska saken.
Wägen igenom instantierne blefwe oändelig, och probablement, i
anseende til Konungens sidsta resolution, skulle jag tappa hos
imderdomarene allestädes. Det enda medlet at hielpa saken, wore
altsä effter min tancka, at man anmodade nägon pälitelig och be-
tydande man, som giorde inför H:s Maij:t utförlig berättelse om
hela sakens förlopp, och sedän inhämtade des utlätande häröfwer.
Hwarwid, ibland mängt annat, i synnerhet den omständigheten
torde föredragas, at här äro twänne H:s Maij:ts egna resolutioner
emot hwarandra, af hwilcka den förra wid den sednares utwärkande
ofelbart blifwit förtegad. Jmellertid kan det anstä med nägon
efftersökares antagande i Cam.Collegio. Jag skulle tro, at de hafwa
hwarje års acter registrerade, så at mödan icke kan blifwa sä stor,
at igenfinna det man söker.

Junan kärt skall du få tilbaka utkastet. Det ligger så länge wäl
förwarat. Jag önskade fä pä en gäng hela systemet.

Hälsa Stora och smä. Förbl ;r din trogne fader,
Upsala, d. 28. Aug. 81. C. F. Mennander.

553. Min Kare Son.

Som jag med fyra poster icke hafft något ord frän dig, oprinner
naturl. nägon fruchtan, at antingen du eller nägon af de dina icke
mär rätt wäl. Men jag hoppas ännu denna föreställning wara ogrun-
dad, och at allenast trägna syslor eller wistande pä landet wållat
denna correspondencens afhrytning. Det mig communicerade docu-
mentet skall snart ätersändas. Den Skepparen, som skulle hafwa
med sig Boken, som B. Wingärd ophämtat frän Götheborg, höres
ännu icke af. Icke eller wet jag hans namn. Diurbergs Geographies
2:dra tome, och den nyss utgifne delen af Witterhets nöjen, har du
läfwat mig. Bibelcommissionen lärer ännu inemot en månad blifwa
tillhopa. Förbl :r oförändcrl :n din trogne fader,
Upsala, d. 7. 7bris, 81. C. F. Mennander.
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554. Min. Kare Son.

Boken frän England liar nu kömmit til rätta. Så giör wäl ock i
sinom tid det convolutet, som du nu berättar dig hafwa afskickat.
Dit pro memoria i den andra saken torde fä blifwa här, til dess
boken fäs om händer; ty det ena torde oplysa det andra. Min hälsas
omständigheter äro nu drägeliga. Jag skulle ock fatta hopp om alt
större förbättring, om icke den kuina bösten och wintern wore för
handen, som torde snart igen förstöra bwad nu nägorlunda botat är.

Jngen dag försummas wid Bibelarbetet, som ännu lärer räcka
nägra weckor. Sedän min syn wid läsande ocb skrifwande, i synner-
het wid lius, icke giör sin förra tjänst, mäste sädane tidsfördrif
nägot inskränckas, och därigenom blifwa effterstunderne i min
enslighet ibland nog långsamme.

Jämte hälsnings förmälan til dit Hus och Swärfolck, förbl:r din
trogne fader,

Upsala, d. 14. 7bris, 81. C. F. Mennander.

555. Min Kare Son.

Böckerne bar Skepparen richtigt framskaffat. Mig tyckes, at

Witterhets nöjen magra af. Gratiernes döpelse hade wäl kunnat
wara bärta frän samlingen. Den Fransöska boken bar jag ock nägot,
så mycket tid och hälsa kunnat tilläta, lasit nti. Men, ehuru orden
äro tydeliga, förstär jag litet eller intet däraf. Fär se, huru det gär,
när jag fär ytterligare nyckel af dig til begrepet af dessa ting. Jag
behöfwer icke säja dig, at Stora tydeliga och biudande bewis fordras
innan mankan öfwergifwa et gammalt och wälgrundat systeme,
eller ock gifwa det en ny och owanlig förklaring. Wid sädane til-
fällen mäste man ock noga se sig före, at imaginations krafften häl-
les innom sinä rätta skranckor. Jag skall ytterligaren läsa boken
igenom, ehuru tung och mörk lian förefaller mig.

Mathesius och hans mig läfwade skriffter bar jag ännu icke hördt
utaf. Man wäntar ännu i höst med Skepslägenhet nägra tryckta sa-

ker frän honom, och då torde de skrefna följa med.
Denna gängen saknar jag intet annat därifrän än mit Bibliotheks

bomärke, jämte de aftryck du däraf lätit taga. Jag fär dem wäl med
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nägon Skeppare, eller, hwilcket jag hälst säge, med Herrskapet
sielfwa.

Af de nu ankomne Lärda Tidningarne ser jag tredie delen af
Schinmejers Bibelöfwersätnings historia är färdig, och skall bestä
af 204. sidor. Jag bar allenast til pag. 92. och ber, at du behagade
snart skaffa mig resten.

Guds wälsignelse och näd ware öfwer Eder alla! Förbl:r din
trogne fader.
Upsala, d. 25. 7bris, 81. C. F. Mennander.

En här utkommen grafskrifft öfwer B. Filenius bijlägges, til et
litet prof af erkänsla mot hans portrait.

556. Min Kare Son.

Jag bör skynda mig at gifwa wid handen det misstag jag i mit
sidsta bref begick. Wid hastigt genomläsande trodde jag, at recen-
sionen i Lärda Tidningarne angick Schinmejers Bibelhistories 4:de
del: men nu ser jag, at där recenseras den tredie, som jag redan
complett äger. Jag hoppas, at än i höst öfwerkommer det som sak-
nas i den 4: de.

Comelii Agrippse opera, 2. band in 8:o äger jag, men hinner nu

icke söka dem igen, at jag kunde gifwa wid handen ärtalet och tryk-
nings orten. Det är wäl berömmeligit, at du assisterar dina wänner
genom läns procurerande hos din Swärfader. Men därwid lärer ford-
ras det menagement, at Gubben icke ledsnat, då man sielf wid så-
dane tilfällen kan behöfwa assistence. Hälsa Syster, och den qwicka
Gässen. Din trogne fader.
Upsala, d. 28. 7bris, 81. G. F. Mennander.

557. Min Käre Son.

Wid wärt sammanträde i morgon skall jag alfwarl. päminna Pr.
Aurivillius och Lect. Eberhardt om alt det som Dr Schinmejer af
dem wäntar. Hans fierde del längtar jag högeligen effter. Nyttia
första säkra tillfälle til des hijtsändande.

En enda Tysk studerande finnes här, som wäl wore hogad, at
hlifwa extraordinarius i Utrikes expeditionen, som heter Schubert,
den berömlige Grypswallska Professorens. 1 Hän är ock wäl under-

i Son (?).
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bygd, flitig och tili alla delar skickelig. Men har twä Nestii egen-
skaper, at lian är ingen häfman eller har anseende och at lian är
ganska fattig, sä at hän icke förmär uppehålla sig där, så framt ei
nägot understöd kan stä til finnande. J morgon skall jag närmare
tala med honom, och sedän läta weta hans tanka.

Strömmer kan jag icke hielpa. Hän will hafwa nägon Schole-
sysla. Därtil är lian redan för gammal, och i detta Stichtet bäde
okänd och främmande. Hän har ock sä länge warit frän Academien,
at icke eller nägon i Åbo lärer kanna honom. Hälsa Syster och den
lille, Förblrr din trogne fader,

Upsala, d. 2. Bbris 81. C. F. Mennander.

558. Min Kare Son.

Af innersta Merta beklagar jag det dig äter tilstötta bekymmer
genom din K. Hustrus siuklighet; men önskar tillika och hoppas,
at den nådefulle Guden jämwäl härutinnan giör en snar förbätt-
ring och glädjefull utgäng.

Som du ser af närlagde des bref, hwilcket lian volant tilstält mig,
har nu Schubert resolverat sig, at, i anseende tilden goda utsichten
för honom i framtiden, blifwa extraordinarius i Utrikes expeditio-
nen. Hän har wäl icke nägot at soutenera sig med; men hoppas doch
kunna hielpa sig fram på det knappaste och få nägot litet under-
stöd af des Moder. Lät antingen til honom eller mig weta, hwad
tid du ästundar honom dijt, då lian ofördröjeUn skall infinna sig.

Tack för anstalten om stycket af Schinmejers Bibelhistorie. Men
du skulle giöra mig en ganska angenäm tjänst, om du kunde förinä
honom at läta omtrycka det bladet, hwari om Tessin och mig
förmäles, samt helre, om sä skall wara, flytta den elogen til lefwer-
nes beskrifningen. Denna ber jag ock, effter tiden det wäl synes
tilläta, at du wille omarbeta, och giöra den hei kärt, utan alla
läford.

Gud wälsigne dig och din wärdnad! Förbl :r din trogne fader,

Upsala, d. 5. Bbris, 81. C. F. Mennander.

P. S. Jag har på Schinmejers wägnar alfwarl. hälsat Aurivillius,
Eberhardt och de öfrige wederbörande.
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559. Min Kare Son.

Med tacksam erkänsla har jag handfångit så wäl det catholska
kopparsticket, soin continuationen af Schinmejers Bibelversions-
historie. Nog har jag pämint Lect. Eberhardt om de åstundade lef-
wernes beskrifningarnas samlande; men om och hwad hän därwid
kunnat uträtta, fär hän sielf, som nu är dijt äterrest, utreda. Det
ser ut, som wederbörande icke hade synnerl. hog, at med sinä per-
sonalier figurera i denna liisterien. Om mig sielf mäste jag tilstä
det samma. Men, om sä wara skall, ber jag, at det mätte ske belt
kärt.

Liidecke har redan förut genom Gahmen giordt mig praesent af
sin pappersmedaillen. Bed honom i det stället nu skieka mig et

exemplar af des wid orgellinwigningen och Pastors wahlet i Tyska
kyrekan hålne Tai.

Fru Söderberg har fätt dit breff; men ännu icke paquettet; ty

Skepparen Wiberg är icke ankommen.
Jag skall läta Schubert weta hwad du skrifwer och nasta post

heratta hans sluteliga yttrande. Hälsa Gumman och Pilten. Förbl:r
din trogne fader.
Upsala, d. 16. Sbris, 1781. C. F. Mennander.

560. Min Kare Son.

Den komne kölden plågar i synnerhet minä extremiter (sic!) och
framför alt händerne. Muff är owig att altid hafwa med sig. Altså
ber jag, at du wille ophandla ät mig par swarta Silkes fingerwantar,
som icke äro förlegade, utan starka, treträdiga och wälnäckade, samt
tilräckeligen wida och länga. Til detta behofwet följa 3. RD:r. De
kunna skiekas antingen med posten wälhoplagde, eller ock med
nägon resande. Schubert har läfwat i denna wecka resa dijt, at se
sig före och conferera med dig. Sker det, kunde hän få wantarne
med sig. För en stund war Prof. Fexell hos mig. Dä hän kommer
hijt i märgon middag, skall lian få brefwet.

Med SkepsCapit. Pihlgren har jag frän Fondon at wänta nägra
Böcker. War effter wanligheten så artig, och lät höra effter det
skeppets ankomst. Under önskan om alt godt, förbl :r din trogne
fader,
Ups. d. 23. Sbris, 81. C. F. Mennander.
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561. Min Kare Son.

Du har giordt rätt wäl däruti, at duchtiga wantar blifwit för mig
bestälte. Så snart de aro färdige, blifwer wäl tilfälle, at fä dem hijt.
Wid samma lägenhet torde ock Bokstämpeln med des aftryck hijt-
försändas.

Med Capit. Pihlgren frän London, hwars ankomst jag sidst be-
gärte skulle effterhöras, så wida hän har några böcker för mig, förer
ock med sig 4. exemplar af Kennicotts Bibelarbete, neml. för Upsala
Acad:s Bibliothek, Lunds d:o, Borgo Gymnasii och B. Serenii Sterb-
hus. Dessa äro ock til dig adresserade. Det Upsaliensiska skickar du
hijt, och besörjer om de öfrigas richtiga framkomst. Mathesius
skickar exemplaren sä smäningom för osäkerhetens skull siös, och
läfwar de återstående med nästa tilfälle, bland hwilcka är det andra
Hans M:ts exemplar och Åbo Academies.

Schubert är nu icke i staden. Jag twiflar, om hän kan blifwa så
snart färdig med sit Academiska examen, som omständigheterne
synas fordra. Hän säger sig hafwa undergätt examen juridicum i
Greifswall, och tror sig snart kunna skaffa betyg däröfwer. Männe
det kan nägot gagna honom i Cancelliewägen?

Sai. Juslens mäg, Lector Alopaeus i Borgo är pä förslag til St.
Michels pastorat i Savolax, och har erhällit pluralitet wid wahlet.
Hän åstundar min assistence; men den kan icke sträcka sig längre,
än at jag ber dig wid tilfälle fälla för honom et godt ord. Wi äre
det Huset genom wänn- och frändskap förbundne; och mannen sit-
ter med 5. barn i beträngd (sic!) tilständ. Hän lärer wäl sielf skrif-
wit dig til.

Giör dig underrättad, om icke Mag. Törnqwist, som nu blifwit
Lector wid CathedralScholan i Åbo, kunde fä behålla sin frän con-
tant i Spanmäl indelta lön, som några hans företrädare åtnjutit.

Nu begynner äter rychtet höja sig här om dit Landshöfdingedöme.
En af Cancelliet frägade mig häromdagen, huru snart du skulle
flytta hijt.

Hälsa Syster och lilla Gubben. FörhLr din trogne fader,

Upsala, d. 30. Bbris, 81. C. F. Mennander.
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562. Min Kare Son.

Jag glömde sidst tacka dig för de Pommerske Hertigarnes portrai-
ter. Men du, som liar sä mycken bekantskap päden orien, kan ännu
mer i denna wägen tjäna mig. Du wet, at jag i synnerhet samlar
estamper öfwer Swenske. Bland dem förer jag ock Pomerinkerne,
sedän den provincen kömmit under Swerige. Af desse har jag v.
Praesidenternes Alex. Erskeins och von Engelbrechts, Gen. Superin-
tendenternes Friedlibs och Mayers samt Professorernes Dav. Mevii,
Palthenii, Schwartzes och Ahlwards. Men de, som aro där i koppar
stuckne, mäste wara längt flere. Mig skulle ske et stort nöje, om du
kunde förskaffa mig af dem wackra exemplar.

Wi hafwa nu på en tid icke talats wid om Öfwerjägm. Rudbeck.
Hän bar ock emot wanligheten warit tyst; men är i dessa dagar
förrest til Stockholm, utan twifwel, at anlägga nya konster, eller
åtminstone, at fortsätta sinä förra. Ellies är saken nu i det ständ,
at Landtmätaren warit där, och aftagit den del af skog och marck,
som ligger närmast omkring Qwarnby. Men för andra förrätningars
skull kunde hän i höst ei längre hinna. Som hemmanen härstädes
icke warit frän hwarannan skilde och rörlagde, utan frän urminnes
tid i sämfallighet Archießiskopsstolen tilhörige och underlagde,
hafwa Crono och Consistorii fullmägtigerne pästät, at ingen uthryt-
ning af Qwarnby hemmanet kunde ske, innan alla wore refwade,
och hwart och ett effter dess skatt åker, äng, skog och utmarck til-
delt. J följe häraf har Consistorium af Landshöfdingen begärt, at
Ingenieuren Sarström, som begynt delta arbetet, mätte beordras,
at med första währdag det fortsätta öfwer hela egendomen. Och i den
belägenhet är saken nu.

Jag ser wäl icke, hwad Rudbecken kan hafwa at därwid inwända.
Men som hän är i inventioner spitzfundig, sä ber jag högeligen, at

du tager wahra pä hans gånger, och söker mota anläggningarne.
Kan man icke få sig nägon liten ärlig skrifware i CammarCollegio,

som skulle löpa igenom Jordeßöckerne för sednare delen af förra
seculo, och början af delta, samt extraherade hwad Fiby och i
synnerhet Qwarnby angäende där kan finnas. Som Böckerne mäste
wara registrerade, kan arbetet icke blifwa sä stort. Någre tro ei
utan ali grund, at Qwarnby är et afhyst hemman under Fiby. Om
sä är, wore det artigt, at få rätt därpå.
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Skulle Rudbecken yrka för sig favorabelt slut i Häfßätten på den
förra oafgiorda saken, sä war jämwäl därwid waksam. Effter mit
tycke kan den pä min sida aldrig förloras; och genom Rudbeckens
näpst därutinnan torde bans kitslighet något dämpas. Tala ock å
nyo med Praes. Rosir därom. Med wanlig hiertelig önskan fram-
härdar din trogne fader,

Upsala, d. 2. Nov. 81. C. F. Mennander.

Til Brefvet af d. 2. Nov. 1781. (Nämät sanat on Fredenheim lisännyt.
Dessa ord har Fredenheim tillagt).

P. S. Jag bar kömmit öfwer en kättare i wär Genealogie. Eric
Fernow bar utgifwit en Beskrifning öfwer Wärmeland. J des tredie
afdelning, utgifwen Götheborg, 1779. 8:o pag. 754. talar lian om en
Wärmelänning, Torbernus Simonius Forssmannius, soin kömmit til
Åbo 1640. och blifwit RR. Gustav Baners HofPredikant, samt Rege-
ments Pastor i Finland. Om denne säger lian, at lian warit min
Farmors Fader.

563. Min Kare Son.

Rychtet blir alt starckare om något förewarande accord emellan
dig och Öfwerstäthållaren Rudbeck. Jag är ock snart af den
tanckan, at du mäste wara med något dylijkt sysselsatt, effter du
icke pä nägon tid hunnit skrifwa mig til. Här talas om 70 :m pl:rs
erläggande för den syslan, som skäligen bör anses för en altför
enorm summa. Hälften däraf wore redan för mycket. Lönen här-
städes är bland den swagare, och har Landshöfdingen icke en gång
något afwelshemman eller ladugärd, så framt icke Uituna Kungs-
gärds arrende kunde fä följa med i Accordet. Däremot har Lands-
böfdingen här framför de aflägsnare den tungan, at lian nästan
dageligen fär faire les honneurs, om wäl skal wara; sä at lönen
ornöjel :n räcker til.

Mig wore det en obeskriflig glädje, at bafwa minä K. barn sä
närä til hands, i synnerhet mi i ålderdomen, då jag ingen dag giör
mig säker för swärare siukdomar och hastig skilnad frän werlden.
Jmellertidkunde likwäl faders och sons innehafwande af de ämbeten
pä en ort nägon gäng kurnia föda af sig collisioner och ledsam-
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heter, som jag likwäl hoppas blifwa undwikeliga. Gud gifwe det
bästa rådet!

Koni i hog bwad jag begärt ide förra brefwen. Engelska Skeppa-
ren är ankommen, sä at jag hoppas minä böcker redan wara oppe
hos dig.

Mä wäl med de dina! Önskar en trogen fader.
Upsela, d. 9. Nov. 81. C. F. Mennander.

564. Min Käre Son.

Jag bör mycket tacka för god anstalt om de med Skepparen
Stangenberg bijtsände saker. Önskeligit är, at hans jagt icke fryser
fast på wägen. Utom Alopaeus bar den fromme Collin anmält sig
til St. Michel. Man lärer als intet kurnia bielpa bwarkendera. Har
du icke förnummit nägot om Rudbeckens rörelser därstädes.

Herr Baron Taube skall wara mycket wälkommen, och det blifwa
mig en fägnad, at fä binda med Honom bekantskap. Har hän dä
med sig Hans Maij:ts expresse skrifftel. befalning därom, samt sin
fullmagt, som wid sädant tilfälle mäste opläsas, skall wid ordina-
tionen intet drögsmål förefalla, om Gud giör hälsa och kraffter.
Jag wäntar den fägnaden, at jämwäl dä se dig hos mig. Engelska
paquettet, wantame etc. följa tillika hijt. Under wälsignelses önskan
öfwer dig och de dina förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 16. Nov. 1781. C. F. Mennander.

565. Min Käre Son.

Jag beklagar hiertel. anstöterne af Gyllenådren. När de komma
så offta och häfftigt, kunna de snart blifwa wädeliga. Denna tiden
har jag mätt någorlunda wäl, bar ock i dag warit bäde med wagn och
til fots ute, sä at Nouvellisten hade kunnat bespara sinä opdichtade
nymären. Den enwisa obstructionen, som pä intet sätt kan fullel.
häfwas, mäste likwäl, effter längre eller kärtare tid hafwa funesta
fölgder.

Alopaeus har skickat til mig extract af Förslaget til St. Michel,
och sit betyg af Gen.Am. Trolle. Dem ärnade jag nu skicka til dig.
Men jag ser af aviserne, at det wore fäfängt, dä Forsius redan är
utnämnd.
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För ingen menniska har jag taiat om Diurbergs dessein. Men
det tror jag, unter uns sagt, at hän giorde bättre mot sig, och
stadgade sit anseende, om hän hade anständ med denna caracters

emottagande, til des lian någon tid gordt tjänst wid sine redan
erhålne ämbeten.

Den förre Skepparen är redan ankommen. Den sednare ännu
icke. Wantarne aro rätt minkä och warma. Hälsa Familien.

Förbl:r din trogne fader,

Ups. 23. 9bris, 81. C. F. Mennander.

566. Min Käre Son.

Jag känner den warmaste glädje däröfwer, at din K. Gumma
åter är i wälsignat tilstånd. Wil det sä continuera, kan man säja
om Eder, hwad Scarin sade om Stenman och des maka: Felici
agello diligens contigit cultor. Gud låte ali ting gå wäl! Wid
arfwingarnas förökelse hoppas jag, om man lefwer, framdeles få
äga den äldsta, så snart hän kan ombära fruentimmers skötsel, och
förmår sielf knäppa böxorne på sig.

God anstalt om wantarne tackar jag mycket före. Den sednare
Skepparen är ankommen; men först i gär.

Swedenborgs sidsta tider hafwa warit underliga och aldeles för-
wirrade. Bland annat kommer lian en dag in til sin wärd, som
helat Brokmer, en hederlig och trowärdig man, och förtror honom,
at lian, Swedenborg, wore Judarnas Messias, kommen, at blifwa för
dem korsfäst. Brokmer skulle blifwa hans wän, och nasta dag gå
i Synagogan, at predika dessa ord. Til yttermera wisso worde en
engel om natten kommande til honom med befalning liärom. Denna
himmelska bodbäraren wäntade Brokmer; men den infant sig. 1 Alt
witnar i hwad dårskaper en tygelfri inbilning kan störta men-
niskan. Lät delta blifwa oss allena emellan; ty som mannen warit
min wän, och i ätskilligt annat hafft mycken merit, så wil jag
icke gifwa någon anledning, at hans hwilande ben skulle genom
förklenliga omdömen oroas.

1 Näin alkuperäisessä , josta kait kieltosana epähuomiossa jäänyt pois. Så
i originalet; nekningsordet torde ha bortglömts.
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Jag ser hos Giörwell praenumererat pä 4: de och följande delarne
af Biörnståhls bref. Om nägot redan wore utkommit, ber jag, at

du tager det til dig, och wid tilfälle hijtsänder. Som jag kan bruka
Consistorii Acad. avisor, behöfwer Ut- och inrikes Tidningarne för
nästkommande är icke åt mig beställas. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 30. 9bris, 81. C. F. Mennander.

567. Min Käre Son.

Manuscriptet kan jag icke så snart ombära, innan jag hunnit
träka mig igenom den trykta Boken, och därmed gär, för des tunga
och mörka skrifarts skull, icke så fort. Sedän behöfwa de bägge
jämnföras sins emellan.

Wisserligen wore det önskeligit, om man i god tid kunde fä hijt
cataloguer öfwer det Stora Hamburgska Bibliotheket.

För ali ting skaffa mig ju förr des helre aftryck af Swedenborgs
och Helsingii portraiter. Twä besynnerliga mäns, hwar i sit slag,
doch utan jämförelse.

Af mit retoucherade stycke får jag wäl ock par exemplar, om

icke flera. War jämwäl så god, och köp hos Langen ät mig andra
delen elr. tredie flocken af Berchens namnkunne Swenska Herrars
och Fruers Skädepenningar. Sök ock at wid samma tilfälle ersätta
en defect som jag fruktar wara i min andra flock. Den sluter sig
med pag. 320. och af Bonde ätten tyckes ännu Carl Bonde äterstä,
hwars medaille jämwäl står på sidsta taflan. Et eller par blad
synas altsä saknas, om hwilckas erhällande jag ber.

Salutatis salutandis förbl :r din trogne fader.
Upsala, d. 7. Dec. 1781. C. F. Mennander.

568. Min Käre Son.

Knapt hade jag hunnit skicka mit förra bref pä posten, innan
HHr Baron Taube kom til mig, och hade jag den fägnaden, at så
wäl då som den följande dagen njuta den hedersmannens förtrogna
omgänge. Jag hoppas ock, at Hän warit nögd med mig, och icke
beskrifwer mit tilständ så förfallit och misantropiskt, som tör
hända, någon annan giordt. Jag tryckes wäl af ålder och siukdom;
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men Guds näd bör det tilskrifwas, at jag ännu kan giöra minä syslor
med tämmelig munterhet.

Du bar föreskrifwit mig altför kärt tid til Böckernas äterställande.
Den ena följer nu tilbaka, som jag hastigt påögnat. Bokregistret
skal komma antingen med nasta fredags eller tisdags post.

Håfrättens utslag wördar jag; men kan ändä icke begripa i min
enfaldighet, at här skulle behöfwas Communication, dä saken war

bewijst, och af Rudbecken sielf erkänd. Wäl är imellertid det, at
skogen är för åwärkan befriad; men hela hemmanet och Qwarnen
hade behöft samma förbud.

Dä retoucheringen af pläten faller så dyr, är bäst, at intet tanka
därpä.

Mycken tack för de bägge portraiterne, som aro rätt wäl giorde,
Helsingius sig ganska lijk, men Swedenborg nägot flatterad. Lät
mig jämwäl framdeles fä Martins arbeten, alt effter som de blifwa
färdiga. Jag bar med wisshet fät förnimma, at framl. RR. Reuter-
holm är nyl. stucken i koppar. War angelägen, at skaffa mig et

exemplar. Genom Sonen, Cammarherren, kan det wigast och utan

swärighet ske.
Seb. Brandt navis stultifera, som utbiudes i en nota för 1. Rd:r,

är i anseende til sin sällsynthet de penningarne wärd, och tages
ät mig. Boken beses likwäl förut, at den ei mä wara defect eller
illa faren. Berchens andra del eller tredie Flock af Skädepennin-
gar öfwer Swenska Herrar och Fruer, som finnes hos Langen, ber
jag icke mätte glömmas.

Nägra ytterligare Riksdags Tidningar lära icke stå at wäntas, sä
at man förmodel. nukan låta de utkomne numrorne inbindas.

Ännu en sak: Jag bar låfwat en därwarande Magister och Präst,
Nils Samuel Swederus, Broder til wär Bokförare, at effter ali möje-
lighet bijdraga därtil, at lian kunde blifwa antagen til SkepsPräst
på nägon wär OstindieFarare. Hän är bäde mycket hogad och
skickelig därtil, jämwäl underbygd med Natural historien. Saken
kommer an på Compagniets directeurer. Som jag af dem ganska
fäå känner, så grundade mit löffte strax i början sig pädin assis-
tence, som bäde äger connoissance och influence pä dem, i synner-
het Grillen. Giör altsä härutinnan alt hwad du kan. För bättre
minnes skull följer hans bref härhos. Hän lärer sielf hos dig
föredraga denna sin angelägenhet.
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Just nu kommer pästen. Det är ändå wäl, om åwerkans förbudet
blifwer extenderat. J förra weckan hant jag icke för andra syslors
skull skrifwa. Gud förläne dig och de dina en frögdefull Juhle-
helg, och wälsignadt slut pä året! Förbl :r din trogne fader.
Upsala, d. 18. Dec. 1781. G. F. Mennander.

569. Min Käre Son.

Jag praenumererar min tacksäjelse för alt det nya, som du tänker
med Prof. Kreander hijtskicka. Riksdags Tidningen bar jag tili
pag. 108. Skulle något continuation wara utkommen, torde den få
följa med.

Orderne angäende de communicerade Böckerne woro så praecise
och fordrade sädan skyndsamhet, at föga fattades, at de ei i samma
ögnablek blefwo med en courier tilbaka skickade.

Hamburgska Bokregistret bar jag genomlupit, och finner där
mycket, som jag wäl hade hog at köpa. Men som de mästedels
aro granläts och öfwerflöds, men icke nyttas och nödwändighets
böcker, wet jag icke, om jag resolverar mig til nägon handel.
Sådane commissioner utrikes bafwa ock merendels förtretligheter
med sig. Jmellertid är det wäl, at jag fått en weckas dilation med
ätersändandet, sä at jag binner communieera cataloguen ätminstone
med Bibliothecarien.

Nägra dagar bar min hälsa warit ostadig.
Tänker du icke snart hälsa på mig! Den glädien wägar jag

icke wänta af Syster och den Lilla, i detta stränga och ostadiga
wädret.

Gud gifwe eder alla en frögdefull helg, godt slut pädet gamla
och wälsignad början af nya året! Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 21. Dec. 1781. G. F. Mennander.

570. Min Käre Son.

Jag bar fått höra, at i Hamburg skall wankas godt kiöp, och
böcker där försäljas alntals. At försöka om sä är, följer härhos för
mig en liten opsatz, den jag ber du wille skicka til nägon erfaren
Bokkännare, som icke går med dem öfwer rätta wärdet. Något wist
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prijs wet jag icke föreslä, mindre nu sända penningar tili delta
behofwet, som likwäl, sä snart man fått weta sit Debet, skola remit-
teras.

Lät mig äntel. få se de följande delar af registret, ty där mäste
förekomma classer af Böcker, som jag bar mycken hog före. T.ex.
Rese- och Lefwernes beskrifningar etc.

Helgen bar warit nog långsam, då jag måst ombära Edert
omgänge. Men wäglaget bar ock hindrat alla resor. Löfftet, at i
distingen fä angenämt besök, wore mig ämm fägnesammare, om icke
då åter pä min sida, ätminstone första weckan af marcknaden, mötte
nägot hinder af dä infallande Prästemöte, hwartil bäde tid och
mmm mäste disponeras. Men hwart bar den hijtförwäntade Prof.
Kreander lagit wägen?

Gud giöre för dig och dit Hus gamla årets slut gladt, och det
nyas ingång wälsignadt! Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 28. Dec. 1781. C. F. Mennander.

571. Min Kare Son.

Under det förbi gängne äret förestälte jag mig icke, at jag skulle
erlefwa det nu började Tidskifftet. Men den Högste, som effter Sit
alwisa och nädiga behag med oss dödeliga förwandlar tider och
stunder, bar härintil behagat uppehälla mig wid lif. Hän bar tillika
beskärdt mig den glädjen, at fä förnimma min ende K. Sons, min
Sonhustrus och Sonesons hälsa och wälmåga. Nägot pä jorden och
af det timmeliga, som låge mig ömmare om hiertat, äger jag icke.
Derföre är ock min innerliga och beständiga önskan, at Gud wär-
des uppehälla Eder alla öfwer delta nu i Hans namn ingängna och
många följande är wid beständig sällhet och wälgäng, samt förläna
Eder alt det, som kan giöra reen och sannskyldig förnöjelse! Fram-
härdar din trogne fader,

Upsala, d. 4. Jan. 1782. C. F. Mennander.

P. S. Schubert har omsider fått frän Gripswald närlagde betyg,
hwilket jag ber måtte tilbaka skickas, så framt det icke, som jag
nog fruktar, kan giöra tilfyllest til hans ändamäl. At effter förfat-
ningarne här taga sig examen til Cancelliet, och tili den ändan giöra
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sig känd med åtskilliga Professorer genom deras Collegiers bijwis-
tande, skulle gä långt ut, icke eller har lian räd därtil. J Stockholm
tror lian sig likwäl, genom sin Moders bijstånd, kunna draga sig
fram, i tysthet och enfaldighet; ty för Stora wcrlden är lian icke
skapad.

Berchens mynt beskrifning och Brandts navis fick jag i går qwälls.
Tackar för god anstalt.

572. Min Käre Son.

Du och din K. Hustru ären mig altid hiertel. wälkomne, doch
mindre i Prästemöts weckan än ellies, ty de många syslor och occu-
pationer som dä förefalla, skulle hindra mig, at med lediga sinnen
nyttia edert angenäma omgänge. Distingen begynner d. 29. Jan. Om
J då kommen hijt, kan wacker handel hinna giöras och Hera baler
dansas innan den weckan slutes. Men den följande uptages hei och
hällen af Synodo. Hade du tilfälle, at redan förut rycka hijt på
nägon dag, och wi fingo conferera om min process etc. säge jag det
giärna. Förbl: r din trogne fader,

Upsala, d. 11. Jan. 1782. C. F. Mennander.

In margine: Du glömde sidst skicka til mig Diurbergs geograph.
utdrag. Kan du oförmärkt fä weta, om framl. RR. Gr. Liewen
giordt nägon disposition om sin egendom, och i synnerhet om några
böcker: Auctores in usum Delphini, til Åbo Academies Bibliotek.
Jag twiflar därpä, äfwen som det löfftet jag hade om hans estamper,
förmodel. dödt med honom.

573. Min Käre Son.

Tack för löfftet om Diurbergska geographienoch RR. Reuterholms
portrait. Lavaters skulle jag ock önska mig. Det finnes hos Giörwell,
och torde fä följa med de förr nämnde. Med RR. Gr. Lievens
qwarlåtenskap stär det så til som jag förestält mig. Hwad Opfostrings
Sällskapets Tidningar angär, har jag med dem kömmit i stor con-
fusion. Som commissionairen i början af äret en och annan gäng
skickade dem hijt, trodde jag, at det sä skulle. continuera. Afsade
altsä Giörwells tjänaktighet, som jämte andra sinä förlager brukade
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med dem förse mig. Jag wil doch gärna äga dem, och ber, at du
med närlagde 2. RD. praenumererar. Doch behöfwa de icke postda-
geligen hijtsändas, utan samlas, och wid tilfällen komma mig til-
handa. Murray berättade, at den delen af Schinmajers bibelhistorie,
hwari mit lefwerne skal stå, wore redan öfwerkommen. Om så är,
bar du wäl den med dig. Det säjes, at lian hijtsändt nägra exemplar
af en bok, som skal stöta på Socinianismen. Den wore det ock
curieust at fä se. War hiertel :n wälkommen hijt, om icke förr, hwil-
ket jag önskade, så päden utsatta tiden. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 18. Jan. 82. C. F. Mennander.

574. Min Kåre Son.

Hiertel. längtar jag, at se Eder här hos mig, och beklagar, at så
mänga hinder mellankomma. Somman nu har orsak at befruckta,
torde det wärsta blifwa meenföret; ty jag hörde i dag af en resande,
at sandade landswägar skola redan wara aldeles hara, och isarne
osäkra. Hwarken til Prästmötet eller marknaden lära mänga kunna
infinna sig, om denna blida wäderleken icke ändrar sig, som ännu
innom den äterstäende weckan wäl kan hända. Jmellertid fordrar
försichtigheten, at man innan resan anträdes, giör sig noga kunnig
om isarnas säkerhet.

Kuminen skola wara beredde och opwärmde.
Jag längtar se de konststycken, som Pr. Christiernin har med sig,

och skall sedän strax inkomma med min tacksäjelse. Min hälsa är
wacklande och ombytelig. Hela denna mänaden har jag knapt warit
utom min dör. Hälsa Syster med orden, och den lilla med en wänlig
nick. FörbUr din trogne fader

Upsala, d. 25. Jan. 82. C. F. Mennander.

575. Min ICäre Son.

Taflorne äro rätt ståteliga, och förtjäna mycken tacksäjelse. Hos
mig äro de allenast et län, som innankårt äterkommer til sin gifware.
Jag häppas, at du snart kan debarassera dig frän förhindren, ocb
anträda hijtresan. Nu är föhret ganska godt, och marknaden
liknar sig at blifwa folkrijk. Rudbecken har icke lätit höra af sig.
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Jag tycker, at mankan hafwa anständ med förklarings begärande
i Hofrätten, til des lian äter rörer sig.

Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 29. Jan. 82. C. F. Mennander.

En Samlare får icke wara blyg. Jag håppas, at du bland andra
Artisaner är bekant med Håfintendenten Rehn. Jag saknar det
portrait hän giordt öfwer framl. Capit. ocb Franska Spräkmästaren
Raibaud säsom ock den charge le Bas graverat öfwer bonom sielf.
Bed om et exemplar af dessa för mig, om lian bar tilgång.

576. Min Kare Son.

Jag bör tacka dig ocb din Gumma för det kara ocb glada omgän-
get, som docb effter wanligbeten war ganska kårt. Prästmötet är
nu, Gudi låf! wäl öfwerständit. Jngen annan olägenhet känner jag
til hälsan, än at bögra handen blifwit nägot mer darrande, soin lik-
wäl torde öfwerwinnas. Nu är man sysselsatt med afskeds visiter.
Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 8. Febr. 82. C. F. Mennander.

577. Min Käre Son.

At jag nu nägra postdagar saknat bref frän dig, hoppas jag här-
röra af trägna ämbetes syslor, ocb icke af någon dig eller de dina
tillstött opasslighet. Mag. Wikman, som pä par dagar rest dit til sin
broders bröllop, bar läfwat opwackta dig. Hän torde fä med
sig Diurbergska Geographien, Opf:s Sällsk:s Tidningar etc. Gud
beware Eder alla! Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 22. Febr. 82. G. F. Mennander.

578. Min Käre Son.

Dä sä mycket betydeligit folk styrckt til accord för lilla Gustav,
torde wäl wara onödigt, at jag anförer några af de betänkeligheter
mig därwid infalla. At wäga en betydande summa på et barn, innan
det undergått barnasiukdomarne ocb dentition, ehuru lifacbtigt det
ellies kan synas wara, är altid stor risque wid. Jag bar ock erfarit.
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at educationen blir altid trög och haltande, när en ung herre wet,
at hän redan är officer, och i sin inbilning bättre än informatoren.
Fåä äro jämwäl de exempel, at nägon ungdom wänder sig til annat

ständ, sedän lian frän barndomen familiariserat sig med galonerte
hatten.

Jag förmär sä mycket mindre härtil praestera den föreslagna
accordssnmman, som jag för det löpande året ännu ingen schillings
lön fåt, utan betalas spanmålen, som ock hos oförmögna betalare til
en god del innestär, först mot sommaren af Brukspatronerne.

Förbl:r din trogne fader,

Ups. 26. Febr. 82. G. F. Mennander.

579 Min Kare Son.

Gud giöre din hälsa i mänga tider stadig och waraktig. Wid minä
är bör effter naturens lopp alt luta til grafwen. Jag skall låta Prof.
Aurivillius tolka det Turkaska (sic!) brefwet ät mig. Det måste
wara frän Sturzenbecher; ty ingen annan känner jag i hela Otto-
manniska riket. Med wär Consul Wesslo i Cagliari bar jag räkat i
correspondence, som, i fall den på samma fot continuerades, skulle
blifwa mig mycket depensiv. En Professor därstädes bar utgifwit en

liten Bok, hwaraf hän wil offerera et exemplar ät Academien här-
städes. Det tilställer hän Wesslo med begäran, at de mätte fram-
skaffas, Wesslo couverterar boken til mig, och skickar den gerad
hijt med posten. Porto blef icke mindre än 11. RDr sp. sä at den
luntan är mångfalt betald.

Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 8. Martii, 1782. C. F. Mennander.

580. Min Käre Son

Jag skall se til, at med mändags eller torsdags posten i nästa wecka
kunna öfwersända de requirerade penningarne. Lät då se effter på
posten, at brefwet kommer richtigt fram.

H:r Baron Taube giör wäl, då hän ju förr des helre läter mig
weta sin tanka om tiden til introductionen. Jag kan wäl icke stort
lijta pä min hälsa; hoppas doch, at den til dess nägot stadgar sig.
Ellies utlät sig Hr Baron, dä hän war här, at Hän icke ogiärna
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skulle se, om des Swärfader frän Westeräs förrättade denna acten.
Därmed wore ock jag nögd, och skulle i den händelsen skrifwa
honom til därom.

Sedän får jag anlita och beswära Hr. Haronen om nägre de nya
Pastorers därstädes inställande i små församlingar.

Lät mig weta, om du för innev. är praenumererat för mig pä Up-
fostrings Sällskapets Tidningar. J annor händelse kan jag requi-
rera dem af Giörwell sielf. Men bijhanget, Registret och Titel-
bladet för i fiol ber jag, at du för mig uttager, säsom bwilka här
ännu saknas. Förblrr din trogne fader.
Upsala, d. 15. Martii, 82. C. F. Mennander.

581. Min Kare Son.

Härhos följer i tre Km:t sedlar, som äro pä dig transporterade,
siu tusende dal. Km:t. Jag får wäl strax weta om deras riktiga
framkomst. Delta tilskottet, jämte dina öfriga inkomster, giör wäl,
at på en god tid och åtminstone längt in i nasta år, om man dä
lefwer, icke det minsta höres af nya requisitioner. När alla onödiga
utgifter undflys, kommer man wäl til rätta.

När jag hunnit läsa igenom de nu ankomne documenter, skola
de blifwa äterskickade.

Plommenfelts öde är wederstyggeligt, men som hän har sielf pä
flerahanda sätt sä beredt det.

Skaffa mig äntel. ju förr des helre Bar. Taubes utlåtande, burn
lian åstimdar at förhållas skall med des introduction, och hwad
tid därtil faller honom beqwämligast. Om det läter sig med an-

ständighet giöra, önskade jag undwika dijtresan så tidigt på währen.
Min gikt är wäl nu merendels drägelig; men brister ibland swärare
ut. Jämwäl nu är handen därigenom mera darrande. Är Präs.
Höppens (sic!) så närä för sin bortgång.

FörbUr din trogne fader.
Upsala, d. 22. Martii, 82. C. F. Mennander.

582. Min Kare Son.

Tack för Communication af de härhos äterföljande skriffterne,
och jag gratulerar tilden wackra adquisitionen af AdlerSalviska
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handlingarne. Men om collectionen redan är brukad af Mejer,
Arkenholtz, Oelrich, Kettenbrinck, eller någon annan bland dem,
soin utgifwit den tidens handlingar, och quintessencen såleder (sic!)
däraf redan är utdragen, tappar skänken, ehuru den ock bestode
af originaler, mycket af sit wärde.

Det förtjänar ock, at af en så stor genealogist som du är, under-
sökas, om AdlerSalviska namnet och slägten är aldeles, som Tysken
skrifwer, ausgestorben. Åtminstone pästod Direct. Salvins flera
resor för mig, at hän war af samma ätt med honom. Bägge woro
de Södermanlänningar.

Praes. B. Höpken bör saknas. Hän war en redelig och genom-
lärd man; och sädane hafwer wär tid icke öfwerflöd på.

Jag trodde mig med denna post få underrättelse om penningarnes
framkomst, som i fredags härifrån afgingo. Hoppas imellertid, at

de kömmit i richtiga händer.
Hälsa Familien. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 26. Martii, 82. C. F. Mennander.

583. Min Käre Son.

Medici smickra mig nu med hopp, at jag, när lufften blir blidare,
skal få anträda en kärt resa til Stockholm. Jag bar altså läfwat
HHr Baron Taube, at Pingestdagen til des inwigande i Storkyrko
Församlingen mig där infinna. Tillika får jag dä det länge effter-
längtade nöjet, at hälsa på dig och din K. maka, samt omfamna
den lilla nyssankomne medborgaren. Men som en swag hälsa är
mänga förändringar underkastad, kan jag härutinnan icke låfwa
nägot wist. Icke eller behöfwer för andra härom talas, ty det tjänar
endast, at öka öfwerloppet. Om Husrum tilde 2. a 3. dagar jag
därstädes dröjes, får jag framdeles skrifwa.

Huru berättas det lida med Hennes Maij :ts grosesse, den Gud giöre
lyckosam!

Om du samlat nägra skriffter för mig, sä skicka dem couverterade
i St. Catharina; kyrkoherdehus, til Mag. Casper Wikman, som i
nästa wecka reser hijt. Förbl :r din trogne fader.
Ups. d. 5. Apr. 82. C. F. Mennander.
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584. Min Kare Son.

Jag hade trodt, at du, soin har sä fritt tilträde til Hans Maij:t,
liade förut i underdånighet inhämtat Herrens tanka därutinnan,
innan du lagt in om afsked. 1 Cancelließädssysla skulle jag icke
tycka wara dig otiänlig. Därwid är mätteligit och angenämt arbete,
altså sådant, som passar sig för din swaga hälsa. Afskedstagande
wore wäl det aldra sidsta, jag skulle råda tili. At förbi gä andra
considerationer, är ofelbart, at et activt sinne, sådant som dit, skulle
wid en sädan ledighet snart nog högeligen ledsna. Jag är wäl i
dessa mål icke rådfrågad; men anförer doch, för wår slägtskaps
och min wänskaps skull för dig, dessa reflexioner.

Minä krämpor hafwa giordt kärta stilleständ, men ingen frid
med mig. Gikten häller sig i kroppen, och obstructionen är offta
nog ganska beswärlig.

Jag har förut hafft nägon kunskap om Juustens (sä skrifwer hän
sig sielf) nobiliterande, som kan inhämtas af närlagda blad, eller
prsefationen til hans berättelse om Ryska legationen, den Porthan
ur min samling disputationswijs utgifwit.

Hän war först Riskop i Wiborg och sedän i Åbo; men Elimaeus
allenast på det förra stället.

Hwarest du opfiskat wär slägtskap med dessa gubbar är obe-
gripeligit. Om den genealogiska hogen icke stadnar hos dig, hinna
wi wäl snart op til Fornjoter och Thor. Jag önskade få en tafla
på wära förfäder, sädan som du den nu opställer.

Tack för löfftet om nägot nytt med Wikman. Skulle continuatio-
nen af Schinmejers Ribelhistorie wara dijtkommen, torde den ock
få följa med; jämwäl Diurbergs geographie. Förbi:r din trogne
fader.
Ups. d. 12. Apr. 82. C. F. Mennander.

585. Min Käre Son.

Sändningarne med Wikman äro richtigt framkomne. Diurbergs
geographie, bäde den större och den mindre är ganska torr. Hän

1 Tähän yhteyteen viitaten Fredenheim jälkeenpäin lisännyt kirjeen ala-
reunaan sanat: Nederst i brevet har Fredenheim med hänvisning tili detta
sammanhang tillagt: från Ceremoniemästaresyslan, hwilket förblef utan reso-
lution.

29
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hade bordt lämna nt en hop mindre betydande orter, och däremot
igaiera 1 de förnämsta däribland med små angenäma historier om
dem. Sä bar den nu så förachtade Hiibner giordt, jämwäl Biisching.
För bättre minnes skull bör gifwas wid handen, at jag nu bar af
Upfostrings Sälskapets Tidningar til och med N:o 56. Tag de
följande smäningom ut, jämwäl 4:de delen af Biörnstähls Bref,
sora nu skal wara färdige.

Här gär et rychte, som wäl kan hafwa grund, at Schröderheim
skal wara utsedt til Etats Secreterare. Men den första berättelsen,
at du skulle succedera honom, föreföll mig otrolig. Nu talar man
om Uglas. Lijkaledes berättas, at Bar. Taube skal få Ecclesiastique
ärenderne til utarbetande och föredragande. Litet längre fram
skall jag skrifwa om qwarters beställande för mig. Därtil är ännu
god tid. Jag dröjes icke öfwer 3. a4. dagar där. En liten sai och
Cammare är jagfullel. hulpen med. DrängCammare behöfwes icke;
ty min hälsas tilstånd fordrar, at drängen är altid och jämwäl om

nätteme til hands. Sängkläder mäste likwäl wara för honom.
Länga wägar och flera trappor opp förmär jag icke gä. Jag hade
nu bref af din Stiuf-Mormoder, at hon resolverat sig blifwa boende
i Borgo hos Krogius, mot 100. Rdr om året. Hon tror mig recom-
mendera des fattiga Söner til din befordran. Förbl:r din trogne
fader,

Ups. d. 23. Apr. 82. C. F. Mennander.

586. Min Kare Son.

Sändningarne med Not. Insulin äro richtigt framkomne. Recom-
mendationerne i synnerhet för honom wärcka mycket; men man
wet ännu icke, hwad salvo jure aliorum ske kan. Det enda kan
man säja, at aldrig en sådan myckenhet sökande til alla ledigheter
skåckat sig tilhopa, som denna gängen.

Porthans parentation är wäl nog skrefwen; men om den skall
tryckas, mäste en förfaren man ställas wid correcturet, som obser-
verar och rättar skriffelen och i synnerhet interpunctionen, som
i hans ibland inbundna meningar är nödig at i akttagas.

1 = egayera.
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Hans Broder Sigfrid har sökt et Lectorat i Borgo, och per plu-
ralitatem blifwit därtil utnämnd. Däröfwer hafwa Solitander och
Lind beswärat sig. Den sednare skall och wara för rest til Stock-
holm, och lärer genom sin broder, som wet wägarne, giöra sit bästa.
Giör du dit för ‘Sigfrid, soin är skickelig, bäst beläst, och har länge
tjänt mot ringa belöning.

Ännu wäntar man förgäfwes på wärma. Min hälsas tilstånd har
säledes icke kunnat förbättra sig. Men sä är det icke eller för-
wärrat, så at jag hoppas om Gud wil, kumia wara där tilden utsatta
tiden. Det kan wäl hända, at jag redan om onsdagen för Helgen
reser härifrän. Laga så, at jag då har herberge färdigt, sädant, som

jag sidst beskref. Hos eder wet jag wara för trångt at ho, så at

wi skulle incommodera hwarandra. Hälsa Gumman och Barnet.
Förhhr din trogne fader,

Ups. d. 3. Maji, 82. C. F. Mennander.

P. S. Med Insulin skickade jag et paquette adresserat til Pastor
Mathesius i London. Det är angelägit, och jag bad honom tilställa
dig det, at lefwereras til nägon pä London gående SkepsCapitain.
Tag af honom recepisse, och lät mig weta hans namn.

Parentationen torde få hli här, til des jag tager den med mig.

587. Min Käre Son.

Det är rent af för mig omöjeligit, at om mändagen komma til
Stockholm. Den är utsatt til justering af de mänga Förslag som

nu oprättas, och adjungerade Ledamöter frän landet äro inkallade.
J tisdag skall jag, om Gud wil, anträda resan, och om hälsan, som
äter warit kraslig, det någonsin tillåter. Recommendationen för
Wittingen kommer nog sent. Hän och Insulin söka samma förslag.
Bägge kurnia de icke få rum, och jag har determinerat mig för
den sednare, som jag wid Riksdagen och Hera andra tilfällen lärdt
känna. Om delta och annat få wi snart talas wid. Kniggens Präst
är den yngste til tjänsteären bland de mänga sökande.

Tack för det goda qwarteret du bestält ät mig. Jag känner det
Folcket sen sidst för stilla och beskedeligit; lärer ock få de rum
jag dä bebodde. De wore ock för mig i närwarande tilstånd rätt
beqwämliga; ty drängens lilla Cammare ligger in wid sängstället
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sä at hän altid kunde wara til hands. Gud gifwe, at jag Itunne
fä giöra min opwaktning hos Hans Maij:t innan Des afresa sker.
Jag hoppas, at det kan för sig gä ondsdags förmiddagen. Hälsa
Syster. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 10. Maji 82. C. F. Mennander.

In margine: Anställ inga Calaser för min skull, och afstyr, at

jag icke blifwer pä nägra biuden. Lång bordsitning är mig ganska
plägsam.

588. Min Kare Son.

Jag ber mycket tacka för det kärliga omgänget där borta, och
ber, at samma compliment anmäles hos K. Syster, likwäl blandad
med litet bannor för des beswär om Resekästen, som änskönt resan,
för de usla hästarnas skull, gick nog längsamt, likwäl icke behöfdes.
Hos de öfrige närmaste Slägtingarne förmäler du ock min häls-
ning och ursächt, at jag försummade taga afsked. Härnäsi hoppas
jag få bättre tid och tilfälle, at pä alla sidor i akttaga min skyl-
dighet.

Glöm ingalunda, at i Cancellie Collegio trägit päminna om expe-
dition i saken soin angår Wet. Societetens pästfrihet för utländska
bref. Hans Kungl. Höghet Prins Carl ser giärna, at Societetens på
goda skäl grundade ansökning winnes, och befalte mig päminna dig
om skyndsamt föredragande och bijdragande til önskadt slut.

Betänckandet om wåra Präster i America, som du berättade redan
wara til Cancelliet inkommit, ber jag ock mätte, så snart tilfälle
gifwes, blifwa föredragit. De behöfwa tidig kunskap om utslaget
til sin effterrättelse.

Jag twiflar icke, at paquettet til Mathesius i London afgår med
första säkra lägenhet.

Haf Portbans sak i godt minne. Lindarne giöra ali sin flit, och
behöfwa motständ.

FörbLr din trogne fader,

Upsala, d. 24. Maji, 82. C. F. Mennander.
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589. Min Kare Son.

När Länsmannens sak är sädan som du skrifwer, stär wäl förhonom
icke nägot at uträttas; utan bäst blir, at man skyndar pä sädant slut
i mälet som det förtjänar, at lian därmed måtte snart få resa til-
baka i Tawastländska skogarne. Jag tycker, at det icke lönar mödan
arbeta därhän, at hän skulle befallas ändra namnet. Hwar slägt
bar nägot sädant rötägg.

At Engelska paquettet snart afgär är mig ganska kärt; at de
öfrige commissionerne äfwen så wäl blifwa uträttade twiflar jag
icke, utan förbl:r din trogne fader

Ups. d. 31. Maji, 82. C. F. Mennander.

590, Min Käre Son.

Du bar rätt däri, at sä flitig correspondence oss emellan icke
just behöfwes, om icke synnerliga skrifämnen förefalla. Man får
ändä genom andras bref och Resande förnimma, burn man ömse-
sides mär.

Paquettet til Mathesius lärer wäl wara afgängit. Jag bar sedt,
at Capit. Browell frän London nyl. dijt anländt. Hän är en vigilant
man, och bar merendels bestyrt comissionerne bär emellan. Jag
undrar, om hän icke nu hafft nägot convolut til mig.

J dessa dagar bar bär warit ordination, promotion och Rectorats
ombyte. Et stort antal Främmande hafwa därwid infunnit sig.

Nyss bade jag bref frän Porthan. Hän tilstär, at parentationen
i den brädskan blifwit af en student felaktigt afskrifwen, och lian
ei hunnit sielf rätta det som beböft rättelse. Nu läfwar hän, sä snart
läftiden infaller, gå igenom alt sammans, och strax begynna med
tryckningen. Hän säger sig wara brydd med anmärkningarne och
hijlagorna, burn lian med dem skal bära sig åt; och begär mit räd
däri. Ebuni jag icke rätt förstär, hwad lian bär menar, tänker
jag swara honom, at icke bwarkendera behöfwes, utan at alt som

nödigt är, kan i sielfwa texten införas.
Har Schinmejers continuation af Bibelversions liisterien ännu

icke ankommit eller nägot annat nytt frän Tyskland. Jag hoppas,
at den hederl. Gen. Directeuren med Guds hielp öfwerwinner sin
siukdom. Hälsa hierteLn de dina. FörbLr din trogne fader,

Ups. d. 21. Junii, 82. C. F. Mennander.
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591. Min. Kare Son.

Nu begriper jag redigt, hwad med armärkningarne och bijlagorne
förstäs. Det är således et widlöfftigt wärk, som säkert löper til
ansenlig kästnad. Den Sai. Mannen förtjänar et så hedrande minne;
men jag bör likwäl underställa, om icke saken kunde, ätminstone
nu i början, wara giord därmed, at hans orationer omständel. spe-
cifieras, antingen i en Note, eller effteråt. Jag fruchtar ellies, at

så Stora anstalter kunde tydas til högmod, och största delen af
utgiffterne, kan hända, til slut stadna på dig.

Yignetterne äro ganska wackra.
J morgon skrifwer jag til Porthan, skyndar på parentationens

tryckning, och ber honom i alt rätta sig effter de föreskriffter hän
af dig fätt eller fär.

Cap. Browell frän London bar hafft med sig til mig några sub-
scriptions listor, dem jag, owiss genom hwars anstalt, fär hijt med
posten; men jämwäl några häfften af Monthley Review, dem jag
än saknar. Hän är wäl ännu där qwar och lät höra effter detta
lilla convolutet. 3 exemplar af Kennicotts arbete skrifwer Mathesius
sig hafwa skickat til dig, de lära wäl wara handfängne, och effter
sinä adresser disponerade.

Det är wäl, at den lilla mär wäl, och fär tänder, då Farfadren
dem nästan alla förlorat. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 25. Junii, 1782. C. F. Mennander.

592. Min Käre Son.

Effter begäran följer härhos tilbaka det författade pro memoria
om Hasselska äreminnet. Porthan torde, om hän häller ord, snart

begynna med trykningen; men måste förut blifwa underrättad om

vignetternes storlek och ställen.
Mit råd är ännu, at man stadnar wid programmets och paren-

tationens utgifwande, som giöra et anständigt och prydeligit
monument, och som kunna, om så behagas, rundeligen gratis
utdelas. Alt det öfriga är owanligit, och skulle wäcka opinion
om husets Stora rikedom; skulle jämwäl löpa, i den dyrhet
som nu är på papper och tryck, til ganska dryg kostnad, som
torde kunna bättre til nödigare utgiffter anwändas. Owist är
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jämwäl, om alla arftagare, ulan sin olägenhet, stä ut där-
med. Ätminstone fär maa icke giöra räkning pä exemplarens
föryttrande. Af opuscula Lagerlöfviana och Rydeliana, soin ock äro
mästarstycken, äro på nägra år icke 15. försälde. Du wet, at tidens
smak icke ligger ät den sidan. En förtekning kunde likwäl, effter
min tanka, bijfogas effterät päden Sai. Mannens egna skriffter, at

wisa hans lyckeliga arbetsamhet. Men de under hans praesidio ut-

gifne disputationer äro förut i Lidens Catalog och flerestädes
opräknade.

Täncken J intet, at i sommar här hälsa pä mig?
Ställ för ali ting tili rätta Monthly Rewiew, soin Browell hafft

med sig, och skicka dem med första tilfälle hijt. Förbl:r din trogne
fader.

Ups. d. 28. Jim. 82. C. F. Mennander.

In margine: Tro ingalunda, at minä reflexioner härröra af afund
eller mindre aktning mot en Swärfaders minne, den jag, jämwäl
effter bortgången, altid älskar och wördar. Utan de flyta af mit
tankesätt, och grunda sig på goda skäl. Jag är ock wiss däruppä,
at wär Afledne, om lian nu kunde förklara oss siu tanka, skulle
instämma med mig, och förmodel. protestera mot sielfwa paren-
tationens hållande och tryckande.

Min Käre Son.593.

Jag twiflar aldeles icke därpä, at Porthan, när lian nu är och
blir fullel. instruerad om sättet til parentationens tryckning, oför-
dröjel. lägger handen wid wärket. Hän skrifwer, at den redan är

af honom å nyo sorgfälligt genomgängen och tryckfärdig.
Tacka Giörwell pä minä wägnar för Schinmejers Predikan. Men

fär man icke snart hans fortsätning af Bibelversions historien?
Browell lärer effter päminnelse hafwa aflämnat de delar af En-

gelska Journalen lian hafft med sig.
På medicorum tilstyrkan har jag hegynt bruka Pyrin.watn. Men

ännu wil curen icke rätt arta sig. Förmäl min hälsning. Förbl:r
din trogne fader.
Ups. d. 9. Jul 82. C. F. Mennander.
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594. Min Kare Son.

Sä har den Högste äter giordt en stor förändring i wårt Konunga
Hus. Underrättelsen därom du gifwit mig, har warit ganska nödig,
ooh ser jag giärna, at B. Wingärd förrättar Likpredikan. Tiden
wore ock, för en sä älderstegen som jag är, nog kärt, at bereda
mig pädet arbetet wid et sä högt tilfälle. Jag wäntar Hans Maij:ts
nädiga befalning om Jordfästningen, och skall wara beredd på
resan. Betinga mig äntel:n mm pädet förra stället, som bgger i
alt afseende wäl tili. Med Porthan, som effter par dagar reser,
skall jag tala om parentationen. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 19. Jul. 82. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Lät mig med nasta post närmare weta omstän-
digheterne, och när resan skall anträdas. Jag lärer strax skola
afbryta watndrickningen, hälst den redan nägra dagar icke synts

mig wäl bekomma.

595, Min Kare Son.

Porthan har nu låfwat mig, at strax effter hemkomsten besörja
om parentationens tryckning, sä at den säkert i höst skall wara fär-
dig; som lian ock sade sig redan hafwa öfwersändt därtil tjänligit
papper. Jag twiflar icke, at hän häruti håller ord. Hän berättade,
at du funnit dig wid det Swenska Minnets utslutande; som ock jag
tycker wara bäst. Beskrifning pä vignetterne synes mig wara aldeles
onödig; ty de äro parlante, och af en nägot efftertänckande äskådare
lätt begripelige. Wi få snart, om Gud will, talas wid, och då afgiöra,
om nägot annat wore i denna sakat päminna.

J de Opfostrings Sällskapets Tidningar, som Porthan hade med
sig, är en interstice som saknas, neml. frän och med N:o 79. til och
med N:o 86. soin mäste wara antingen hemma, eller hos Förläg-
garen förgätne; men dem jag för ali ting ber, at du mig förskaffar,
och jämwäl titelbladet för nästlidne ärs tidningar.

Jag är wiss däruppä, at Browell hafft med sig continuationen af
Monthly Review. Den mäste altsä någonstädes finnas och, kan hända,
på Packhuset. Lät sorgfälligt höra däreffter.

Ehuru angelägnare arbete nu hindrat dig, at skrifwa mig til,
hoppas jag likwäl, at det sker nästa post, och jag dä underrättas
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om alt jag weta bör. Hans Maij:ts nådiga befalning om Jordfäst-
ningen bar jag nu fått, och täncker resa dit i Söndag eller sidst
mändag. Minä förra mmm hoppas jag optingade och stä redo. Gud
ware med dig och de dina! Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 23. Jul. 82. C. F. Mennander.

596. Min Kare Son.

Det är ganska wäl, at rummen stä färdige. J morgon för middagen
reser jag, sä at jag innan afftonen hoppas kanna embrassera dig.
Dä få wi widare talas wid, och jag blifwa underrättad om alt det
jag behöfwer weta. T.p.

d. 26. Jul. 82. C. F. Mennander.

Kommer posten förr än jag, så lät underrätta wärdinnan om mit
annalkande, at rummen måtte wara städade.

597. Min Kare Son.

Hiertel. tackar jag för god wälfägnad, sorgfälligt bijständ och
förtroligit omgänge under wär sidsta sammanwaro.

Med berådt mod skiöt jag opp med mändags posten skrifwa dig
til, emedan du berättade, at wistandet dessa dagar warit på landet.
Jag kom lyckel. hem, och är äter i mit element. Men hwarjehanda
krämpor äro allestädes niine följeslagare.

Effter löffte lät mig, så snart möjeligit blifwer, weta, när Hennes
Maij:ts kyrkogäng kommer at ske.

Et ryhte löper här, at Hans Maij:t tänker i nästa wecka med sit
höga besök benåda Upsala. J den händelsen skulle jag skatta mig
lyckelig, om Hans Maij:t tächtes taga logement i Biskopshuset. Min
wäning kunde därtil wara redo. Om mat etc. skulle dragas försorg
pä enfaldigt Prästawijs. Meublerne äro wäl ock slätte; men på Slot-
tet finnes nu inga, och äro där allenast nägra rum inredde, de
öfrige stä under reparation. Doch kan Herren jämwäl där behielpa
sig, om Hän, som sidst, allenast dröjer här nägra timmar.

Hör oförmärkt åt, om någon assignation på StatsContoiret för mig
utfallit. J sädan händelse förwarar du den til min dijtkomst.
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Alla må här wäl. Mäst fägnar det mig, at din Gumma och Son aro
wid hälsan. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 13. 7bris 82. C. F. Mennander.

Rummen här aro för slätte, illa meublerade och altför fäå för en
så hög Gäst. Men skulle Hän af egen nädig böjelse wijka bijt in,
tages wäl wiljan, bäde i logering och undfägnad, för wärket til godo.
Jmellertid lärer ock pä slottet dragas försorg om det soin wara bör.
Man mäste icke i minsta mätto låta märkä hwarken längtan eller
fruktan. Nam haec inter nos.

598. Min Käre Son.

Då man där icke hörer af Hans Maij:ts tilämnade hijtresa, olustigt
och regnachtigt wäder jämwäl infallit, lärer den wäntan för det
närwarande wara fäfäng, och det rychtet, som mångt annat, ogrun-
dat. Landsh:n Nackrey har ock skickat hijt en hop meubler, så at

Slottet kan i ali händelse någorlunda anständigt emottaga sin höga
Gäst; åtminstone bättre, än i detta huset kunde ske.

Tack för Rabbinska Sångerne, som wisserl. äro de första i Swerige
af sit slag och af Synagogans producter.

Det ser nog lijkt ut, at kyrkotagningen kan wara utsatt tili d. 29.
Men jag litar däruppä, at genom din sorgfällighet antingen bref eller
wissare kunskap därom i tid erhålles.

J morgon torde Wesslands och Tolfta pastorats förslag oprättas.
Mig wore det en synnerlig fägnad, om M. Brändström därwid erhölle
sin önskan. Kan doch, i anseende til mänga och förtjänta compe-
titorer, icke wist säja, huru därmed kan gå.

Collin kom i dag frän Grislehamn hijt, och lärer snart opwakta
sin forna lekeCamrat i Stockholm. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 17. 7bris, 82. C. F. Mennander.

599. Min Käre Son.

På den underrättelsen du warit så god och gifwit mig, skal jag,
om Gud förläner lif och hälsa, infinna mig där nästa Fredag mot

afftonen. Rum hoppas jag då wara för mig beredt pä en wecka eller
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dagetal, om möjeligit är, allenast en trappa op, och där dräng Cam-
maren är när intill. Jag torde dessförinnan få authentiquare befal-
ning om förrätningsterminen antingen munt- eller skrifteligen.
Lange kan jag icke dröjas där; ty alt stagnerar i Consistorio Eccle-
siastico, dä jag är borta. Mine Camrater där äro, lijka som jag,
dels gamle, dels siuklige. Jag bar ock förmärkt, at förändring af
lefnads art och brist på wanliga beqwämlighetcr influerar på en

swag hälsa, mer än mankan föreställa sig.
Det förra qwarteret wore för mig godt och lämpeligit nog; men

hyresfolket lärer nu wid Michaelis dijt inflytta. Jag bade önskat,
mäst af wördnad för recommendationen, at Brändström wunne sin
ansökning; men fmchtar at hans ansökning denna gängen i Con-
sistorio icke lyckas. Nästa odnsdag kommer saken ultimat
före. Böckerne skal Collin få med sig. Nästa tisdag wäntar jag
säker underrättelse om logementet och annat. Hälsa alla Stora och
smä. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 20. 7bris, 82. C. F. Mennander.

600. Min Käre Son.

Med R. Collin följa mi de åstundade Böckerne.
Lät mig för ali ting nu med denna påsten fä swar på följande:
l:o Emedan du berättar, at Hennes Maij:ts kyrkotagning skall

i stillhet på Drotningholm för sig gå, torde det kunna hända, at

B. och ÖfwerHäfPr :n fär befalning om des förrättande, och att

altså min därwaro icke behöfwes.
2:o Om jag skall infinna mig, frågas: Om terminen är wisso fast

til d. 29. hujus, då jag skall, om Gud will, fredagsaffton wara i
Stockholm, och i det rummet du för mig beställer.

3:o Om, i sädan händelse, skruden och Stafwen skola tagas med
til Drotningholm?

Alt annat, som du förnumit, och kan angå denna resan, soin är
mig nödigt at weta, averterar du wäl ock med par ord.

FörbJ :r din trogne fader,

Ups. d. 23. 7bris, 82. C. F. Mennander.
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601. Min Kare Son.

Mycken tack för underrättelsen, soin war mig sä mycket nödigare,
som allehanda rychten om terminens prolongation tils i Söndag 8.
dagar til, tils tisdagen etc. begynte här löpa omkring. J följe däraf
reser jag, om Gud will, nasta fredag; och om menföret skulle hindra
tidig ankomst, är du wäl sä god, och beställer hästar ät mig til
lögerdags morgon til Drotningholm. För hwarjehanda syslor kan
jag icke resa förr än i fredag.

Förbl :r din trogne fader,
(Ilman päiväystä. XJtan datum.). C. F. Mennander.

Giör dig ledig, at följa med til Drotningholm.

602. Min Kare Son.

Sidsta sammanwarelsen war wäl kärt; men tillika angenäm. Gud
förläne dig och de dina hälsa och långt lif!

Jag koin förgärs qwäll lyckel:n hein; fast wäglaget war swårt,
och knapp tillgång på hästar.

Alt stär här wäl tili. Största delen af denna wecka förnötes med
parentationer, och den nästa med Frögdebetygelser.

P. Mathesii bref från London fann jag för mig, hwari lian, näst
hälsningar til dig, berättar, at de bestälte Chartorne afgä med Capit.
Browell. Continuationen af Monthly Rewiew för mig följer dä
med, som jag genom din försorg wäntar liijt.

M. Hambrseus tilställer dig en på auctionen för min räkning
inropad bok, som kostar 20. Dr dem du betalar honom, hwilcket
oss emellan validerar. Jag trodde, at mit exemplar af Opfostrings
Sällsk. Tidningar nu wore complett. Men det är icke så wäl. Åter

felas N:o 146—149. Sedän har jag N:o 150.151. som äro nu för
tiden de sidsta i min ägo. Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 4. Bbris, 82 C. F. Mennander.

603, Min Käre Son.

J nu warande ställning kan det wara owist, om direct recommen-
dation från mig skulle mera skada än gagna Collin. Jag giör altsä
bäst, at innehålla därmed. Men skrifwer likwäl om hela saken

460



Vio, “VlO, 25 /io 1782.

närlagda bref til RR. Fr. Sparre. Ellies är Coßin en curieus man.
Hän wil, at des wänner skola giöra alt; men sielf giör lian intet,
utan sticker händerne i barmen, och sätter sig i en wrå, med tyst
pbilosopbisk opsyn. Hän prsetenderar wisshet i saker, som, innan
de hända, icke kunna stiga öfwer nägon grad af probabilitet. Hän
sade mig sielf, at den enda competitor hän fruchtade före, wore
M. Carenius. Denne är utom förslag sökande, och tillika, effter det
som frän Åbo berättas, i sä högt mått hypochondrisk, at lian icke
kunnat förestä sin reg.pastors sysiä, utan warit twungen at afstä
lönen til andra. Hän trodde och sig kunna hålla S.—m wid huineur.

V.Pastor Arenius i Åbo, den med meriter belastade martyren,

söker utom förslag Caris pastorat och bar Hera resor begärt mit
biträde. Men jag kan icke nägot för honom uträtta. Kunde du
finna utwäg til bans hielp, wore ganska Christeligit ocb wäl.

Assignationen dröjer nog länge. Wid tilfälle och oförmärkt pä
anständigt wijs kunde du wäl påminna Schröderheim därom, sä
framt den icke redan ligger i StatsContoiret eller är på wägen dijt.

Jag gläder mig åt dit löffte, at snart komina hijt, och tackar
för inlösen af Roken, hwarmed Spangenberg ännu icke hijtkommit.
2 RDr följa härhos til des betalning, samt at ophandla 3die delen
af nya Adelsmatrikeln; den du tager med dig, jämte continuationen
af Opf. Sällsk:s tidningar. Hälsa Syster och lilla Gubben, samt
dina Swärföräldrar. Förblrr din trogne fader,

Upsala, d. 11. Sbris, 82. G. F. Mennander.

In margine: Förra weckan wore wi nästan dagel. sysselsatte med
parentationer, och i denna med gratulationer. J måndags böll jag
en collation för härw. staterne, i synnerhet den Academiska. Wär
nya Landshöfdinge är swära siuklig.

604. Min Käre Son.

Denna tiden bar jag icke ens wågat wänta nägot angenämt besök
af din K. Gumma i des wälsignade tilständ. Men om du kunnat
afbryta nägra dagar därtil, bade det warit mig mycket kärt.

Spärhugg Collin, at sielf i sin sak nägot röra sig, och instruera
honom, huru det bör ske, och at lian för alting båller Sch—m
wid humeur.
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Unge Lizelii berättelse om Brygger kan icke äga grund. Kyrk-
böckerne frän hans tid finnas näppeligen någorstädes; och Probsten
Lizelius pä min tilsporjan weste icke en gång om namnet. Möjeligit
kan wara, fast icke probabelt, at i privata gömmor nägot kunde
finnas om honom i den församlingen. Den just nu ankomna pästen
gifwer mig anledning at tacka dig för de på wägen warande portrai-
terne och Böckeme. Jag bar sedt, at estamperne öfwer keiserl.
Högheterne i Ryssland där någorstädes aro til sain. Jag önskade
äga dem, förnämligast som hörande på sidan til wår Kungl. Familie.

De åstundade papperen skola äterställas, sä snart jag hinner söka
dem igen. De ligga wäl förwarade, men bland andra skriffter
blandade. Kan ock hända, at nägot är redan förstört. Hälsa Syster.
Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 25. Sbris 1782. C. F. Mennander.

605. Min Käre Son.

Äter et bref. Anledningen därtil är en ganska trägen begäran
af Brefhafwaren, extrord. Theol. Adjuncten och Licentiaten Mag.
Johan Winbom, at jag mätte recommendera honom hos dig til kraff-
tigt bijständ i hans tiltänckta klagomäl öfwer Consistorium i Skara,
som gätt honom förbi wid et Theol. Lectorats besättande, änskönt
hän är ganska skickelig, förtjänt, samt stadd i et medel- och lönlöst
tilständ. Jag ber altså, at du wille för honom härutinnan giöra
alt hwad möjeligit är, och bijstä honom med råd och dåd. Acad.
Cancelleren har jag ock härom tilskrifwit.

Nu fär jag bref frän D. Liidecke, hwari hän berättar det, som ock
af aviserne redan är kunnigt, at Swenska Legations Predikanten
i Wien, Sucke, är död; tillika med det nya at Conrectoren wid
Tyska Scholan i Stockholm Siisemihl, täncker söka successionen
effter honom. Men hän wet icke, hwar lian skall entamera och
begynna ansökningen. Hän skall hafwa rädfrägat sig hos Hans
Exc. Falkenberg och Grefwe Barck; men de hafwa icke kunnat
gifwa honom säkert råd. Casus i Wien har icke eller tildragit
sig pä mer än 40. är. Ingen förfatning, inga praejudicater finnas här,
om methoden är den gamma, som wid Americanska Prästesyslornas
och Constantinop. Missionens besättande, at Archießisk:n oprättar
förslag; eller ock någon annan. Underrätta mig härom tilförläte-
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ligen sä snart soin möjeligit är, at jag mä kunna swara Tyskarne.
Hälst önskade jag, at nägon skickelig ung Landsman sökte och
erliölle denna syslan, hwarwid hän kan firma utkomst, och godt
tilfälle, at evertuera sig.

Glömm icke eller Americanska sakerna. De usle Prästerne där-
städes mäste ännn lefwa i förryckt tilstånd. Ei et ord har pä läng
tid hörts ifrän dem. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 2. Nov. 82. C. F. Mennander.

606. Min Kare Son.

Nu är Skepparen Stangenberg framkommen; men pä flera be-
skickningar pästär hän, at icke fätt nägot frän dig, at til mig öfwerfö-
ras. Betjänten mäste altsä icke hafwa richtigt bestält saken, eller ock
lefwererat papperen på nägon annan Jagt. Sök haroin under-
rättelse, och lät mig weta huru saken sig förhäller. Wore Sändningen
ännu där qwar, kunde den säkrast komma hijt med Mag. Winbom,
soin lärer hälsat pä dig med mit bref, och som snart äterreser. Då
kunde lian ock få med sig de kopparstick, som du åter berättar
dig hafwa för min collection i beredskap.

Med honom skref jag omständeligen om Sukes succession. Jngen
oplysning finnes här, men mäste kunna hämtas ur Cancellieacterne.
War sä artig och se däreffter, samt instruera mig, om formeligit
förslag här behöfwes, och om mig tilkommer, at det oprätta. Dä
kunde jämwäl nägon Swensk, men i Tyska språket wäl inkommen,
härwid få anmälas til consideration. Syslan lärer wara för en ung
kari lönande och artig.

Anwisningen följer härhos quitterad tillbaka. Uttag pennin-
garna, och skicka snart til mig en sedel pä 80. RDr. Det öfriga,
115. D. 40 sch., kan du anwända til dina förestäende behof. Ritnin-
gen på Bälinge kyrkas reparation har jag redan fätt, med hög-
wederbörlig approbation.

Monthly Rewiew, som Browell har med sig, torde ock lämpe-
ligast kunna affölja med Winbom.

Under önskan om din och de dinas wälgäng, framhärdar din
trogne fader,

Upsala, d. 5. Nov. 82. C. F. Mennander.
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607. Min Kare Son.

Sakerne äro nu, fast med en annan Skeppare ankomne, och
tacksamlingen handfängne. Upfostrings Sällskapets Tidningar
hafwa ock sin richtighet, til N:o 161. hwarifrän continuation wän-

tas. Men Giörwell gifwer ock et Bijhang tili Sällskapets Tidningar
för 1781. Däraf har jag til pag. 452. och wet, at något mer redan
är tryckt. Complettera för mig jämwäl dessa papper. Med Mag.
Winbom torde det, hwarom tilförene är skrifwit, fä liijtfölja. Med
nasta påst lärer den Sedeln, soin jag sidst determinerade, med posten
blifwa til mig styrd, och jag tillika fä underrättelse om alt det
minä förra bref innehålla. Förblrr din trogne fader.

C. F. Mennander.Upsala, d. 8. Nov. 1782.

608. Min Kare Son.

Det war oförmodat, at Ducaterne fallit så lägt. Jag bade trodt,
at man altid ätminstone i Banquen skulle kunna effter den ut-

stakade relationen omsätta dem til RiksD:r. Jmellertid ber jag,
at den mig förbehälne summan mätte nu strax, antingen i Ducater
eller annat mynt hijtsändas. Betalningen för estamperne och prse-
numerationen hos Fyrberg bör likwäl förut afdragas. Nu wid årets
slut storma på mig köpmanna och bandtwärkare räkningar frän
alla sidor, och därtil behöfwas dessa penningar, och ännu mera tili.

Rätt nunas fick jag estamperne; men Engelska Journalen är ännu
icke ankommen.

Jag bar lätit i Consistorii handlingar söka effter någon oplysning
om Legations Predikants syslan i Wien, men ännu är ingen funnen,
J Kungl. Cancelliet måste kunna hämtas redo där pä, ora allenast
dina andra syslor tilläte dig, at se däreffter.

Nägorstädes har jag läst, at Schinmejers Bibel versions bistorie
nu är complett utkommen. Hielp mig tilden del däraf, som jag
ännu saknar. FörbUr din trogne fader.
Ups. d. 15. 9bris, 82. C. F. Mennander.
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609. Min Kare Son.

Ducaterne kommo, genom din goda och ali tacksamhet wärda an-

stalt, richtigt fram. Jag lefwererade dem strax til min hufwud-
creditor, Handelsm. Bonnivier, som förde dem mig til räknings
för 35!4 D.K;mt. .lag är wäl nögd därmed, at Siissemihl fått lega-
tions Prästesyslan, och man sluppit bekymret at ytterligare söka
effter, Imru därmed förut förhållits. Icke et ord finnes därom i
Consistorii handlingar, icke ens under det dato som du för mig
opgifwit.

Skepparen, som har Engelska Journalen med sig, ligger nu in-
frusen wid Sigtuna.

Gud wälsigne dig och dit hus! önskar din trogne fader,

Upsala, d. 22. 9bris, 82. C. F. Mennander.

610. Min Kare Son.

Hans Maij:t öfwerhopar mig, längt öfwer det jag kunnat för-
moda, med nådebetyg. Den ankommande medalien hlir äter i
familien et ewärdeligit minnesmärke däraf. Men männe därmed
icke följer, som förra gången, et nådigt bref frän Hans Maij:t.
Sker det icke, så tag effter befalning penningen hos Riksmarschal-
ken, och skicka den hijt genom säker wäg med det första, at jag
snart mätte kunna inkomma med min tmderdäniga tacksäjelse. Lät
ock då et litet utkast til brefwet medfölja. Nam plus vident oculi
quam lus. 1

Hör jämwäl effter, huru det lider med Credenzet.
Estamperne öfwer Påfwarne skola mig kärkomne. 2 Jag bar wäl

förut 2. a 3. suiter af dem; men denna mäste likwäl wara den
ypperligaste; som tillika fäs för en sä liten betalning, den jag
giärna består. Men kunde man icke tillika få frän Roni Senatoren
Gr. Bielkes portrait, samt nägra där stnckna öfwer drotning
Christina ?

En ny edition af B. Görtzens förswars skrifft är utkommen med
hans portrait. Jag har den äldre, som är utan kopparstick. Om
du eller nägon din wän äger den sednare, torde wäl mannens effigies
kunna därifrän skiljas, och affärdas til Upsala.

1 Scil. oculus.
2 Jokin sana kait jäänyt pois. Något ord torde ha hiivit bortlämnat.

30
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Det är ledsamt, at den sä sorgfälligt föranstaltade parentationen
ändä icke blifwit til nöjes. Om portraitet är i nägot större format,
kan det tämmel:n hielpas genom en afwikning, som jag flera gänger
sedt wara brukat. Men sant är det, at bladet med tiden därigenom
skadas.

Kuru lider det med Collins befordran? Hän lärer redan wara
hängfärdig. Kommer unge Herr Adams hijt, skall jag giärna tjäna
honom och hans ReseCamrat sä längt jag kan. Men den ledsam-
heten möter mig med sädane peregrinanter, at jag icke bar öfning
i, at tala Fransöska, och andra mig kunniga spräk aro dem okända.

Gud wälsigne dig och de dina, och i synnerhet din Gumma, som
nu snart lärer wara til Tyskland resefärdig. Förhl:r din trogne

fader.
Upsala, d. 29. Nov. 82. C. F. Mennander.

611. Min Kare Son.

Jag begynner blifwa orolig däröfwer, at nästa ärs Bönedags placat
ännu icke utkommit. Befalningen är, at det skall tidigt på gamla
äret utgifwas, at den kan hinna i tid kring hela Riket spridas. Der-
före insände jag mit underdäniga förslag til Texter redan med
posten, som gick härifrån d. 25. Octobr. Icke må jag tro, at det bref-
wet blifwit förlagt, och säledes nägon skuld til dröismålet mig kurnia
tilwitas. Hör oförmärkt effter denna saken, och lät mig weta sain-

manhanget.
Jag bar sedt, at Bibanget til 1781 ärs Opfostrings Sällskapets Tid-

ningar nu är complett utgifwit, och jämwäl det årets titelblad. Lät
taga dessa papper ut, och i förwar, tils tilfälle yppar sig, at skicka
dem hijt. Af bijbangen bar jag redan til och med pag. 452.

Jnnev. är 1782 löper ock nu snart til slut. Af dessa Tidningar
finnas här redan til och med N:o 161 af d. 17. Octobris. Resten wän-
tas strax på Nyäret.

Ännu har Skepparen icke skaffat op Engelska Journalen. Stock-
holms posten lärer komma nog seent, och jag mäste nu fara på en

begrafning. Far wäl!

Ups. d. 3. Dec. 82. C. F. M.
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612. Min Kare Son.

Förenom wär tacksäjelse tilden Högste, som åter sä nädeligen och
wäl förlossat din K. Hustru. Hän läte bägge gossarne opwäxa i Sin
fruchtan, och ware wår och wär Säds Gud ewinnerliga! Jag finner
både heder och förtroende däri, at J utsedt mig til Fadder: och
skall innankårt skrifftel :n tacka Br. Hebbe, sarat (sic!) hafft be-
swäret därwid, at repraesentera mig.

J lögerdags qwäll tillstälte Prof. Hydren mig medaillen. Nu hin-
ner jag omöjel. infinna mig med tacksäjelse. Det torde icke eller
komma ann på någon wecka; sä at det utkast jag sidst begärte wäl
kan hinna hijt, när Barnsöls oset litet hinner gä förbi.

Hän hade ock med sig par Italienska Stenarter; men de woro så
smä, at den, som gifwit dig dem, mäste wara antingen nisk eller
fattig.

Den Skepparen, som skulle hafwa med sig den Engelska Jour-
nalen, har Hera gänger nekat högel. at lian något sådant paquette
från dig mottagit. Drängen måste altsä häruti hafwa begätt något
misstag. Hör däreffter. Det wore en harm för suitens skull, och
dessa delar wore förkomne.

Hälsa Syster och dit Swärfolk. Förbi :r din trogne fader.
Upsala, d. 10. Dec. 82. C. F. Mennander.

613. Min Kare Son.

Jag hoppas, at de käre dine mäsä wäl, som omständigheterne
nägonsin kimna tilläta. Längre har jag icke wågat opskiuta tack-
säjelsebrefwet til Hans Maij:t, som nu härhos afgär under bref och
couvert til RR. Fr. Sparre: det du wäl sä snart och richtigt kan
skaffa först, som om jag affärdade det med posten directe.

Giörwell har nu försedt mig med alt det, som af förledne ärs Opf.
Sällskapets Tidningar ännu saknades. Delta ärs har jag til och med
N:o 173. Det öfriga wäntar jag af dig wid ärets slut. Engelska Jour-
nalen är ock omsider kommen til rätta. Med nästa päst skall jag
skrifwa Hebben til. Denna wecka har warit af de beswärligaste och
arbetsfullaste jag pä läng tid hafft. Förbi :r din trogne fader,

Ups. d. 13. Dec. 82. C. F. Mennander.
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In margine: Jag blir alt oroligare öfwer Bönedags placatet. Sä
seent har det icke utkommit pä nägra år. Hör entel. däreffter.

614. Min Kare Son.

Dit bref war mig sä mycket kärkomnare, som, då en och annan
postdag icke bade med sig nägon underrättelse om tilständet i dit
Hus, jag redan begynte befara, at Systers och barnets siukdom och
spädhet ännu skulle continuera. Nu bar jag dubbel orsak at tacka
Gud, som sä snart återstält bägge til bälsan. Hwad mig angär, har
Gikten, som nu nägra år denna ärstiden skedt, nog plägat mig,
tyckes doch nu bli lindrigare, sä at jag boppas til nyårsdagen kurnia
resa til Bälinge.

Porthan berättar, at lian öfwersändt til dig nägra exemplar af
parentationen. Jag boppas innan kärt få ett, at begynna med.

Så mäste ock Credencet nu wara färdigt. Lät altsä afhämta det
frän Gullsmeden och skicka det hijt med nägon säker resande, wäl
inlagt och förwarat, at det bwarken pä wägen stötes, eller fär hand-
teras och betrachtas. Prof. Murray reser pä nägra dagar til Stok-
holm. Hän lärer wid äterkomsten gierna tjäna i delta och andra
sådane mäl.

Men huru stär det til med den fattiga Collin, om hwilcken jag
aldrig det minsta hördt? Är lian ännu där qwar, och huru stär det
til med hans befordrings hopp? Et ord i RR. Sparres bref tyckes
lijkasom giöra saken ännu owiss. Dä wore lian utstäld för en fatal
olycka.

Frän Finland har jag fätt en underlig berättelse, at Majoren Lode
skall stä i accord med Paleen om desLagmanssysla för fiorton tusende
plätar. Men är det wäl möjeligit? Ehrenmalms prejudicat wore dä
för Militairen hugneligit.

Gud wälsigne dig och hela din omwärdnad med alt som nyttigt
och saligt är i det snart ingående äret och länga följande tider.
Förbl:r din trogne fader,

C. F. Mennander.Ups. d. 27. Dec. 82.

Tack för den nu ankomne Americanske expeditionen. Copian
skall snart ätersändas.
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615. Min Kare Son.

Min önskan och bön til Gud för din och de dinas wälgång är
dagelig, och binder sig icke wid tidskifften ocb calendern. Doch
är det billigt, at den i synnerbet yttrar sig wid den förändring af
år, som den Högste äter lätit oss af sin näd erlefwa. Ali wälsignelses
Gud utgiute i rikt mått öfwer dig och din omwärdnad i långa tider
alt det, som kan giöra menniskor lyckeliga; sä at J, effter en lång
och förnöjd lefnad pä jorden, mätien hamua i den säilä ewig-
heten!

Jag bör tilstä, at Hans Maij:ts näd mot wära martyrer, de fat-
tige Prästerne i America warit ganska stor. Föredragaren bör ock
hafwa tacksäjelse. Det är jämwäl et prof af förtroende, at Fullmag-
terne blifwit mig tilskickade. Men frägan blir, hwad jag skall giöra
med dem, och burn de, samt mit bref kan komina fram til weder-
börande? Om Kungl. Cancelliet icke bar därtil utwäg, mycket
mindre kan den wäntas af mig. Twä utwägar kunde wara därtil;
men bägge, sä länge kriget wahrar, owisse och osäkre. Den ena wore,

at skicka brefwet til London, at genom Ministern framskaffas. Men
näppeLn är därifrän nägon Communication nu förtiden med Ame-
rica, hwilket jag ock sluter däraf, at Mathesius, som ellies bar jämn
correspondence med Prästerne därstädes, nästan pä hela par är icke
hördt det ringaste af dem. Sä få ock privatas bref, som gä på Lon-
don, icke wara öfwer et arck, och det litan couvert.

Det andra medlet kunde wara, at expeditionen ginge til Mar-
strand, at tilställas nägon dijtkommande Americansk Skeppare.
Men det är ock twifwelachtigt, om några i innewarande är komma
dijt, om de äro frän den provincen, ocb richtigt bestyra en sädan
Commission. In summa: Jag är härutinnan rätt brydd och rädwill.

Nu faller mig likwäl inn en wäg som expedition kunde taga med
probablaste säkerhet: om neml. den blefwe adresserad til Gref
Creutz i Paris, med befalning, at den framskaffa. Som Fransoserne
och Americanarne nu äro gentes amicissimae, mäste mycken Com-

munication wara dem emellan, och aldrig tryta tilfälle, at få bref
fram och äter. Lät mig ju förr des belre weta, om delta förslaget,
som i mit tycke det enda antagliga, gouteras, ocb om expeditionen
pä förenämnde sätt, fär med Cancellie brefwen gä til Gr. Creutz, dä
jag strax skall skicka den til dig. J den händelsen täncker jag ändä
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affärda duplicata af mit bref antingen pä London eller Marstrand.
FörbLr din trogne fader,

Ups. d. 3. Jan. 83. C. F. Mennander.

In margine: Warer mycket tackade för Eder kärkomne Nyärs
lyckönskan, som posten just nu medbragte. Hwad jag sä wäl förra
gängerne, som ock nu, skrifwit i affairer, wäntar jag swar uppä.
Guds näd hwile och öke sig öfwer Eder!

616. Min Kare Son.

Ebuni omständeligit dit sidsta bref i minä förfrägningars be-
swarande war, glömde du doch berätta om parentationen, och huru-
wida jag snart kan få et exemplar däraf.

Americanska expeditionen hinner jag knapt få färdig förr än i
nasta wecka, då den skall dijtskickas. När man på sä läng tid icke
hafft tilfälle at correspondera, förekomma ätskilliga smä oeconomica
wid Församlingarne, som de behöfwa päminnas om. Flera Präster
aro nu icke där än de som i expedionen (sic!) nämnas; och om För-
samlingarne gifwer D. Acrelii bok den bästa oplysningen.

Jag kan icke päminna mig, at Mathesius nämndt om några Kenni-
cottska exemplars öfwersändande förledne sommar. Jcke eller bar
frän Åbo någon päminnelse skedt, at de sakna det dem tilböriga.

Gär Paleen in i det projecterade accordet friwilligt, eller twungen?
Hans länga tjänstfrihet torde omsider wälla afskedstagandet. Gud
ware ärad, at de dina mä wäl! Jag håppas ock, at din hälsa alt
mer stadgar sig. En resa hijt, när wägarne blifwa opkörde, torde
därtil bijdraga. Just då jag som bäst skulle behöfwa hans hielp
i oeconomien, bar min Magister siuknat i en gängse swär feber,
legat redan några weckor tili säng, och hans tilständ begynner se
wädeligit ut.

Hälsa alla dina. FörbLr en trogen fader,

Ups. d. 14. Jan. 83. C. F. Mennander.

617. Min Käre Son.

Mit dröjesmäl i skrifwande bar däraf härrördt, at jag bwarje
postdag trodt mig kunna öfwersända den Americanska Expeditionen.
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Men här intil har hoppet bedragit mig. Det bar fordrat sin tid,
at gä igenom de gamla handlingarne, och renskrifningen jämwäl
sin; hälst jag här har nog swag och otilräckelig betjäning. Men
mi twiflar jag icke, at nasta torsdags post skall hafwa den med
sig, dä jag fär tillfälle, at skrifwa widlöfftigare.

Jmellertid önskar jag Eder alla näd och wälsignelse! Förbl:r
trogen fader.
Ups. d. 28. Jan. 83. C. F. Mennander.

618. Min Kare Son.

Nu följer härhos Americanska expeditionen. Som ingen af wära
Präster bor i Philadelphia, så är yttre convertet pä deras begäran
adresserat til en där wistande Swensk, Gustav Risberg, som lärer
aflefwerera det til Pr. Collin, til hwilcken det inre är stält. Afskrifft
af altsammans går ock nu til Magistraten i Marstrand, at med något
skepp dijtförsändas.

Drag för Guds därom försorg, at delta genom ambassadeuren i Paris
mätte frambefrämjas. Det sker säkert och snart, om Hans Exc.
Scheffer behagar det honom, som en angelägen sak, med nägra ord
ålägga. Jag skulle hos Hans Exc:e supplicera därom; men det
behöfwer (sic!) icke, dä jag har där en sä god Advocat. Dit bref,
jämte et frän mig til samma man, ligger i convolutet. Lät mig weta,
när det afgår, med den åstundade recommendationen.

Hiertel. fägnar det mig, at jag fär se Er här i distingen. Jag
hoppas, at föhret, som nu är eländigt, til dess förbättrar sig; och
läter imellertid opwärma rummen.

Jag gratulerar til bekantskapen i Rom, och de därifrän, för-
wäntade granläter. Effter mit tycke har graviiren därstädes, hwad
portraiter angär, tappat emot den Engelska.

Parentationen, och slutet af fiolårs Upfostrings Tidningar wäntar
jag, om icke förr, sä wid din hijtkomst. Delta års skickar Giörwell
partiewis til mig. Hälsa Stora och Smä. Förbl:r din trogne fader.
Upsala, d. 31. Jan. 1783. C. F. Mennander.

In margine: Risberg skall wara en bekant handlande i Phila-
delphia, Stockholms ho, Adv.Fiscalen Risbergs Son.
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619. Min Kare Son.

Om den ganska oförmodeliga präktiga skäncken, tacksäjelsen
därföre, och sättet at däremot wisa erkänsla, fä wi wäl talas wid,
då jag under instundande distingen för wisso wäntar dig hijt. Med
den saken har det ingen brädska; och den förefaller mig sädan,
soin bör med en wiss delicatesse ocb effter öfwerlägning handteras.
Som en gäfwa af sielfwa Kommgen kan och bör den icke anses,
utan man häller sig wid Giirtler som gifware.

Mycken tacksäjelse för de Swenska estamperne. J synnerhet
är RR. Scheffers portrait det mästerligaste jag sedt. Hän stär där
lefwande och andas.

Då du kommer hijt, hoppas jag at du har med dig parentatipnen,
det som äterstär af fiolärs Lärda Tidningar, samt nägot sedennera
utkommit portrait.

Jag hoppas, at Syster giör ock följe hijt, kan ske jämwäl sielfwaste
Herr Gustav, om föhret blir godt, och wintern lindrig. Gud wäl-
signe Eder Alla! Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 11. Febr. 83. C. F. Mennander.

P. S. Du har icke med et ord underrättat mig, om Americanska
brefwet är afgångit, och fått Hans Exc. prem. Ministerns recommen-
dation til richtig och snar framkomst.

Detta bref war redan förseglat, då posten har med sig hijt dit
angenäma af i gär. J synnerhet i de Stora werldens wälfningar är
ordstäfwet sant: homo proponit. Deus disponit. Skulle Keis:n
hafwa sädane tankar som föregifwes, finner hän wäl motstånd och
medtäflare. Förändringen med förmanskapet i Canc:t om den
gär för sig, mäste wäl blifwa dig nog bekymmersam. Men Gud
kan ock styra den saken tildet bästa. Din egen dygd, capacitet
och flijt äro, i ali händelse, de bästa recommendationer. Jag gra-
tulerar til Salviska Samlingen och de ital. graviirerne. Men lägg
icke mycket penningar i estamper. De roa ögat en stund; läggas
ä sido, och därmed är det alt. På slutet ångrar man depencen.
Jag skrifwer af min egen lilla erfarenhet. Wälkommen snart hit.

472



u/2,
lfV 2,

25/ 2 1783.

620. Min K. Son.

Det giör mig ondt, at med hijtresan sä länge mäste opskiutas, ocli
at derpå slutet åter kan blifwa omöjelig.

Som du pröfwar skyndsamt swar til Biskopen i Tiene wara nödigt,
så skall jag afsända i instundande wecka. Hwarje dag i denna
har sinä tildelta syslor. Det skall blifwa kårt och in generalibus
terminis. Som Biörnstähl berättar, at Schiirer förskaffat bonom
jettonerne öfwer de Swenske Konungarne, så kan det wäl bända,
at hän jämwäl tilsändt bonom åtminstone nägra af medaillerne
öfwer wår nu regerande nädige Konung. Den omständigheten kan
hän oplösa (sid). Distingen är folckrik; men wabrorne ganska dyre.
Vale cum Tuis. Förbl:r en trogen fader,

Upsala, d. 18. Febr. 83. C. F. Mennander.

621. Min Kare Son.

Jag har nu pä ålderdomen swårt wid, at komma ut med comple-
menter. Jmellertid följer härhos tacksäjelse brefwet til Biskopen
af Tiene, och en afskrifft, allenast til dit bruk, utan at optes för
andra. Men Biskopens bref lärer du wid tilfälle opwisa för Hans
Maij:t, och tillika begära lof tildet förestående gäfwobytet.

Skulle wid mit bref wara nägot at påminna och behöfwa ändras,
så skicka mig det tilbaka at omskrifwas. Tidens utdrägt kan icke
bindra din och Schiirers correspondence, som lijkafult går strax sin
gäng, då man allenast tillägger, at jag skall innankärt infinna mig
med bref. Jbland gengäfworne til bonom mäste jämwäl läggas von

Celses Bullarium, min oration de Synodis, och annat sädant, som
kan i något mäl interessera Italienska Prästerne.

Men kan du icke genom Agenten Andre jämwäl skaffa mig för
godt köp nägon samling af Italienska mineralier, förnämligast mar-
mor och Lava arter, pä bwilcka orten omkring Neapel är ganska
rijk.

Omsorgen om dr. Christinas, Bielckens etc. portraiter är förut
recommenderad.

Jag begynner twifla, om du denna winter fär tilfälle at resa bijt.
Tillät mig altsä, at få förnya min begäran om parentationen, och
slutet af Opfr. Sällskapets fiolärs Tidningar, bwilcka kunde med

473



Mennander—Fredenheim.

nägon resande hijtförsändas. Nu får jag lägga den begäran til,
och högeligen recommendera, at jag wid samma tilfälle kunde få
Schinmejers Bibelhistories sidsta del, eller des vierdten stiicks
zwte Beijlage, som hos mig ännu saknas, och utom hwilken hela
wärcket blir defect och et maculatur. Äger du delta stycket icke
sielf, torde det stä at erhällas af Giörwell. Under trogen hälsning
framhärdar din trogne fader,

Ups. d. 25. Febr. 83. C. F. Mennander.

622. Min Kare Son.

Extraord. Adjuncten och v. Observatorn Nordmark harrichtigt fram-
fört de papper, soin lian hade i Commission. Denne mannen är flinck
och munter, hwarföre jag i bästa mätto recommenderar honom, at fä
njuta dit bijständ i sin ansökning om Mathem. professionen i Gryps-
wall. Wi hafwa wäl här en Landsman, Adj. Wallenborg, ocksä ex
professo Mathematicus, som jämwäl skulle förtjäna assistence. Men
hän har förfallit i en swär hypochondrie; är tillika sä siuklig, at

hän näppel. här effter kan giöra nägon tjänst. Sidsta delen af Schin-
mejer ber jag mätte fä wara i godt minne, at jag finge låta inbinda
delta hans opus. Jngen ting är förtretligare, än strödda papper. De
smutsas, kringspridas och förkomma. Jag tykte sielf, at brefwet til
Bisk. af Tiene war i et och annat nastan öfwerflödigt complaisant.
Men wid sädane tilfällen är bättre giöra för mycket än för litet.
Hans giärning mot mig war ock sä besynnerlig, at den förtjänte en

utmärkt compliment. At förtiga de Italienske praelaternes äredryghet,
somman jukan i oskyldiga mål litet kitla. Nu har jag förkårtat
och omskrifwit brefwet, sä at däri finnes hwarken honor, eller favor,
eller cultus nominis; och icke religio en gäng.

Siä därom couvert, eller ock, som torde wara bättre, lägg det,
sädant som det är, in i dit bref. Det förra wäntar jagtilbaka.

J morgon slutes marknaden, som warit folkrik, men fattig på wah-
ror. Nastan ingen fogel har man sedt. Under önskan om alt godt
framhärdar en trogen fader.

Upsala, d. 3. Mars, 83. C. F. Mennander.
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623. Min Kare Son.

Academie Fogdarnes tilsättande kan icke foras bland de res

gravioris momenti, öfwer hwilka ProCancellerens ntlätande är effter
Constitutionerne nödigt. Det sker allenast dä, när vota räka blifwa
paria; som jag icke tror wid närwarande tilfälle inträffa.

Pastor Berg är en beskedelig man; men nyss blefwen kyrkoherde.
Jag skulle altsä förtörna hela corpsen af hans äldre och til en del
med mera drifft begäfwade medbröder, om lian nu skulle til Probst
utnämnas.

Insulin är i alla delar Probstemässig. Men aldrig kan hän be-
gära af mig den anomalien, at blifwa därtil constituerad, innan hän
tilträdt sit pastorat, och jämwäl nägon tid därwid giordt tjänst.
Jag kan försäkra, at ingen ytterligare del af Schinmejers bibelarbete
stär at wäntas. Hän säger det sielf i den sidst utkomna. Jag ber
altsä ytterligare, at du wille förskaffa mig den ju förr des helre.

Nägon tid bar jag warit plågad icke allenast af minä wanliga
krämpor, utan ock af en owanlig hufwudwärk. Gnd uppehälle dig
och de dina wid läglig hälsa och wälmåga!

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 11. Martii, 83. C. F. Mennander.

624. Min Kare Son.

Äter, sedän lufften opklarnat, bar min hälsa fätt nägot lucidare
tilständ. Jag bar en tid bortät förmärkt, at dessa bägge emellan är
hos mig nog närä förbindelse; och sä lärer det stä til med alla
valetudinarier. Hiertel. gläder jag mig ät det hoppet, at du innan-
kårt hälsar pä mig. Det stycket du bar af Schinmejer torde just wara
det samma, som hos mig saknas. Tag det altsä med dig wid hijt-
komsten. Hälsa de dina frän din trogne fader,

Ups. d. 14. Martii, 83. C. F. Mennander.

625. Min Käre Son.

Jag ser, at Neapolitanska sakerna äter tagit en ny ställning. Skicka
mig altsä brefwet til Biskopen tilbaka, som mäste förändras, när
bans bref til mig binner ankomma. Anser du nödigt, at Konungen
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skall med tacksäjelse opwaktas, och Marq. Tanucci tilskrifwas? Mig
tyckes det wara nog, at Biskopen anmodas, at ä mine wägnar wärk-
ställa denna skyldigheten. Ätminstone mäste det wara sufficient mot

Tanucci. Ogiärna skrifwer jag compliments bref i synnerhet nu pä
sena ålderdomen, dä den qwicka tournuren, som de böra bafwa,
aldeles saknas. Om äntel. sä skall wara, sä kasta ut nägot artigt
därtil tjänande.

Kyrkh. Carlsson är wisserligen alt medlidande wärd. Hans läng-
wariga swära siukdom lärer hindra bonom, at begära flyttning til
nägot annat pastorat. Hwad Consistorium imellertid kan giöra, är,
at i nästutgäende circulaire pädet ömmaste recommendera bonom
til sammanskott af Stifftets Prästerskap, hwartil de altid wid så-
dane tillfällen warit willige, och giordt det hederligen. Om nägot
ceremonial wid Prinsens begrafning utkommit, sä skicka mig et

exemplar.
Om det saknade i Schinmejers Bibelhistorie bar jag skrifwit

Giörwell til, som låfwat skaffa det hijt i währ. Redan för par är
bad jag dig, at genom nägon bekant i Pomern läta samla för mig
de estamper, som öfwer Lärda och andra där aro utgifne. Du
swarade, at samlare wore utsedd; hwilken likwäl alt sedän icke
låtit höra af sig. Dessa Swenska undersätare wille jag giärna lägga
til min portraitsamling; hwarest rätt fäå af dem förut finnas.

Gud wälsigne dig och dit Hus! Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 28. Martii, 83. C. F. Mennander.

P. S. 1

Brefwet war skrifwit innan posten koni. Däri bar jag redan swarat

angäende Carlsson. Det skulle fägna mig, om jag kunde bielpa
Dahlström för intercessionens skull. Men mig är sagt, at en Collega
här frän domscholan söker samma sysiä, och lian lärer bafwa Hera
meriter. Saken dependerar mycket af Consistorii Holmensis förslag.

Tack för Ceremoniellet och Grafskrifften; jämwäl för den omsorg
du låfwat bafwa om kannan. Jag bar wäl ännu icke fätt stort in af
min löpande ärs lön; skall docb se til, at med nästa post kurnia med
nägot bijspringa dig.

1 Fredenheim lisännyt: Fredenheim tillagt: 28. Mars 1783.
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626. Min Kare Son.

Härhos följer tils widare i fyra sedlar 200. RDr eller 3600. Dr
K:mt, om hwilkas riktiga framkomst jag torde blifwa underrättad.

Nu har jag med efftertancka genomläsit Hasselska parentationen,
och finner den, sä wäl som Bilmarks programme, behörigen wäl
skrefwen, sä at Porthan förtjänar icke bannor, utan tack. Jag mär-
ker, at det exemplaret du mig tillskickat, är dit egit, och sluter
däraf, at du ännu icke är ägare af flera; ehuru, som jag wil pä-
minna mig, Porthan i höstas berättat at lian öfwersändt nägra. När
de ankomma, ber jag om 6. a 8. st.

Jämwäl är du sä god, och skickar tilbaka brefwet til Bisk. af
Tienne, som mäste, effter sakens nu förändrade beskaffenhet, för-
nyas och omskrifwas. Nägot löffte om medaillerne tyckes nu icke
behöfwas, dä gäfwan icke kommer pä hans depence. Skulle bref til
Konungen ocb prem. Ministern anses oundgängeliga, och compli-
menten icke kunna genoin Biskopen afläggas, så kasta dem ut pä
Fransyska. Pocalen lärer nu innankårt kunna wäntas. Frambärdar
en trogen fader

Ups. d. 1. Apr. 83. C. F. Mennander.

627. Min Käre Son.

Tack för Dowald och underrättelserne. Därjämte gratulerar jag
til AdlerSalviska Samlingen, hwilcken, sä framt ei quintessencen
däraf redan är utdragen och tryckt, wisserl. är af högt wärde. Jag
torde bland minä papper äga et och annat orig. bref af den tiden,
som, när du kommer hijt och fär se dem, giärna skola stå til din
tjänst, om sä behagas.

Jag kommer päden inbilningen, at du sätter för stort pretium
affectionis pä Herculanska wärket. Det är ock kostbart; men hwar-
ken tili tryck, graviire eller saker oförlikneligit. De fläste trouvail-
lerne hafwa wi förut rätt sä wäl kunnige och beskrifne. När det
altsä hinner hijtkomma, och jag fått det päögna, i synnerhet de
sidsta tomerne, kan det wäl hända, at jag strax lämnar til dig
wärket. Ätminstone stär dig fritt, när Gud hädankallar mig, at

giöra därmed hwad dig behagar. Jag ser ingen möjelighet, at Carls-
son i sit närwarande tilständ kan winna flytning til annat pasto-
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rat, icke eller har lian sielf bedt därom. Hän säjes hafwa fallande
soten; och hwilken församling skulle då kalla honom? Och hwad
utwäg ser lian, at erhälla nägot Regak gäll?

Med ali min högaktning för din K. Swärmoder, och oprichtiga
hog, at i alla mål tjäna henne, fruktar jag, at Dahlström wid det
förestående tilfället swärligen kan hielpas. Twänne colleger här
wid CathedralScholan hafwa förklarat sin hog, at blifwa hans com-

petitorer. Bägge ganska fattige med hustrur och barn. Bägge Magi-
strar, aflagt dessutom specimina i Academien, och nu i nägra är med
heroin förestått sinä innehafwande syslor. Om Dahlström, som är
mig aldeles obekant, icke nägorlunda swarar mot dessa i meriter och
skickelighet, tillåter icke mit samwete, at föredraga honom dem.
Friherrinnan Taube, som nu pä stunden reste genom staden, lät
hälsa mig från dig, och de dina. Det giör ock jag tilbaka, förbl:r
din trogne fader.
Ups. d. 4. Apr. 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S .Jag litar fulleligen pädit löffte om utkast til
brefwen quaestionis pä Fransyska, sä framt ei compliments an-

mälande genom Bisk:n giör til fylles.

628. Min Käre Son.

Min Sai. Swärfaders orationer har jag med samma nöje genomläsit,
som mit sinne försporde, då jag en och annan af dem ähörde. De
witna om hans diupa och ordenteliga tanckekrafft, och manliga
wältalighet. Icke det minsta har jag wid dem at päminna. Nägra
sinä skriffel och interpunctionen äro snart rättade. Om Hans carac-

tere har jag mig ei eller nägot bekant, som dn icke förut långt bättre
wet. Jag hade säilän tilfälle, at omgäs med honom, och det merendels
ganska kärt.

Tre af orationerne följa härhos tillbaka, och de öfriga skola snart
komina effter.

Wi hafwa bägge funnit, at dessa orationers tryckande här hemma
skulle fordra altför stor och sig icke lönande kostnad. Men det
stode at försöka, om icke nägon bokhandlare i Tyskland skulle pä
sit äfwentyr ätaga sig förslaget. Genom Schinmejer i Lybeck, och
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nägon din wän i Pommern, kunde man i den delen kanna sig före,
och til sädant ändamål skicka dem afskriffter.

Men nu kommer jag til en annan sak, som i innersta hierta be-
dröfwar mig; den är din framhärdande opasslighet. Här är intet annat

räd, än ett, det jag hiertel. ber du wille widtaga, at neml. nu til
sommaren begära och nyttia nägramånaders tjänstfrihet, och förnöta
den tiden under ali sorgfällighet pä landet. Jag minnes wäl, huru
min kärta sommarsejour på Lemo bekom mig. En hei annan men-

niska pä hälsans wägnar blef jag där. Men alt bekymmer, ända in
til böcker, papper och pennor, mäste man skilja sig wid, och allenast,
just som wäxterne i trädgärdarne, vegetera.

Här är rätt siukligit, och en feber, som begynt blifwa smittande,
går i swang. Man hoppas, at den genom Guds nåd förswinner, när

wåhren hinner nägot längre framskrida. Hälsa Syster och de små.
Jag föreställer mig, at Gustav redan kan redeligen bäde gå och
tala; och önskar at de bägge i hela sin lifstid mätte hellällä den
goda egenskapen!

Förbl: r din trogne fader,

Ups. d. 11. Apr. 83. C. F. Mennander.

629. S. T.

Härhos följa de återstående twä orationerne.1 Mig tyckes at dessa
aro ännu bättre, och mer pragmatiska, än de förra.

Här blifwen J hiertel. wälkomne. Lät innan afresan höras ät hos
Notar. Hambrteus, om lian fätt nägon bok för mig pä auctionerne,
som dä kunde fä medfölja. It. kannan, om den blifwit färdig. T.t.

Ups. d. 15. Apr. 83. C. F. Mennander.

630. Min Käre Son.

Det gläder mig, at resan warit snar och lyckelig, samt at de små
aro wid hälsan.

När skilnaden sker effter så kärt sammanwaro, blir en tomhet
och ledsnad qwar, som icke så snart öfwerwinnes.

1 Fredenheim lisännyt tälle kohdalle reunaan: Här har Fredenheim tillagt
i mariginalen: 5: te och 6; te.
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Fiolärs titelblad och register har jagnu in duplo; ty Giörwell har
ock försedt mig därmed. Pennknifwen ligger liär, och skall innan
kärt afskickas. Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 25. Apr. 83. C. F. Mennander.

631. Min Kare Son.

Af din kärkomna skrifwelse förnimmer jag, at du fätt recepisse på
den Neapolitanska skäncken, och at den förmodas snart framkomma.
Hwad ätergäfwan angär, har jag redan gifwit dig, hwad härifrån
tyckes passa sig och kan aflätas. Du har läfwat, at af dit förråd oka
dessa repressalier. För öfrigit måste man köpa et och annat, soin

kan wara Biskopen til nöje. Du har bästa tilfället, at utse sädant.
Lät mig weta, hwad du därtil pröfwar tjänligit, och hwad det kästar.

Fäfängt hafwa wi wäntat pä Bisk:s bref. Jag tycker nu, at mit til
honom hade bordt strax afgä.

Förmäl min respect hos Baron Taube. Jag har giordt ali atten-
tion pä des recommendation, men har icke kunnat swara honom,
emedan utgången är ännu owiss, och för skiljachtighet i rösterne
adjunction blifwer nödig. Flere beswär föreställer man sig ock. Fru
von Celse kan wäl til en tid förnedra sig til Pastorska. Sädant är

werldens wäsende; och mankan ätnöjas därmed, när man harat
äter i sinom tid wänta ophöjelse. För ali ting skaffa mig den boken
som stär på närlagde lapp.

Jag ärnar wäl giöra en visitations resa i sommar ät Roslagen;
men wet ännu icke, huru därmed kan gå; ty minä wanliga krämpor
hafwa äter swärl. ansatt mig. Men jag hoppas med Guds hielp, at
de torde gä öfwer. RR. Gr. Bielcke war här i gär, och hälsade mig
frän dig. Förhhr din trogne fa der,

Upsala, d. 13. Maji, 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Min Stiufbroder jag sidst taite om, Handels-
mannen Lars Bachman i Wasa, är nyl. död. Hän war Son af min
Stiufmoder Maria Ross, af des förra giffte med Kyrkoherden Bach-
man i Laihela. Hän war 3. är äldre än jag.

Nu kommer posten, med det effterlängtade Biskopens bref. Det är
både wäl och complaisant skrifwit. J titulaturen har hwart rike sin
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sed. Misstaget i namnet underrättar wäl du honom om. Så snart jag
någonsin liinner, skall jag skrifwa honom och Schiirer til. När hok-
kistan anländer. lät den komina oopbruten hijt.

632. Min Kare Son.

Härbos följer brefwet til Schiirer.
Jämwäl utkast til swaret åt B. Giirtler. Lät weta, sedän det nu

effter de nya omständigheterna är ändrat, bwad du därom tycker,
och bwad som dig synes böra däri ändras. Med nasta post begär
jag det tilbaka ty jag bar icke nägot annat concept.

Dessutom bijlägges afskrifft af Giirtlers bref, som du öfwersätter
pä Swenska, i fall så befalles. Mig faller inn, at nödigt torde wara,
innan man skrider längre, at du pä minä wägnar hos Hans Maij:t
i underdänighet anhäller om nödig tillåtelse, at få emottaga denna
utrikes skänken, och til Konungen i Neapel därföre aflägga tack-
säjelse.

Et sädant bref ser jag nu blifwa oundgängeligit. Som det mäste
skrifwas pä Fransyska, hwari jag är swag, men du dagel. öfwad,
så kasta det strax ut, så at någonsin möjeLt det kunde komina hijt
med nästa post, och säledes denna correspondence komma til slut.

Ibland gengäfworne til Giirtler torde icke eller illa passa sig,
om et exemplar medföljer af mit pä Engelska öfwersatta Synodal
Tai. Jag wil minnas, at jag gifwit dig et sådant, som kimde brukas,
och et annat fäs här i stället. Hwar och icke, skall et med posten
skickas. Jag begärte sist, at kistan, dä den kommer, skickas hijt
oöpnad. Ty som den förmodel. affärdas med nägon Upsala Jagt,
har jag erfarit, huru klädfingrigt folk giöra pä paquetterne skada,
om de icke äro wäl förwarade.

Detta skref jag förmiddagen. Och som posten icke har nägot
bref frän dig, dä du ofelbart warit hindrad af andra syslor, har
jag ei eller nägot at tillägga, utan förblifwer din trogne fader.
Ups. d. 16. Maji, 83. C. F. Mennander.

P. S. Skaffa mig den sidst omnämnda boken. Et litet paquet
frän London wäntar jag innankärt med den wanl. SkepsCapitainen.
Lät höra däreffter. Jämwäl nägot längre pä sommaren kommer
en låda med coraller frän Gottland til mig adresserad. Huru lider
det med pocalen?

31
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633. Min Kare Son.

Jag afbidar dit bref med Torsdags posten. Jmellertid förefaller
mig RR. Scheffers råd som det bästa, at Biskopen anmodas muntel.
frambära tacksäjelsen för Hans Sicilianska Majestet. Det är ganska
wäl, at wår Konungs tillätelse at emottaga presenten erhällits. Sedän
medaillen är färdig, skyndar du wäl på pocalens förfärdigande.

Giörwell berättar, at ban tillstält dig det hos mig saknade slutet
af Schinmejers Bibelhistorie. Detta önskade jag snart fä hijt. Så
snart tilfälle yppas, soin jag endera dagen wäntar, skickar jag ti]

dig et litet paquet, at bestyras Mathesius i händer til London. Jäm-
wäl et exemplar af Engelska Synodal Talet ät Giirtler. Lät mig
weta, hwad andra gäfwor du utsedt för bonom, ocb hwad de kosta?
Förblrr din trogne fader,

Ups. d. 20. Maji, 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Jag bar denna tiden rätt mycket arbete, knapt
förmä kroppens ocb sinnets kraffter stä ut därmed. Men Guds
krafft är mägtig i de swaga.

634. Min Kära Son.

Jag glömmer Herculanum, samt höga ocb läga i Sicilien, då jag
får den ängsliga underrättelsen, at du af din gamla passion är swärl.
ansatt. Du giör wäl ocb rätt, at du kastar dig i Försynens händer,
men man mäste ock bruka naturl. medel, bland hwilcka är sinnets
ledighet. Nägon tids tjänstfrihet kan wäl icke wägras dig, i synner-
het om du kommer fram med Acrells attest i handen. Lät mig
nästa post weta dit tilständ, ocb hwad slut Neap. saken bör stadna
uti.

Hessen Darmstadtska Prinsen war här par dagar. Betedde sig
mycket munter ocb populair. Hän reste i qwälls, sedän hän som

snarast besedt bibliothequet, etc. J förgärs affton blef Bibliothe-
carien Frondin rörd af slag ganska härdt, sä at hän altsedan legat
i slummer.

Sök tilfälle, at skicka bijt resten af Schinmejer, ocb den lilla
boken jag förra gängen skref om. FörbLr din trogne fader,

Ups. 23. Maji, 83. C. F. Mennander.C. F. Mennander.

Plåga af sömnlöshet bar nu förenat sig med minä förra krämpor.
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635. Min Kare Son.

Gud läte din landtresa, som offta bör itereras, dig wäl bekomma!
Det bar kömmit mig wäl tili pass, at Neapel. expeditionen ännu
icke i denna wecka fordras. Dessa dagar, dä währterminen nalkas
til slut, aro nästan de arbetsdrygaste i hela året. Och, då man

blifwit gammal och siuklig, är arbetet dubbelt tyngande.
Sä snart utkastet ankommer, skola brefwen strax til dig affärdas.

Tack för god anstalt om böckerne.
Gud wälsigne dig och de dina! förbl:r Min K. Sons trogne fader,

Ups. d. 27. Maji 83. C. F. Mennander.

636, S.

Härhos ligger et exemplar af det på Engelska öfwersatta Talet,
som torde fä följa med til Neapel. Jämwäl et litet paquette til
Matbesius i London, som lefwereras til nägon beskedlig Skeps-
Capitain. Så effterhöres ock, om nägot convolut för mig därifrån
ankommit. Hade du ellies något at skicka til mig, t.ex. den begärta
boken, är denna resande pålitelig. Yale!

d. 28. Maji, 83. C. F. M.

637. Min Käre Son.

Hiertel. gläder det mig, at din hälsa redan känt förstärkning
af det kårta wistandet på landet. Hwad då, om man längre tid,
och fri från alt bekymmer, finge wistas där?

Med nästa post wäntar jag utkastet til Neap. brefwet, ända til
underskriften. Man lärer nu icke längre få dröja med swar och
tacksäjelse. J dag parenterade Prof. Hageman rätt wackert öfwer
Hertigen af Småland. Tildet lediga Bibliothecariet (sic!) lära oräk-
neliga sökande sig infinna. Det är ock en bland de lättaste och ange-
nämaste syslor.

Lät höra effter, när et litet til mig destinerat paquette från Lon-
don dijt ankommer. Jag fär wäl ock weta, när Neapol. lådan lycke-
ligen arriverar.

Gud wälsigne dig och hela dit Hus. FörbLr en trogen fader,

Ups. d. 30. Maji, 83. C. F. Mennander.
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638. Min Kare Son.

Jag kommer mi ifrån Biblioth:n Frondins graföl, och hinner icke
mer, än at tacka för din skrifwelse. Med fredags posten hoppas
jag kanna expediera altsamman, elmru den nu påbörjade watn-

drickningen giör mig oskickelig til alt arbete. Icke wet jag, om

närlagda skrifft förtjänar runi bland dina genealogiska samlingar;
men det wet jag, at wi bägge lofwat förhielpa Tälpo, som är gifft
med en Mennander, til caractere af Acad:e Camererare. Hän är
pickhogad därpä, och genom mängärig trogen tjänst wid Academien
nogsamt förtjänt därtil. Bed Cancelleren därom, så gär det för
sig. Vale!

d. 3. Junii, 83. C. F. Mennander.

In margine: Hosgående programme eller sidsta Lections cata-

logue kan wäl skickas til Biskopen, at hän och andra mätte se däraf
wära Acad. inrätningar och göremål. Dalbergs Suecia hos Giör-
well til 300. Dr. är nog dyr. Jag menar at man fär exempl. pä kl.
Bibliothecet för 100.

639. Min Käre Son.

Härhos följa omsider brefwen, neml. Konungens i Bisko-
pens. Afskriffter följa härhos. Wore något wäscntel: L i dem at
ändra, skickas de åter tilbaka. Men jag förmodar det icke, utan

torde de nu få til sin ort afgå. Konungens är aldeles effter förmu-
lairet, wid Biskopens är nägon ändring skedd. Ju längre man jämn-
kar på sådant, ju mer ledsnar man, och ställningen blir offta wärre
än förr. Lät mig weta, när du expedierar Neap. sakerne, och gif
mig förtekning päde dijt ämnade gengäfworne. Jag bar trodt,
at du länge sedän flyttat, derföre adresserade jag nyl. til förra
luiset Synodaltalet på Engelska, samt et paquette til Mathesius i
London. Hoppas, at de kömmit dig til handa, och at det sednare
med säker Skeppare dijt ut bestyres. Men lät höra effter, om icke
nägon packa til mig därifrån anländt. Sueeiaewärket skall jag
innankärt betala. Lät mig få den utlofwade boken, åtminstone til
läns. J gär opwaktade Acad. staten Pr. Carl pä sielfwa campements
platzen. Tälpos befordran gick femit och flinkt. Collins däremot
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så längsamt, at jag begynte därom desperera. Förbl:r din trogne
fa der.
Ups. d. 6. Junii, 83. C. F. Mennander.

640, Min Käre Son.

Jag önskade weta, när du afskickade den Neapolitanska expedi-
tionen. Wore i brefwen något wäsenteligit at ändra eller tillägga,
fär jag wäl dem änmi en gäng tilbaka. Jbland genskäncken dijt
tyckes mig, at Catteau Bibliotheque kun de intaga et litet rum.

Siutton Rdr. följa härhos til betalning för Suecisewärket. Köp op
för mig ooh skicka hijt med första Liideckes Schw. archiv.

Min hälsa är mycket i aftagande. Jämte de wanliga krämporne
hafwa sömnlöshet ocb kraffternas minskning infunnit sig. Här
löper et rykte, at wär Canceller Gr. Rudensköld antingen redan
afsomnat, eller är in agone. Det wore en ganska bedröfwelig ocb
bekymmerfull händelse, i synnerhet nu, dä Hans M:t lärer wara

bortrest, ocb man således icke kan inhämta Des nädiga tancka om

successionen. Vale!

Ups. d. 10. Jun. 83. C. F. Mennander.

641. Min Käre Son.

Hans Exc. Cancellerens dödsfall bar förorsakat Academien ocb i
synnerhet mig mycken afsaknad ocb stort bekymmer. Jag ocb Hera
med mig önska den förlusten snart ersatt. Man lärer wäga wända
sig til Hans Maij:t, ocb anhålla, at fä CronPrinsen til Canceller.
Känn dig före pä nägon säker hand, om detta skulle nädigt optagas,
om ocb det förmodas taga lag. Underrätta dig ock, om man med
ansökning härom skall wänta til Hans Maij:ts återkomst, eller ock
bör strax opsätta ocb affärda kallelsebrefwen. För alt soin til är
lät mig få swar bärom nästa post. Lät mig ock dä weta, om jag
borde bärutinnan förut förfrågningswis consultera RR. Fr. Sparre?

At Åbo wäljer RR. Gr. Creutz däruppä twiflar jag icke stort, bar
ock redan gifwit en eller twä wink därom. Sädan, soin du be-
skrifwer honom, känner jag bonom af gammalt, så at Frankrike
icke lärer giordt på des humeur synnerlig förändring. Mig tyckes
ock, at Edra sinnelag uog sympathisera, så at jag förmodar dig
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blifwa förtrogen med den Förmannen. Skicka mig det utlofwade
projectet. Jag wil innankårt opwakta honom.

Om de Neapolitanska sakerne fär jag wäl imderrättelse så snart

de ankomma; jämwäl om mit lilla paquette frän London.
Men swar wäntar jag nödwändigt i den förstnämnda omständig-

heten nasta postdag. FörbLr din trogne fader,

Ups. d. 20. Jim. 83. C. F. Mennander.

642. Min Kare Son.

Förleden tisdag hant jag för Rectorats ombytets och andra binders
skidi icke skrifwa dig tik Imellertid, som med Rectoratets för-
ändring terminen sluter sig, ocb Ledamöterne af Consistorium Aca-
demicum då krinspridas (sic!) och resa pä landet, samt icke åter-
samlas förr än wid höstterminens början, dä man altför länge bade
måst ombära Canceller, skredo wi i mändags til enhälligt utnäm-
nande af Hans Kungl. Höghet CronPrinsen därtil. Som för Hans
Kungl. Maij:ts bortowaro wär underdåniga önskan icke kunde strax

anmälas, skref jag pä Consistorii ästundan Etats Secret :n Schröder-
beim til, och begärte fä weta, när framdeles läglig tid til denna
underdåniga opwaktningen kan yppas. Äfwen berättade jag för
egen räkning Hans Exc. Fredr. Sparre denna saks förlopp, som

ock redan ganska gratieust swarat mig.
Fägnesamt är, at wårt göremäl härutinnan synes instämma med

publiquens tanka och förmodan.
Hans Maij:ts olyckliga fall är ganska bedröfweligit. Genom Guds

näd boppas man likwäl, at skadan öfwerwinnes innankårt. Lät mig
flitigt weta, hwad därifrän förliudes.

J dessa dagar war en klåckare frän Längelmäki i Tawastland här,
och klagade, at lian utan bewis, och pahan hudon cautta, blifwit,
som otrogen, skild wid sin klåckare sysiä. Jag bade swärt wid at

öfwertyga honom, at saken aldeles icke hörde til min befatning.
Ei den minsta skriftel. imderrättelse om saken bade hän med sig.
Kuningallinen Sikteri Fredenheimi trodde hän kumia ali ting ut-
rätta, och dijt förwiste jag honom.

Giörwell berättar sig hafwa lämnat et paquette til dig, som wid
första tilfälle hijtförwäntas, jämte et convolut frän London, som
torde nu wara framkommit. Kanske ock kistan frän Neapel.
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Jag räkade se KL Lifmedici Hoffmans portrait. som stär framför
parentationen öfwer honom. Besörj mig et exemplar däraf.

Jag bäller på dricka watn. Sömn- och maktlöshet tyckes hos
mig mycket taga til, och ordentelig podager wara pä färde. Nackrey
är rätt swag.

Hälsa hustru och barn. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 20 Junii, 83. (Nimi puuttuu. Namnet saknas.J.

643. Min Kare Son.

Jag har warit mycket road af de documenter, som du mig til
genomläsande meddelt. De gå nu härhos med samma brefbärare,
som tyckes wara en ganska artig man, tilbaka, jämte copierne af
Bisk. i Tienne bref til Schiirer. At wärt Canc. wahl wunnit appro-
bation är fägnesamt; men oändeligen glädjefullare, at Hans Maij:ts
dyra hälsa dagel. förbättrar sig. Gud hielpe honom snart lyckel.
tilbaka! Just i dag ankommo Giörwells och Mathesii paquetter.
Commissionen tilden sednare skall i nästa bref icke glömmas.

Neapel skäncken och kannan med sin medaille ber jag, när tiden
blir, icke mätte glömmas. Icke eller Hoffmans portrait, och andra
sädane. Framhärdar en trogen fader,

Ups. d. 26. Junii, 83. G. F. Mennander.

644. Min Käre Son.

Er wälmåga och lyckel. hemkomst gläder mig hiertel. hwarjämte
jag tackar för det kärta men angenäma omgänget.

CX:n wil jag skrifwa til; men skicka med torsdags posten et

utkast, huru du wil hafwa det.
En Christelig giärning sker, om för Mathesius kan utwärkas icke

allenast permission, som torde falla lätt, utan ock resepenningar.
Jag har här ännu ingen, som wore hogad och skickelig, at bli hans
vicarius. Bar. Taube giorde mig altså et wänskaps stycke, om lian
kunde gifwa förslag pä någon sådan. Det kunde wäl se egennyttigt
och utstuderat ut, at Forquet adresserat sig til Bisk. Giirtler an-
gäende Lava arterne. Jmellertid wisar den Biskopen jämwäl härutin-
nan, at hän är en gyllene man. Och skada är, at man icke begärte,

487



Mennander—Fredenheim.

utom Lava slagen, jämwäl andra Italienska marmor och stensorter.
Det torde icke skada, at päminna Cantzou wid tilfälle om sit löffte.

Med otålighet wäntar jag Herculanska arbetet, et från Giörwell
dig tilstält paquette, samt Billmarks från Åbo, jämte annat, som

kan förefalla.
FörbLr MinK. Sons trogne fader,

Upsala, d.1 Julii 1783. C. F. Mennander.

In margine: Om det passar sig, sä fräga Hans Exc. Fr. Sparre, om

lian hafft tilfälle, at anmäla hos H:s Maij:t Academiens ästundan,
ocb burn därmed wil läta.

C. F. Mennander.

645. Min Kare Son.

Härhos följer brefwet til H:s Ex. Gr. Creutz, och des ganska has-
tiga utkast. Jag menar likwäl, at det så kan gå ann, som det nu är.
Alt det jag från dig wäntar, hoppas snart blifwa hijt bestyrdt, dä
ock pocalen torde följa med. It. Hoffmans portrait.

Collin är nu här, och reser tilbaka i qwäll. FörbLr din trogne
fader,

C. F. Mennander.Ups. d. 18. Julii, 83.

Tit.

Jag kan icke innom mig dölja den innerliga glädje, hwaraf mit hierta är

opfylt, öfwer Ed. Ex:s lyckeliga äterkomst til Fäderneslandet, och des ophöjelse
på det Rum, som jag redan i ungdomen säg och spådde Försynen hafwa för
E. Exc. beredt.

Den Högste förläne Ed. Ex. en sä lång och lyckelig, soin ärofull lefnad!
Jag har skridit långt fram i älderdom, under det Ed. Ex. hunnit manna åren;

men jag har en Son, som ärfwer min wördnad för Ed. Ex. då jag icke mera
kan den ädaga lägga. Hans fortkomst har genom en til utseende förmänlig men
i sielfwa wärket hinderlig ställning hwilat snart i tio års tid. Men jag tror
mig nu märkä den Högstes afsichter, hwarföre hans lycka til denna tidpunct
skulle wara senfärdig. Den blir nu giord, om Ed. Ex. täckes hlifwa en Far för
honom, sä wist som hän följer sin fars tankesätt emot Ed. Exc. Hans Maij:t
har altid täckts anse honom med jämn och stadig näd. Men för mycket trägit
arbete, som til hela sin widd icke är Konungen bekant, har förswagat hans

1 Aukko. Tomrum.
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hälsa. Och Ed. Ex. dömme sielf i sinom tid bäst, huruwida hän kunde mera
gagna det allmänna i en annan ställning än den, hwaruti hän sig nu befinner.
J Ed. Ex:s öinma omwårdnad innesluter jag honom; och med oprichtigaste wörd-
nad franihärdar etc.

646. Min Kare Son.

Som jag icke wet adressen, så skickar jag til dig närlagde bref til
Prins Fredric; med begäran, du wille det ju förr des helre til handa
befordra. Det angär en hans HåfPredikant.

Jag längtar weta, huru mit sidsta bref blifwit ansedt, samt om

ocb hwad det uträttat.
Tack för sändningarne med Skepparen. Et litet paquette frän

Åbo ocb Bilmark måste du redan hafwa fått. Det wäntar jag hit,
jämte alt det öfriga, med nasta tilfälle.

Äterskäncken til Biskopen lärer redan wara samlad ocb afgängen.
Jag önskade närmare weta des beskaffenbet.

Til godt minne recommenderar jag ytterligare Hoffmans portrait,
ocb den ästundande boken, ätminstone til genomläsande.

Höres icke nägot om wårt Cancellariat?
Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 22. Julii, 83. C. F. Mennander.

647. Min Käre Son.

Mot förmodan märker jag, at du icke hafft kunskap därom, at

Hans Maij:t nådigst utnämt nästa Söndags efftermiddag kl. 4. då
Hän på Drotningbolm wil afhöra wär underd. ansökning om ny Can-
celler. Jag kan icke undgä, at resa dijt med de öfrige, ehuru hälsan
är nog ostadig, och syslorne här mänga, i anseende tildet nu begyn-
nande sammanträdet af Bibelcommissionen, och snart tilstundande
Prästemötet. Men så skall ock, om Gud wil, wistandet i Stockholm
icke sträcka sig öfwer par dagar. Beställ mig nu för ali ting tjänliga
busrum för den kårta tiden, och lät mig nödwändigt weta med nästa
post, bwar jag skall åka inn. Så snart pästen kömmit nästa fredag,
sätter jag mig i wagnen, och reser för den odrägeliga bettans skull
genom natten. J qwarteret måste tilsäjas, at nägon är waken, som

öpnar porien, i fall jag skulle ankomma, innan folcket opstått.
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Jag har hufwudet nu sä fullt med hwarjehanda, at där icke är
mm för efftertanka päden åstundade inscriptionen. J hast faller
mig in, om den icke kunde blifwa sädan: Justse libertatis civilis et

conscientiae assertor.

Gud wälsigne Gref Creutz som kommer mig ihog! Jag päminner
mig ock offta Hans ungdom, som war owanligen flitig, qwick och
dygdig; samt säledes låfwade alt det som honom nu är händt.

Ståhlberg är nu rent af galen. Men hän harju altid warit sä.
Jag ber ytterligare och rätt trägit om logements beställande ät

mig, och underrättelse därom nasta post, hwars hijtkomst jag just
därföre afbidar. Sielfwaste Päfwens commissioner böra icke ligga dig
därwid i wägen. Wagn til Drotningholm i Söndag lärer wäl hinna
effter min dijtkomst beställas, fast jag nog föreställer mig, at det
torde bli ondt och trängt effter sädan fordonskap. Men beställ ali
ting tildet bästa. Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 29. Julii, 83. C. F. Mennander

648. Min Käre Son.

Tack för sidst. Resan war angenäm nog, men dijt och äterfär-
den swår. Den förra skedde under owanligit dunder och blixt; den
sednare pä en rätt kali dag, och som jag war nog tunt klädd, mäste
jag hafwa förkylt mig, ty alt sedän har jag känt en plågsam
diarrhee.

Jag glömde tilställa dig sielf betalningen för Hamiltons bok. Och
som ingen annan hos dig war ännu oppe om morgonen då jag
afreste, än Köksjungfrun, lät jag tilställa henne de 5. pl. som jag
icke twiflar at hon aflefwererat.

Giörwel sade sig skola tilställa dig s:te tomen af Biörnstähls resa,
inbunden, den jag med första tilfälle hijtförwäntar.

Äfwen sä pocalen. Sedän medaillen är färdig, lärer intet annat

saknas til des förfärdigande, än flitiga påminnelser.
Nu fär jag bref af Giöösskan. Hon berättar sin Son Jacob Johan

wara af Prins Fredric Adolph antagen til Sergeant under des rege-
mente, men behöfwa uniform, innan hän kan wisa sig för honom,
hwartil hon begärer hielp. Om så är, ty jag tror henne icke pä et
här, och sä framt nägot hopp är om Gässen, så lät honom för min
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räkning få til delta beliof liundrade elr. 120. Dr. K:mt. Det öfriga
mä andra bijdraga. Jag bar flera, än man tror, här och där at hielpa.

Hälsa Swärföräldrar, bustru och barn. förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 8. Ang. 83. C. F. Mennander.

P. S. Glöm icke den stackars Mathesii saks föredragande, och at
procurera resepeng. ät honom. Scbinmejer skall hafwa utgifwit en
bok om Reformatorerne i Swerige. När du skrifwer honom til, sä
skaffa mig et exemplar däraf.

649. Min Kare Son.

Jag skall oförtöfwadt heratta Mathesius om des permission; men

bwar jag skall taga vicarius ät honom wet jag ännu aldeles icke. Ny
förbindelse bar du försatt mig nti därigenom, at du pämint RR. Sparre
om Gr. Rielckes portrait, och skrifwit til Scbinmejer om et exem-

plar af des nyss utgifne bok. Skepparen med Herculanska antiqui-
teterne är ännu icke ankommen, sä at jag begynner blifwa orolig
öfwer fahrtygets öde.

Misswäxten på Räg bar häromkring warit sä stor, at jag på Bälinge
prästgärd knapt fär V\ mot det, soin där wanligen plägar falla, och
på Fiby aldeles intet. Ganska litet i tionde från Soknen och pä lönen.
Jag skall doch se til, om jag kan tjäna med den åstundande Säden.
Wet doch icke ännu låfwa något wist. Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 15. Aug. 83. C. F. Mennander.

650. S. T.

Mig tyckes, at närlagde disputationer icke passa sig illa, at blifwa
afskickade til Biskopen af Tienne, icke eller hosföljande lilla bok,
som begynner blifwa rar. Mot det fartyget kommer at afgä, ber jag
blifwa underrättad om alt det, som til honom försändes, pädet jag
med bref mätte kunna prsevenera honom därom.

Min hälsa är bräcklig. Förbl:r t.t.

C. F. Mennander.Ups. d. 18. Aug. 83.

Ännu är icke fartyget med Herculanska Böckerne hijt anländt.
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651. Min Kare Son.

J fall unge Göösen gier godt hopp om sig, och har, som det före-
gifwes, apparence til nägon liten befodran, sä anwänd til hans bästa
närlagde 6. Rd. Men i annat fall kurnia de flyta in i wära öfriga räk-
ningar. Ännu är ingen säd tröskad, sä at jag kan weta burn längt mit
förräd, som jag ser blifwa nog litet, förslär. Jmellertid skall jag se
til, at tjo tunnor rägmiöl, 8. sammanmalt och twå skrädt, kan i höst
afsändas. Jag wet icke, om nägon tome saknas i Herculanska arbetet.
Jag wil päminna mig, at jag sedt och läst en, som handlar om de
gamlas där fundna utensilier. Men nägon sädan finnes icke bland
desse, litan de angä alla de gamlas målningar ocb sculpturer. Doch
kan det wäl bända, at jag misstager mig pä nägon annan bok.

Tonien af Biörnståhls resa wäntar jag med första tilfälle; jämwäl
annat nytt, som kan sysselsätta och roa. Förbl:r din trogne fader,

Ups. d. 22. Aug. 83. C. F. Mennander.

Nasta Söndag begrafwes Landsh. Nackrey, effter des egen anstalt,
på Hospitals kyrkogården. J dag afgär et mycket grannt bref til
wär nye Canceller frän Consist. Acad:m.

652. Min Kare Son.

Som jag på nägre postdagar icke fätt fägna mig åt nägon skrifwelse
frän dig, ökas dagel. min fruchtan, at du råkat i nägon betydande
siukdom. Dämpa med et ord denna min oro. Kan ock bända, at

Hans Maij:ts förestäende resa öfwerhopar dig med arbete. Men
underrätta mig ändä, om detta eller det förra är orsaken därtil, at

jag saknat dina bref.
Det ästundade miölet är nu färdigt, och wäntar på fahrtyg.
Med nägon resande eller siölägenbet wäntar jag Dahlbergs Suecia,

och Biörnståhls s:te tome, samt den nu förmodeligen färdiga blefna
pocalen. Min hälsa är klen; men jag hielper mig därmed fram
under det dagel. påstäende Bibelarbetet; ocb hoppas genom Guds
näd jämwälkunna komma til rätta under det annalkande Prästmötet.

Gud utgiute sin wälsignelse öfwer dig och dit hus. Förbl:r en tro-

gen fader.
Ups. d. 9. 7bris, 83. G. F. Mennander.

492



2 75, 79,
12U, —k 1783.

P. S. Mathesius har jag twänne gänger averterat om hans erhälne
permission, och torde hän altså snart nog wara här. Men ingen vica-
rius, soin wore til nöjes, har jag ännu hittat pä. Lät mig entel. weta,
om nägon beskedelig Prästman från Stockholm wore hogad för
denna resa.

653. Min Kare Son.

Jag har nu fätt förslag pä en beskedlig och jämwäl af mig förut
nägot känd ung Prästman, Mag. Israel Geringius, soin nu för tiden
är Bar. Taubes Adjunct. Hän har förklarat sig nögd at resa til Lon-
don, och där förestå Mathesii station. Med denna post skrifwer jag
honom til, och päyrkar skyndsamhet. Tillika ber jag honom stiga
til dig, at blifwa ytterligare instruerad. Skulle nu lian, som jag hop-
pas, finna sig därwid, lärer nägon widare min handlägning wid
denna sak icke behöfwas, utan torde du utwärka ät honom med
det snaraste resepass. Bar. von Nolckens apostille ätergär härhos.

Effter din goda anstalt wäntar jag snart Biörnstähls femte del;
samt Dahlbergs wärk och pocalen icke längt däreffter.

J nasta wecka slutes Bibel Commissionen, och Prästmötet tager wid
weckan därpä.

Skulle Geringius icke snart infinna sig, sä skicka effter honom,
och skynda på hans resa.

Under önskan af Guds beskydd framhärdar din trogne fader.
Upsala, d. 12. 7bris 83. C. F. Mennander.

654. Min Kare Son.

Det giör mig besynnerlig fägnad, at du denna tiden hafft hälsa och
munterhet. Mig har ock den Högste giordt bijständ, at både Bibel-
Commissions arbetet och Prästemötet nu är förbi. Första dagen af mö-
tet, wid nedkomsten från Academien fick jag dit bref. Mag. Gerin-
gius sätter mig i bekymmer, dä hän med denna post aldeles afsäger
sig resan til London. J hopp på hans löffte har jag hwarcken wetat

eller kunnat se mig om effter nägon annan, kan icke eller i sädan
hast finna den, som jag med full öfwertygelse därtil wägade ut-

nämna.
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Utom dess är Stifftets Prästerskap, bland hwilcka jag kunnat höra
mig före, från mötet redan skingrat. Frän Stockholm mäste altså
nägot tjänligit ämne utses. Geringius gier förslag pä åtskillige
skickelige männ därstädes; men huru wida de wilja företaga sig
denna nägot beswärliga men fördelachtiga resa, wet jag icke; ei
eller tilläter församlingens behof och ärstiden länge därom fram

och äter correspondera. Jag ber altså på det bögsta at du
oförtöfwat kallar til dig Eberhardt och Geringius, låter dem opge
sinä förslager, utwäljer däraf det bästa, samt låter mig få weta,
hwilcken som blifwer utsedd, och wil med det snaraste anträda
resan. Geringius nämner bland Candidaterne twänne extraord.
Theol. Adjuncter, Winhoin och Falk, men den förre är ock i Stock-
holm, och den sednare strax inwid, hos Just. Cancell. Liljenstråle.
Frälsa mig ju förr des helre från delta bekymmer, och hälsa Gerin-
gius, den jag ei nu hinner swara, för syslor och öfwerlopp som

qwarlefwor af Mötet. Nägon, som håller tili godo anbudet, mäste
ju där finnas, sedän du ock utwärkat sä hederlige resepeningar.
Tack ock för god anstalt om försändningarne til Neapel.

Jag skall låta weta om förslaget til Alfta. J den tryckta sam-
lingen finnes Helmfelts eller des Frus disposition til stipendier i
Upsala, men är nägot widlöfftig at afskrifwas, som doch skal ske,
sä framt du icke där nägorstädes, t.ex. hos RR. Höpken, kan öfwer-
komma det tryckta exemplaret. Dä de Gerska busten kommer här
at opsättas, har jag redan fogat anstalt, at ali handräckning skall
wara til reds.

Tillät mig, at äter fä päminna om Credentzet och Dahlberg.
FörbUr din trogne fader.

C. F. Mennander.Upsala den Septemhr. 1783.1

P. S. Nog kunde förswarliga ämnen finnas til Londonska Missio-
nen; men jag önskade fä nägon stadig och öfwad man, som kunde
där giöra Nationen heder. Och dem är ondt effter. Jag hoppas,
at du där finner och utser nägon sådan. De ätersände säckarne witna,
at miölet mäste wara framkommit.

1 Paikka ja kuukausi Fredenheimin käsialaa; päivän kohdalla aukko.
Ort och månad med Fredenheims handstil; datum saknas.
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655. Min Kare Son.

När Hans Maij :ts Resa nu är börjad, den Gud göre lyckosam!
hoppas jag, at du äger tid, tilat offtare, än nu skedt, skrifwa
mig til.

V. Pastoratet i London bekymrar mig ännu. Sedän Geringins
oförmodel. afsagt sig denna resa, skrifwer i dag en Mag. Gabriel
Printz mig til, och förklarar sig wilja emottaga syslan; men begär
äter fiorton dagars betänkningstid. Lät höra effter denna mannen,
och bans beskaffenhet, och lät mig weta din tanka. Här bar ingen
anmält sig, som wore öfwad in Ministeriö, och skickelig til denna
granlaga sysiä. Underligit är, at icke det minsta ännu böres från
wåra Präster i America, och de til dem afgängna brefs framkomst.

Hwad jag förut skrifwit, kommer du wäl ihog. Förbl:r en trogen
fader,

Ups. d. 30. 7br. 83. C. F. Mennander.

656. Min Käre Son.

Stationen i London, som wäl torde, antingen genom Mathesii
död eller befordran här hemma blifwa perpetuel, är sä förmonlig,
at jag wid yngre är icke skulle hafwa minsta betänckande wid,
at den sielf antaga. Men nu hafwa wi sädane tider, at de fåå,
som wilja underkasta sig beswäret at resa dijt, ändä betarfwa flera
wekors betäncketid. Sä giorde Geringius; och en Mag. Gabriel
Printz, som sedän är mig föreslagen och recommenderad, bar ock
förbehällit sig fiorton dagar, at idisla på saken. Denna tiden löper
nu snart til slut, och med denna post skrifwer jag honom, som ock
wistas i Stockholm, til, at hän strax infinner sig hos dig, och oför-
dröjel. skyndar med resan. Infinner lian sig icke, sä skicka effter
honom, at jagmåtte ofördröjel. siippa denna förtretel. commissionen.
Lycka är imellertid, at til detta vicariatet icke behöfwes formeligit
förslag; ty därtil hade jag ,ckc hafft tjänliga ämnen. Ännu lärer
icke något höras om Neopolitanska Stenarternas framkomst. Gud
wälsigne dig och de dina. FörbLr trogen fader.
Upsala, d. 3. Bbris, 83. C. F. Mennander.
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657. Min Kare Son.

Jag är förwissad därom, at det skall tjäna til din hälsas befästande,
åtminstone til wär glädje bäggesides, om du nägon dag i nasta

wecka kastar dig i wagn och reser bijt. Hösten är angenäm och
wägarne goda. Dä kunde Credentzet, Sweciewärket och Bielckens
portrait beqwämligast följa med. Då kunde wi ock få conferera
om et och annat. Kantzows bref och Biskopens Nota följa härhos
tilbaka. Hwad jag förestält mig det händer med den förra, at neml.
Brasilianska mineralier aro ganska swära at fä, äfwen soin chine-
siska, af hwilka jag, oaktat ali anwänd möda, knapt erhållit 1 elr. 2.
especer. Upägga likwäl Kontzow (sic!) at anwända härwid ali sin
flit.

Biskopen, som äter kommer mig ihog, giör sig berättigad til
ali tacksäjelse i ord och gierning. Men den Londonska saken giör
mig mycket bekymmer. Under förlitande pä Geringii och andras
fagra löfften, har jag här icke hördt mig om nägon, som tildet
vicariatet kunde föresläs. Wore det ock skedt, twiflar jag, om nägon
funnits, som nägorlunda warit mig til nöjes. En har wackra egen-
skaper, men är aldeles oförfaren och oöfwad i Prästeämbetet. Den,
som äger förfarenhet, saknar äter omgänges gäfwor, som behöfwas
pädet stället. Den tredie rubbar intet sin beqwämlighet för en

sädan resa. Etc. Min enda resource är altsä, at ytterligare anmoda
dig, at i samräd med Geringius och Eberhardt, där frän Stockholm,
hwarest finnes tillgäng pä alla slag, utse nägot härtil tjänligit ämne.
Och det ju förr des helre, ty församlingens behof och ärstiden
fordrar det. Mathesius torde redan wara död eller til hälsan äter-
stäld; sä wida man ingen ting hördt af honom.

Hans Maij:t skall jag innankärt i underdänighet opwakta.
Dig wäntar jag hijt i dessa dagar. Förbl:r trogen fader.

Ups. d. 10. Sbris, 83. C. F. Mennander.

Wär nya Canceller läter icke höra af sig. Åtminstone är hän
icke så scribax som Rudenschöld. Twå gänger har jag opwaktat
honom, litan swar. Nog finner jag, at andra syslor wälla det.

J gär begrofs Prof. Eckerman, 86. är, af DomProbsten, pädet
90; de. En sällsynt händelse.
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658. Min Kare Son.

Jag giorde mig full räkning pädin hitkomst. Gödeboskapen
woro slagtade, rummen tilpyntade och wärmde, och ai ting war

til reds. Men jag finner äter, at Ministrers löfften icke är stort

at lita pä.
Jmellertid hade jag nödigt, at ju förr des helre fä conferera

med dig, i synnerhet Londonska i Prästesaken (sid); hwarmed gär
sä långt ut, at jag blyges därföre. Nu bar jag fätt twänne Candi-
dater därtil härstädes; den ena öfwertald; men den andra sielfmand
och fullhogad. Denna är Mag. Wikman, som hade sakerne hijt med
sig; och honom täncker jag hålla mig wid; lian säger sig och strax

konna wara färdig.
At Hans Maij:t skall därom i underdänighet verteras är otwifwel-

achtigt. Men om man skal wänta på swar innan den utsedde fär
härifrän afresa, är wintern då redan inne, och hän kommer dit mot

den tiden, dä Mathesii permission exspirerat. Männe altsä icke
premier Ministern knnde likafullt strax ablegera honom? Form-
ligit förslag på 3. til delta vicariat lärer icke behöfwas, utan lärer
wara nog, at en nänmes. Gif mig din tancka härom tilkänna.

Brefwet til Giirtler skal jag ock tänka på. Jag ser, at bland
gäfworne til honom äro Steinbarts system och Swedenborgs de la
nouvelle Jerusalem opförd. Tag et exemplar af dem med dig hijt,
bland annat nytt, som kan roa din gamle fader,

Ups. d. 21. Bbris 83. C. F. Mennander.

Sur les 3. Rois glömmes icke.

659. Min Käre Son.

Nu är extraord. Bataillons Predikanten wid Dahlregementet
och vicarius Pastor futurus i London, Mag. Anders Leufwenius
härifrän expedierad. Jag gier honom i dina händer, at ytterligare
skyndsamt befrämja hans bortresa. Stig sielf med honom til Gn
Creutz, och procurera för honom alt tildet bästa. Mit bref til
Hans Exc;e följer härhos. Se ock tili, at hän straxt får ut de honom
anslagne penningar. Därpä tänker hän oförtöfwat resa til Götheborg.
Men jag bör likwäl därwid hemställa, om icke, i fali nägot skepp
läge wid Stockholms brygga segelfärdigt för London, det wore rätt
32
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så godt, at sätta sig därpå. Siöwägen är något längre; men det
säger icke stort, om winden fogar sig; men däremot winner man
i beqwämligheten och kostnaden. Men detta är så et .. . fälle. 1

Skaffa allenast mannen swar pä resan, och se honom i alt du kan
til godo.

Tack för böckeme med Murray. Den Stora torde komma effter
wid nägot tilfälle. Hälsa alt dit Husfolck. Förbl:r din trogne
fader.
Upsala, d. 3. Nov. 83. C. F. Menander.

660. Min Kare Son.

Jag gratulerar til lyckel. och wäl fullbordad resa, och önskar,
at det kalla wädret icke mätte hafwa några ledsamma fölgder, utan
at hälsan mätte blifwa alt jämnare och starkare!

Mag. Leuvenius undergär i morgon examen Pastorale, och nasta

fredag reser hän til Stockholm, försedt med bref til Hans Exc. Gr.
Creutz och dig.

Jmellertid följer härhos brefwet om honom til Hans Maij:t,
hwilcket jag hoppas at du benäget befordrar. Höres något frän
Halien eller Götheborg, är jag wiss pä, at fä del däraf. Med R.
Magn. wäntar jag i dag böckerne.

Den just nu kommande pästen wisar at så sker. Päfwens handstil,
soin icke är för wacker, följer härjämte til haka. FörbUr en trogen
fader,

Ups. d. 4. Nov. 83. C. F. Mennander.

661. Min Käre Son.

Nu längtar jag weta twä ting, l:o huru det lider med Mag.
Leufvenii afresa, och 2:o om man hörer något om Neapolitanska
Stenarternas ankomst til Götheborg, eller om Bisk. af Tiene skickat
något bref? Skepparen med boken och Gothländska corallerne
är ei ännu anländ. Prof. Boethius höll i dag sin introduction.
Sädant wäder som detta är trycker mig under jorden. Skicka mig

1 Tämän sanan ensimmäiset kirjaimet peittyneet sitomisen takia. ■— De
första bokstäverna av detta ord hava hiivit undanskymda genom inbindningen.
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wid nasta tilfälle nägra exemplar af Porthanska parentationen. Gud
förläne hela Familien alt godt. Förhhr en trogen fader,
Upsala, d. 11. Nov. 83. C. F. Mennander.

662. Min Kare Son.

De flera goda underrättelser denna post hade med sig, är jag
mycket förbunden före; i synnerhet den, at Mag. Loefvenius blifwit
sä wäl och sorgfälligt expedierad. Underligit är, at man icke fär
höra något tilförläteligit om Mathesii tilständ. Jag kommer pä
den tankan, at med honom icke måtte stå rätt tili, då hän pä så
lång tid icke, åtminstone genom andra, lätit weta af sig, eller swarat

på twå minä bref. Händelsen med Wilde beklagar jag hierteUn.
Sä snart jag nägonsin hinner, skall jag skrifwa til Biskopen af

Tienne, och tycker nastan, at det bordt redan förut ske.
Skepparen med Boken och Stenarne anlände omsider i dag til

Flötsund. Men som dessa wahror äro dyra och tullbara, kunna
de icke fäs opp förr än i morgon, sedän visitationen skedt.

Åter råkar jag i bekymmer om Böndags placatet. Innan Hans
M:t afreste, fick jag befalning at inkomma med förslag til Texterne,
hwilket ock strax skedde, änskönt den wanliga tiden ännu icke war
inne. Nu är den tiden förhanden, då placatet plägar utgifwas, om
hwilket ännu icke höres. Jag mä icke tro, at den saken kunnat
blifwa förgäten eller förlagd. Förnimm därom oförmärkt hos SS.
Schröderheim, och lät mig med det snaraste weta härom.

Hörer man icke något om Prästema i America. Med önskan
om alt godt framhärdar en trogen fader.
Upsala d. 17. Nov. 83. C. F. Mennander.

663. Min Kare Son.

Boken, som du förskaffat mig, i fall den är sä qwickt skrefwen
som mig är berättat, är rätt wälkommen; kan ock för raritetens skull
wara sinä penningar wärd, som jämte min öfriga räkning skola
blifwa tacksaml. clarerade.

Alfta förslag, hwarom du sidst sielf förfrägade dig, är länge-
ssdan oprättat och jämwäl insändt. Koni för ali ting ihog, at wid
första tilfället höra effter och förfråga dig om Bönedagsplacatet.
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Jag är däröfwer bekymrad; ehuru skulden icke står lios mig. Lätt
har texteförslaget där kunnat förläggas. Rychtet höjer sig alt mer
om B. Taubes Biskopskap ocb resa til Balien. Jag bar ännu däri
nägra twifwelsmäl, ocb önskade nägot närmare weta om den saken.
Gud wälsigne dig ocb din omwärdnad! trogen fader.
Ups. d. 21. Nov. 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Dödande koppor gå bär ocb skola i Stockholm
ännu wärre grassera. Gud beware dina gåssar! Glömm icke
Schröderheim.

664. Min Kare Son.

Wisserligen mycket nytt hade denna posten med sig. Men jag
saknar ändå det för mig angelägnaste at weta, neml. om Bönedags
placatet. Fräga äntel. Scbröderheim därom. Skärper wintern sä
tili som den nu begynt, slipper det knapt i tid öfwer til Finska
sidan. Skulle nägot liäruti studsa, fruchtar jag, ehuru oskyldig,
skuld ocb tiltal. Förslag til texterne expedierade jag redan d. 12.
Septembr.

Bisk. Bar. Taube bar redan skrifwit mig til om des Biskopswigning
bär i Upsala ju förr des helre, ocb hälst nästkommande Söndag. Jag
swarar honom i närlagde bref, at jag är färdig därtil när som bälst;
men at, som jag icke ännu erhällit Hans Maij:ts nådiga bref ocb
befalning därom, jag ännu icke kan utlåta mig om tiden därtil.
Skicka strax til Honom detta bref. Kommer lian hijt med en

sädan befalning redan i denna wecka, kan ordination strax gä för
sig. Med önskan om Guds näd ocb wälsignelse förbl:r Min K. Sons
trogne fader.
Ups. d. 25 9br. 83. G. F. Mennander.

665. Min Kare Son.

Det är en fatalitet, at altid wid Terminernes slut de drygaste
arbeten förefalla. Sä är det ock nu; ocb de förefalla så mycket
tyngre ocb beswärligare, ju mera kraffter ocb munterhet förswinna.
Jngen tid har jag altsä, at skrifwa Bisk. af Tienne til, innan just
wid ärets slut; ocb är det ganska wäl, at du prsevenierat honom
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om Kungens skänck. Pä elin berättelse gaf jag Tolpo wid handen,
at Camerers fullmagt för honom wore utfallen; desto oförmodeli-
gare är at nu få höra, at sä likwäl skedt. Fär jag be dig, som drifwit
hela saken, och fätt Hans Exc:s löffte, at påminna honom därom.
Det torde beqwämligast knnna ske i Nyärs gratulation.

Jag längtar få tilfälle, at se de Päfwiska rariteterne, som måste
wara rätt betydande. Men därtil lärer icke sä brätt bli tilfälle.
Misstyck icke om jag ber dig, at imellertid, och til dess mankan
utse, burn bästa och för dig hederligaste bruket af dem kan giöras,
icke läta andra bandtera dem, som til äfwentyrs hafwa den afsicht,
at draga unisten och märgen ur dem, och så lämna dig skalet. För-
wara dem för dig allena tils widare. Som du berättat, och det
jämwäl stär i Hans Maij:ts dictamen, at jag skulle få bref om Bar.
Taubes inwigning, kunde jag icke innan det sker, företaga denna
förrätning, som hän wille nasta Söndag skola för sig gä. Med
tisdags posten låfwar hän, at Schröderheim därom skall bestyra.
Päminn ock du därom. Funnes ei något Hans M:ts egenhändigt
underskrifwit bref, kan jag wara nögd, om Schröderheim försäkrar,
at Herrens wilja sä är. Men denna ny a sak tyeker jag mig böra
hafwa något document i handen, at appuera mig pä. Pater tuus

Ups. d. 28. Nov. 83. C. F. Mennander.

666. Min Käre Son.

Jbland de mänga prof af sonlig wänskap och förtroende jag af
dig erlefwat, är ingalunda det minsta, at du hijtskickat och betrodt
mig den frän Rom ankomna samlingen. Med nygirighet skall jag
söka första tilfället, at läsa den igenom, och sedän anstalta, at Sam-
lingen afskrifwes, pä sätt som du ästundat. Jag hade önskat, at

icke Nordin en gäng hade fätt giöra registratur däröfwer; ty om
det är til innehället circumstantierat, och kommer ut förr än sielfwa
wärket, fär almänheten i förtid weta innehället, och des wärde
tappar därigenom. Mera om hela saken framdeles.

Bar. Taube har jag wisserl. hudit at ho hos mig. Hoppas ock
at hän giör mig den äran, ehuru jag intet swar erhällit. Anmoda
ock du honom därom. Emellertid fägnar det mig at af dit bref
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förnimma, at lian wist i lögerdag är til wäntande, så at jag wet
giöra alla anstalter om Wigningen til Söndag, Gud wil. Konungens
bref har jag mi fått. Förbl:r en trogen fader

Ups. d. 2. lObr. 83. C. F. Mennander.

667. Min Käre Son.

Ehuru opfylde dessa dagar warit ocb ännu aro med arbeten ocb
distractioner, har jag ändå icke kunnat tämja min nyfikenhet ifrån,
at genomlöpa den mig tilskickade collectionen; ocb är mit enfaldiga
omdöme därom sådant: den är wisserligen curieus, ocb wärd, at

wäl conserveras, i synnerhet G. (sic!) Gustav den l:s bref. Men
innehäller likwäl icke något hufvvudsakeligen oplysande i politiska
omständigheter; något mer i ecclesiastiska; men icke eller där af
synnerligit wärde, doch sådant, hwaraf, särdeles i Stiffts historierne,
kan wid tilfällen giöras bruk.

Mit råd blifwer säledes, at et kärt innehäll af bwarje Bulla
författas ocb tryckes, aldeles så, soin von Celse giordt i sit Bullario;
ocb hwilcket så mycket lättare kan ske, som ofwanskrifften på bwart
document redan innefattar innehållet, som doch bär ocb där torde
behöfwa litet förlängas. Men K. Gustavs bref, ocb, kanske, en ocb
annan Bulla förtjänar in extenso tryckas, i samnia format ocb med
samma stil som von Celses, at kunna därmed i et band samman-
fogas. Mig tyckes, at et sådant wärck icke kan stiga öfwer 10. a 12.
trykta ark.

En i sädane saker wäl bewandrad man måste utses, at effter chrono-
logien författa utdraget, ocb besörja om correcturet. Här känner
jag icke mer än twå sädane, men hwilka äro genom andra arbeten
bindrade. J Stockholm torde finnas nog tilgång af Archivi ocb
Bibliotheks Betjänter.

Sedän delta är bestält, kunde, om dig så synes, Collectionen
föräras til publicum, at förwaras på det stället, där de andre Bulla-
rierne Örnhielms etc. stä. Nägon dedication til Päfwen tycker jag
icke om; men på titelbladet kunde nämnas, at samlingen skedt
på hans befalning, ocb i et kårt företal anföras anledningen därtil.
Mig tyckes, at ytterligare compliment til honom skickar sig bäst
i et bref, som konnner at följa det trykta exemplaret.
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Sadan är min oförgripeliga tanka. Jag längtar fä dit utlätande
häröfwer. Jmellertid ligger Msc:t här i godt förwar. Bullorne hafwa
wållit, at jag nastan förgätit högel. tacka för de sköna och rara
drufworne. Aldrig lärer maa i Upsala hafwa ätit sä längwäga frukt
af det slaget. Jag tänckte i Söndags, dä B. Taubes wigning skedde,
wid middagen skryta med dem. Men som jag icke fick behålla R.
Räderne och Adlercrantz här, tykte jag wara bättre, at spara dem för
egen och nägra fåä härwarande wänners mun. Hörer man nägot
frän America, Italien eller London?

Förbl :r en trogen fader,
Ups. d. 9. Dec. 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Då jagfått swar på dettabref, och du jämnfördt
dit förslag med mit, samt pröfwat, hwilketthera är antageligare,
skall jag strax ätersända förtekningen, och Schönbergs bref. Jag
tycker wara bäst, at samlingen utkommer icke under någon annans
än dit namn.

668. Min Kare Son.

Härhos följer Schönbergs bref tilbaka. Jag har trodt mig attra-

perat din mening, då jag skickat den Swenska förtekningen til Canc.
R. v. Celse, med et bref, hwaraf copia här bijlägges.

Man får icke mycket skynda med opläggandet af detta nya Bul-
larium; ty Schönbergs bref wisar, at ätskillige Bullor äro af el. för-
bigängne, som mi borde samlas. J förra wecka skref Porthan mig
til, at hän i en gl. Domkyrkan i Åbo förr tilhörig men nu i Ant.
Archivo förwarad bok funnit flere sädane Finland angäende, dem
jag bedt honom afskrifwa och mig tilsända.

Trycket här är wäl sä dyrt som i Stockholm. Just nu faller mig
en utwäg til förslaget inn; det wore, at anförtro det åt Giörwell at
trycka arbetet med samma stilar och på samma facon, som det
Celseska Bullarium, så at det blefwe lijka som andra delen däraf.
Jag wet wäl, at för hans medellöshets skull gär med förslagen hos
honom längsamt och krångligt til; men det finge icke hielpa, om

man bestode honom något förskätt därtil, som effter contract sedän
kunde med exemplar betalas. Det wore et sätt, at jämwäl hielpa
den hederl. mannen til bättre afsätning af förra delen. Gud gifwe
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dig och de dina en frögdefull Helg, gladt alut pädet gamla och
wälsignad början af det nya året. Förbl:r din trogne fader,

Upsala, d. 16. Xbris, 83. C. F. Mennander.C. F. Mennander.

In margine: Lät mig effter dit löffte fä nägra exemplar af Has-
selska parentationen.

Tit.

Jag har den aran, at härhos afsända en af Hr Lector Nordin giord förtekning
päde Påfwiska Bullor, som nu warande Påfwen skickat til min Son; och ber,
at när den blifwer päsedd och brukad, fä den tilbaka.

På N. kommer det ann, om denna recension, öfwersatt pä Latin, som et
bihang kan tagas til N:s under trycket warande antiquariska arbetes andra del;
då i et kårt företal Påfwen torde med beröm nämnas, och järawäl sättet, burn
dessa papper kömmit til Fäderneslandet.

Skulle N. ännu sakna och ästunda från Romerska Archiverne någon oplysning
antingen i denna eller nägon annan del af Medeltidens Historie, torde genom
samma canal, som nu blifwit brukad, den kunna erhållas. Etc.

669. Min Kare Son.

Härhos följer Canc. R. v. Celses bref til mig, hwaraf du inhämtar,
hwad lian desidererar och promitterar. Framdeles torde corre-
spondencen med honom bäst kunna ske genom Giörwell. Jag ser
mig icke kunna eller hinna wara i denna saken til nägon tjänst;
will doch, om sä åstundas, gä med minä enfaldiga räd til banda.
Bland dem är redan det första, at man icke gär inn i nägot dyrt
förlag, som säkert icke betalar sig, hwarcken hemma eller utrikes.

Som tilfället med unge Borgström nu synes wara godt och säkert,
ätersänder jag hela samlingen. Här är rätt sä dyrt om icke dyrare
tryck än i Stockholm, hwarest man har tilfälle, at wälja och pruta.

Jag är ännu af den meningen, at circumstantierat utdrag af de
fläste bland dessa skriffter kan giöra tilfyllest; om sielfwa docu-
menterne lefwereras i förwar pä et publikt rum, där den kan in-
hämta närmare kunskap om innehållet, som sädan behöfwer. Här-
hos följa 100. RDr. i 2. Bancosedlar, och i märgon med posten
skall lijka mycket afgä. In til denna stund har jag icke fätt en

styfwer inn af det nu förflutne årets lön. Den lärer och knapt

504



22/i2, 23/i2 1783, «k 1784.

til en tredie del inflyta, för den allmänna nödens och misswäxtens
skull, som trycker landet.

Jag finnes altid en trogen fader.
Upsala, d. 22. Dec. 83. C. F. Mennander.

In margine: Hörer man icke nägot frän Götheborg om Sten-
samlingen? Löfwenii utlätelse, som lian ock brukat til mig, är
nog mörk. Den som skaffar och lädan, borde warnas, at icke låta
den mycket skakas; ty en del Lava-arter äro nog sköra.

P. S. Härhos följer et i hast rafsat utkast til bref ät Tienska
Biskopen. Se det igenom, och lät mig få, om möjel:t är, nästa
post weta, hwad som behöfwer ändras och tilläggas. Conseptet
wäntas ock då tilbaka.

Här gär et rychte, at Konungen wore snart hemförwäntande. Lät
mig weta, om sädant bar någon grund?

670. Min Käre Son.

Här bijlägges åter en Sedel pä 100. RDr. sp. En dylijk summa

i 2. sedlar afgick denna morgon i bref til dig med unge Borgström,
som ock hade at framföra det mig communicerade Bullarium.
Hwilken Commission jag tror bonom bafwa wärkstält, innan detta
mit bref kommer dig tilhanda. Conceptet til brefwet angående
Östen glömde jag då, som mi härhos följer. Men bar pä lång tid
icke sedt något nytt af Martins och Akrells grafstiklar. Tack för
Almanachorne. Hälsa wederbörande. Förbl :r trogen fader.
Ups. d. 23. Dec. 83. C. F. Mennander.

671. Min Käre Son.

Min bön och önskan til Gud, om din, din kära Hustrus och Barns
sällhet och wälmåga opstiger til bimmelen, icke allenast wid årliga
tidsskifften, utan bwarje dag; och det af sä mycket oprichtigare
hierta, som den lilla del af jordisk förnöjelse jag ännu äger, beror
på Eder wälgång och trefnad.

Canc. R. von Celse bar nu swarat mig, och ätersändt opsatzen.
Den, jämte bans bref, bijlägger härhos.
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Önskeligit wore, om du hade nägon bekant i Götheborg, af hwilken
man kunde förnimma, om Stensamlingen wärkel. kömmit dijt, och
rädlägga om sättet, huru den kan hijtskaffas. Prsenumerations
Sedeln för detta år pä Uppfostrings Sällskapet (sic!) Tidningar,
soin Giörwell lätit dig tilställa, hörer mig til; och häppas jag, at

du läter uttaga numrorne, och den (sic!) förwarar, til des
tillfällen yppas, at den partiewijs hijtförsända. Lät ock taga ut
det, soin ännu för sidsta äret resterar. Jag bar til och med N. 91.

Gud wälsigne dig och hela dit Hus! Förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 6. Jan. 1784. C. F. Mennander.

In margine: Borgström är ei ännu återkommen; imellertid tackar
jag mycket för portraitet hän har med sig. Mig är sagt, at Martin
graverat och i färgor aftryckt CronPrinsen, hwilket hans arbete
för lijkhetens skull mycket berömmes.

672. Min Käre Son.

Det war mig en glädjefull tidning, at Yesuvianska Sten- och
Lava arterne äro richtigt framkomne. Jag skickar altsä nu Michel,
at dem afhämta. Wällustigt blifwer det för mig, at dem ransaka
och i ordning ställa; i synnerhet, när det, genom din försorg, kan
ske under et glas Madera, och et dussin ostron, så at bäde ögon
och gom kurnia smaka förnöjelse. Den kunde stiga til ännu större
högd, om ibland de estamper, du ofelbart wid samma tilfälle fätt
frän Halien, nägra wore, soin i din Samling kunde anses för om-

bärliga, och bättre passa sig i min, och altsä nu finge hijtfölja.
Framför alt wäntar jag et exemplar af le Groupe de Papirius, som

wi kunna anse som et familiestycke.
Rätt litet är det, som drängen ellies har för mig at beställa och

ophandla. Skulle lian därwid behöfwa bijständ af nägon din dräng,
wet jag, at hän pä en liten stund får därtil låf.

Om nägot större skrifpapper, än det wanliga formatet, icke sä
fijnt och dyrt som regal papper, men tjänligit, at däruppä opdraga
kopparstick, wore til fångs, säge jag giärna, om hän hade med sig
en eller annan bok til prof. Förmäl min respect hos dina K.
Swärföräldrar. Din Maka och Gåssar icke til förglömmande. FörbLr
en trogen fader,
Ups. d. 7. Jan. 84. C. F. Mennander.
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Brefwet til Giirtler skall komma med tisdags eller fredagsposten.
Jag fruchtar redan, at det är för sent, och at Hans Maij:t redan är
borta, innan det kommer fram. Jmellertid är det wäl, at du prseve-
nierat honom om Konungens skänk hän fått.

673. Min Kare Son.

Tack och ära för skänckerne, och god anstalt i alt det öfriga.
Första classen af Stenarne, som skulle bestä af petrificerade och

vitrificerade Salter, och förwaras i glas, är aldeles bortlämnad. Träd
boiterne äro til en del söndergängne, och de crystallicerade Salterne
til största delen oplöste och förswundne.

J alt det öfriga hoppas jag samlingen hafwa sin richtighet. Ty
ehuru wäl nägra sedlar äro bortkomne; tror jag mig doch kunna
föra Stenarne til sinä wederbörliga mmm.

Wärsta skadan bar det ståteliga portraitet lidit. Som dagen, dä
Michel koni tilbaka, war stormig, så har tupen kömmit i olag. Nu
bar jag stycket hos Bokbindaren, som låfwat så frisera håret at
olyckan icke skal märkas. Nägon spik af kistan, hwari det läg, har
förmodeligen rifwit däruppä et litet häh Under önskan om ali
sälhet framlefwer din trogne fader.
Ups. d. 13. Jan. 84. C. F. Mennander.

674. Min Kare Son.

Jag kommer nu snart til slut med Vesuvianska coloniens inqwar-
terande i mit Cabinet. Alt harsin richtighet; utom några för-
smälta arter af Salterne; dem jag icke eller mycket regretterar,
emedan Salise äro ledsamma at förwara.

Som brefwet til B. Giirtler nu kommer at aldeles omstöpas, har jag
icke hafft tid at skrifwa det. Icke eller kan därmed wara någon
brädska.

Hälsan har warit rätt ostadig. Täncken J icke hälsa pä mig i
winter? Föhret hlir nu rätt godt. Förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 20. Jan. 84. C. F. Mennander.
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675. Min Kare Son.

Jag hade omöjel. kunnat gissa mig fram til originalet af det
kopparstick, soin du åter behagat förära mig, om icke kedjan, och
i synnerhet Benzelstiernska wapnet hade warit min wägledare.
Martin bar härwid icke warit lyckelig. Ännu bar jag icke hunnit
swara Bisk. af Tiene. När hän är, soin du försäkrat mig, genom
dig praevenierad, och underrättad, om de Kungl. skänckerne, är
icke heller nägot försummat. Fråga kunde ock blifwa, fast än icke
Theologisk emellan Biskopar af särskilta religioner: om icke jag
bar rätt, at förut wänta nägot bref af honom?

Nu ber jag mycket om din assistence i twä mål. Det ena Acade-
miskt hos Cancelleren. Prof. Berch ästundar afsked med lön, och
Secr. Flygare, at komina i hans ställe. Den förre bar wäl icke tjänt
fullt ut sä länge, soin tilden förmänens erhällande wanligen fordras.
Imellertid skulle Academien profitera pä bytet. Tala med Hans
Excellence härom. Flygaren är oförmodel. ännu i Stockholm,
och lärer i detta ärendet hafwa besökt dig.

Det andra är Scholastikt. Til Rectoratet wid Catharinse Schola
har hland andre Collegan wid Domscholan härstädes Mag. Kihlmark
sökt, som är ofelbart den förtjänstaste, ganska skickelig, och tillika
i ömkanswärde omständigheter stadd. Sebald har funnit honom
berättigad til förslag. Men Tauben och Brander, på i mit tycke
nog underliga grunder, utslutit honom därifrån. Häröfwer har Kihl-
mark klagat hos Hans Maij:t. Tala med nägra deras Excellencer,
som komina at silta öfwer saken, at Mannen mätte ske rättwisa.

Rudbecken blir alt mer tiltagsen och oroande, sä at rättegäng
med honom lärer blifwa oundwikelig. Hans mod lärer ökts
därigenom, at lian nu skall hafwa nog tilgäng pä penningar. Men
hwarifrån de komina, wet ingen; om lian icke öfwertalt nägra, at

participera i sin tilltänkta och mycket berömda Fabrik. Gud wäl-
signe dig, och de som dig tilhöra!

Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 27. Jan. 84. C. F. Mennander.
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676. Min Käre Son.

Omsider följer härhos brefwet til Giirtler, om hwars befordrande
[il sin ort jag mycket anbåller, sä framt icke något wore därwid
at päminna. Afskrifft finnes bär bijlagd.

Jag bar råkat i samma bräk med Giirtlers namn, soin hän för en

tid sedän med dit och mit. Hos Biörnstähl heter lian Bernard;
men sielf kallar lian sig Antonius, soin wäl mäste wara det rättaste.

Hörer man icke något från America och wära därwarande Präster?
Frän London, och Mathesius, Loefwenius?

Den just nu ankomnande posten fägnade mig med Hamburgska
Berättelsen om Hans Maijrts wälmäga. Den gär härhos tilbaka.

Icke bar jag hördt något om Ilmola, Raumo eller Birckala.
Kreanders löfften aro icke at lita på. Hän bar förbundit sig, och
äfwen lagit wackra penningar pä banden, at utgifwa de återstäende
delarne af Sai. Prof. Kalms resa. Men jag frucktar, at det sker
ad calendas Grsecas.

Caviaren är ganska skön, och förtjänar mycken tacksäjelse. Jag
trodde, at det war i synnerhet en skänck frän Frun i luiset, emedan
ock päskrifften war med Fruntimmers stil. Delicerne för min gom
i ungdomen ser jag icke passa ihop med min äldriga maga. Min
hälsas tilständ och Medicorum räd hafwa twungit mig, at en tid
hålla mig innom huset; men nu wägar jag äter, när wäderleken
är lindrig, at röras ut. Gud wälsigne eder alla! FörbLr pater tuus,

Ups. d. 3. Febr. 84. C. F. Mennander.

677. Min Käre Son.

J brefwet til Bisk. Gurtler underlet jag at berätta, at hela N:o A.
36 Especes differentes de seis petrifies ou dissous, avec de souffre
vitrifie, qu on garde dans des fioles de verre, saknas i den bijt-
komna samlingen, förmodel. af förgätenhet, eller af fruktan, at

glasen skulle under resan gå sönder. Jag wille icke då päminna
därom, at jag ei skulle beskyllas, at se en skänkt häst för diupt
i munnen. Men nu ångrar denna blygsamheten mig. Du lärer
ofelbart, då mit bref afgär, skrifwa Agenten Angre 1 til. Jag får hem-
ställa, om det skulle passa sig, at lian hos Giirtler anständigt på-

1 Sic! Vrt. s. 473: Jmfr s. 473: Andre.
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minte om denna bristen, och föresloge, at den kunde medfölja,
i fali Biskopen framdeles skulle hijtsända någon Mineralsamling.

J dag är marknaden begynt, och nog mycket folck hafwa dragit
sig hijt fram, elmru föhret är miserabelt.

Lät mig weta dit videtur om brefwet. Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 6. Febr. 84. C. F. Mennander.

678. Min Kare Son.

CronPrinsens portrait war mig sä mycket kärkomnare, soin det
är förträffeligen wäl graverat, och ganska lijkt. Stiger graviiren
hos oss framdeles sä, som den nu på nägra är giordt, behöfwe wi
innan kärt icke gifwa dämtinnan nägon annan Nation effter. Den
nu päbegynta Swenska Parnasson opräcker jämwäl säkerligen täflan,
sä wäl däri, som i de öfrige wackra wetenskaperne och konsterne.
Din eloge p. 13. har mycket gladt mig, hälst alla kännare lära
tilistä, at den är wäl förtjänt. Jag har likwäl länge wäntat nägot
artigt skaldestycke af din hand. Jag är wiss pä, at försöket skulle
lyckas. Från första ungdomen har du warit därtil fallen. Sä äre
wi ock af en poetisk familie; fast icke just härstammande från den
Grekiska poeten Menander.

Glöm icke, at läta uttaga, förwara och wid tilfälle hijtsända
OpfostringsSällskapets Tidningar. Registret och titelbladet för i
fiol wäntar jag i synnerhet, at den årgången mätte kunna inbindas.
De mig länge låfwade exemplar af parentationen öfwer din Sai.
Morfader och hans portrait komma wist hijt härnäsi. Förhhr en

trogen fader.
Ups. d. 10. Febr. 84. C. F. Mennander.

Posten med dit bref ankommer just nu. Adlerbeths gär härhos
tilbaka.

Min Käre Son.679.

Herr Cancell.Rädet v. Celse war nu på stunden hos mig, och bad,
at hän mätte fä rubriquerne på Latin af hwarje Bulla, som blifwit
til dig skickad från Rom. Hän will jämnföra dem med det Swenska
af Nordin författade innehället. En sådan Latinsk rubrique står
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framför hwar och en af dem, somman kan läta nägon skrifwa af,
och sä dem mig tilsända. Jag skall då prseveniera v. Celse om
nödwändigheten, at förut opwisa Förtalet, samt det hoppet man

harat öka samlingen, om med utgifwandet något dröjes. Men denna
sidsta omständigheten lärer wäl Giörwell, wär bön förutan, draga
försorg om.

Magistern och Collegan här wid Cathedral Scholan Kihlmark,
reser i morgon til Stockholm. Jag har förr skrifwit om honom,
säsom den, hwilcken wid förslaget til Catharinse Schola blifwit
förbigängen, ehuru hän är den mästförtjänte och förmodel. den
skickeligaste. Hän lärer he dig om assistance; och i en sä billig sak
lät honom den i räd och däd wederfaras.

Det mig communicerade ganska gratiensa Brefwet följer härjämte
tilbaka. Utländsk Orden, ehuru från alierat Hus, får wäl icke
emottagas utan Hans Maij:ts specielle tillåtelse. Men, uprichtigt
sagt, jag wet icke, hwad nägon sådan skulle hätä dig.

Personalierne skall jag igenomläsa, sä snart jagfår tid, och jämwäl
tillägga de anmärkningar som nödiga synas. Förbl :r din trogne
fader.

Upsala, d. 13. Febr. 84. C. F. Mennander.

680. Min Käre Son,

Med ömmaste tacksamhet erkänner jag din sorgfällighet för min
åminnelse, at den icke mätte strax med kroppen slutas i grafwen.

Jag har icke nägot synnerligit at tillägga det härhos ätergäende
utkastet; men wäl mycket at taga därifrän. En del har jag strukit
ut, och ännu mera förtjänar borttagas. Wi stämme däri tilhopa,
at alla eloger böra gå ut, och blotta facta bibehällas, i fali Schin-
mejer fär tilfälle, at å nyo utgifwa denna lefwernes beskrifning,
tillika med de öfriga Bibelarbetarenas; hwarpä jag likwäl mycket
twiflar. Ätminstone äro Aurivillius och Floderus enwise däri, at

icke subministrera subsidier, som likwäl burit och ännu bära
tyngsta ändan af arbetet.

Hwad som tiläggas kunde, men allenast för familiens under-
rättelse, är, at som jag i barndomen merendels upfostrades i enslig-
het och under min Sai. Faders ögon, sä har en slags blyghet, at

tala och conversera i Stora Sällskaper, welat hänga wid mig; som,
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ehum offta jag det sedän fätt giöra, swårl. kunnat öfwerwinnas.
De twänne Swenska och Latinska Tai, som med et ord hos Schin-
mejer nämnas, äro de förre öfwer dr. Ullrica Eicon, död och wid
Åbo Academies Jubelfest; och de sednare wid Pr. Fridric Adolphs
födelse samt öfwer Gr. Tessin.

Twänne synodal Disputationer här i Upsala komma at läggas til.
Probst. Olov Högmans: De homine integro, 1782. och Theol. Ad-
junct. Doct. Olov Domeys De Peccato, 1783. Jämwäl twänne Swenska
Opmuntrans Tai, hälne wid samma tilfällen, af hwilka det sednare
nu kommer pä trycket.

Ordens Bisk. Bar. Taube inberäknad, bar jag nu consecrerat 7.
Biskopar. Jag wet icke, om skänckerne af Hans Maij:t behöfwa
särskildt nämnas; emedan de äro wid sädane förrätningar wanlige.
Huru de Neapolitanske tilkommit, wet du sielf bäst. Nu til annat:

Mathesii belägenhet, i synnerhet om därmed hänger så tilhopa som

berättas, beklagar jag af alt hierta. Underligit är, at Leufvenius
ännu icke låtit oss weta om sin framkomst. Under önskan om alt
godt och hälsning tilde dina, förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 24. Febr. 84. C. F. Mennander.

Nyl. bade jag bref af Tälpo, med mycken tacksäjelser för erhällen
caractere, hwarom jag på din berättelse honom förwissat. Nu wet
lian icke, hwar fullmagten skall erbällas. Den torde icke eller
wara opsatt, så wida resolution för honom lärer utfallit de sidsta
dagar af RR. Scheffers cancellariat. Sök tilfrids honom, och tillika
bedra min honom gifna försäkran. Berätta saken för Hans Exc.
Fr. Sparre, så gier hän wäl befalning om fullmagtens expedierande.
Härom ber jag rätt trägit.

Jag har i dag praenumererat pä Giörwells snart weckowis ut-

kommande Historiska Bibliothek. War så god, och lät uttaga nimi-

rerne samt skicka dem tillika med Opfostr. Bibliothekets Tidningar
wid tilfälle hijt. Dessas titelblad och Register för i fiol wäntar
jag i synnerhet wid första tilfälle.

681. Min Käre Son.

Förseendet med Sturtzenbechers brefs qwarhällande är wäl icke
en aldeles oförlåtelig synd. Jag skickar det nu innelykt i hos-
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följande nya, och anförer til ursäkt, at man wäntat på sig före-
teende säkert tilfälle. Lät den afgä til sin destination. Owist är
likwäl, när och hwarest brefwen kunna träffa Sturtzenbecher; ty
ban berättar, at hän just då war färdig, at anträda en lång resa

genom Grekeland, Archipelagen, Aegypten, förlofwade Landet etc.
Men wär Minister torde wäl kunna dem til bonom framskicka.
Om Sturzß. icke fätt något publikt understöd til denna sin kåst-
samma resetour, sä förtjänar hän ätminstone det, och recommendera
bonom därtil hos prem. Ministern på det ömmaste. Jag hoppas, at

hän skaffar så mycket större nytta, som ban under sit treåriga
wistande i Constantinopel lärdt sig det öfwer hela Orienten mäst
brukel. Arabiska språket, ända til talande, så at ban icke behöfwer
tolck, bwilken förmän fää elr. inga resande förut ägt.

Tag nägon qwäll, i stället för Afftonbladet, för dig minä sednare
bref. J dem är ätskilligt hwaruppä jag icke fätt swar, och som

jag redan sielf glömt. Det nyaste kommer jag ihog, at du nöd-
wändigt mäste skaffa Tålpo Acad. Camrers caractere, tilat sauvera
både din och min ordhällighet, och wär Credit hos fattiga fränder
i Finland.

Giörwell skrifwer, at lian läter tillställa dig nägra mig tillhöriga
piecer. Skicka dem, jämte Upfostrings och Historiska Tidningarne
hijt wid första tillfälle.

Det bar dä gått altför fatalt med Loeufvens resa. Jag hoppas,
at lian snart framkommer; ty detta owanliga wädret kan icke blifwa
längwarit. Med oro wäntar jag underrättelse om Mathesii til-
ständ. Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 5. Martii, 84. C. F. Mennander.

682. Min Kare Son.

Jag bar roat mig med de Ital. Bokregisternas päögnande; och
finner, at Cathaloguerne nu blifwit mera tolerante än förr, sä wida
ätskilliga böcker, som Puffendorf de jure imperantium circa sacra,
a Marca de convenientia imperii et Sacerdotii etc. nu hällas offente-
ligen til sain, som förut stodo på indice librorum prohibitorum.

För min del hogfälles jag icke synnerl. för nägon däribland.
Boken de utensilibus Sacris torde wara artig nog. Men då jag
ser, at auctorens arbete i et så inskränckt ämne bestär af 2. tomer

33
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in folio, sluter jag naturl. at däribland mäste wara mycket onyttigt
prat. Pä Frondinska auctionen har Borgström som commissionair
för dig ophandlat några böcker, på hwilka förtekning och priset
bijlägges. Som hän sagt sig strax behöfwa de utlagde penningarne,
bar jag dem betalt.

Giörwells praenumerationer är ock af mig betalte.
Jag hoppaa i nasta wecka fä tilfälle at afsända böckerne. Dä

skola ock Ital. cataloguerne tacksaml. ätergä.
Tack för de nu meddelta nyheter. Effter dem, som Rosenstedt

har med sig, längtar jag mycket. J Odensdags utnämnde jag Wid-
berg til Contracts- och Biörk til honorarie Probst. Hans Kungl.
Höghet Pr. Carl åstundade wäl denna sednare til HäradsProbst;
men pä Hans Exc. Gr. Brahes supplication har lian sedän ändrat
sig. Widberg är jämwäl äldre, och har redan någon tid til nöjes
förestätt syslan. Gud wälsigne dig! Förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 12. Martii, 84. C. F. Mennander.

In margine: Portraiter öfwer Swenska, som dr. Christinas
intog i Rom, etc. wore det, som jag i synnerhet därifrän skulle
önska mig. Näst Mineralier och Marmor arter likwäl.

683. Min Kare Son.

Helwig skall fä fylla sin hand, när penningarne för min genom
hans omsorg försälda säd inflyta, som ännu icke skedt. Pä längt
när har jag icke eller i är kunnat föryttra hälften af det ellies
wanliga quantum. Til bewis tjänar, at jag frän Fiby för total miss-
wäxts skull icke fått in en enda kappa, utan mäste pä köpet under-
hålla landboerne, och i währ förse dem med utsäde.

Jag fär icke tilfälle, at afsända Böckerne, förr än mot slutet af
weckan. Som hända kunde, at Major Rosenstein genom den wid
amiralitetet timade oförmodel. och bedröfliga förändringen antingen
i Stockholm länge qwarhälles eller mäste resa ner til Carlscrona,
är nödigt, at höra effter paquetterne at de icke mätte blifwa för-
lagde.

Biörkbom, som förut warit en redig man, synes nu pä älder-
domen nog starkt radotera. Hans bref följer härjämte tilbaka.

Haf för ali ting Tälpo i minne. Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 19. Martii, 84. C. F. Mennander.
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684. Min Kare Son.

J förgärs mottog Mag. Starck Böckerne, at dem dig wid fram-
komsten tillställa, jämte et convolut, hwari Ital. Cataloguerne lågo,
som jag icke twiflar redan wara skedt. Nu är jag i ständ, at härhos
foga en anwisning pä 200. Rdr. hwaruppä, sedän Hellwiks fordran
hos dig, och din hos mig, blifwit afliquiderade, öfwerskättet til dina
behof blifwer 167. Rdr. Jag hoppas säledes, at wär räkning i denna
delen för det löpande äret är sluten; och wäntar berättelse om
sedelns richtiga framkomst.

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 19. Martii, 84. C. F. Mennander.

685. Min Käre Son.

J gär afftons, dä M. Rosenstein komin til staden frän sin familie-
gärd, tillstältes mig Rullan och de twänne paquetterne. Jag tackar
högel. bäde för skänckerne, och jämwäl för det öfriga du bestyrt om.

Mag. Kihlmark är nu i Stockholm, och lärer opwakta dig. War
honom behielpelig i des ganska rätmätiga sak. När hän reser til-
baka, blir tilfälle, at med honom hijtskicka continuationerne.

Men huru gär det med parentationen öfwer Swärf. Hassel, och
när blifwa exemplaren til utdelning färdige? Har Porthan nyl.
lätit höra af sig? Pä flere bref til honom har jag icke fätt swar.
Förbl :r en trogen fader,

Ups. d. 26. Mars 84. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Jag önskade, at Kihlmark toge med sig hijt en
liten bunt gamla Predikningar frän Gahmen.

686. Min Käre Son.

Det gläder mig, at din Romerska corespondence blir för wär
Historie alt mera interessent. Man mäste däraf draga ali fördel
som möjelig är. Sädant tilfälle, som nu yppar sig, förefaller säilän.
Utkastet til brefwet, som är rätt wackert, följer härhos tillbaka.
Titeln Sanctitas vestra, i synnerhet af en protest. Ärkeßiskops Son,
behagar mig likwäl icke. Kunde icke nägon annan wacker caracter
gifwas honom?

515



Mennander—Fredenheim.

Alphabeterne fär jag i dag eller morgon hem inbundne. Jag skal]

strax giöra öfwer dem förtekning. Dit anbud, at genom Piranesi
anskaffa de öfriga, är sä mycket kärkomnare, som jag är wiss pä,
at et stort antal af dem ännu felas. Ekholms gunst, at anbiuda
mig Gelehrter Manner Briefe är effter sä mänga års stilla tigande
owäntad. Du mäste wäl för min räkning köpa dem. Typotius bar
jag in 12:o men icke Richers memoires. Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 30. Martii, 84. C. F. Mennander.

687, Min Kare Son,

Jag bijlägger förtekning päde Alpbabeter frän Propaganda, som
nyl. hijtskickades. Artigt wore, om man kunde fä den samlingen
belt complett. Ellies hafwe wi långt flera slags Alpbabeter colli-
gerade i andra wärck.

J det sidst utkomna bladet af Swea Rikes stat, som Giörwell ut-

gifwer, stär, at Biskop Wingärd begrafwit Enkedrotningen. Då lik-
wäl, sanningen enligit, borde säjas, at lian Hällit Lijkpredikan, men
begrafningen pä hög befallning förrättades af Ärcheßiskopen, hwar-
wid B. Wingärd ocb ÖfwerhäfPr. Bar. Taube woro assistenter.

Se til, at delta genom dig eller helre nägon annan, blir pämint,
ocb rättat genom en liten nota i nägot päföljande blad. Jag wil
icke synas häri. Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 2. Apr. 84. C. F. Mennander.

688. Min Kare Son.

Mag. Kihlmark tillstälte mig i dag dit kärkomna bref, jämte
de öfrige skriffterne. Förmäl min wördnad ocb tacksäjelse hos
Hans Exc. Gr. Creutz för det wackra nymodiga portraitet af Crillon.
Jag erkänner ock tacksamt din sorgfällighet i bestyrande om alt-
sammans.

Kihlmarks öde ömmar ocb oroar mig. Hans (sic!) war ofelbart
den förtjäntaste ocb skickeligaste til syslan quaestionis. Sitter ocb
i armod med hustru ocb barn. Männe icke saken kunna hielpas
wid protocollets justering, som säges ske nasta mändag. Om RR:na
Hierne ocb Sparre ändrade sig, wore saken wunnen. Kan du därtil
nägot bijdraga, eris milli magnus Apollo.
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Med Bullorne är jag illa brydd. v. Celse är mi i staden, men
mäste för siukdoms skull, halla sig inne. Hän kunde wäl i det
tilständet kunna sielf gä documenterne igenom; men du har nekat
mig at släppa dem i någon främmande hand. Jngen har jag soin

här hos mig wille och kimde gifwa af dem excerpter. Och när
v. Celse blir snart frisk, soin jag hoppas, kan jag icke giöra honom
den propositionen, at i sädant afseende förnöta en och dag pä min
Cammare. 1 J mårgon skall jag hälsa pä honom, fär se, hwad räd
då widtages. Jag tror det bästa blir, om hän dröjes i staden, at

gifwa honom nägra stycken i sender til hastigt genomögnande och
excerperande. Förbl:r Min K. Sons trogne fader,

Ups. d. 13. Ap. 84. C. F. Mennander.

689. Min Kare Son.

Förledne fredag skref jag icke; ty posten, som wäntades, kom
nog seent, och jag sielf ännu sednare hem frän Gen. Wrede, med
hwilken jag spisade middag. Ellies är jag utsatt för währbrytningar
och krämpor, som twinga mig, at effter ali möjelighet hållas i Cam-
maren.

Nu bör jag äter mycket tacka för Jettonen öfwer Prinsessan. Den
är rätt wäl graverad, och Prinsessan står där sig ganska lijk.

Canc. Kädet von Celse ligger här i staden ganska illa siuk, sä
at twiflan är, om lian wederfäs. Hän är inemot- 80. är gammal.
Ätminstone lärer hän knapt äterfä sin förra styrka. Jag har icke
fätt tala med honom, än mindre kunnat meddela honom någon
del af Bullorne. De, som här wore skickelige at af dem giöra bruk
och recension, äro fåä, och med andra syslor öfwerhopade. Jag har
altså med dem icke annat räd, än at til dig ätersända dem med
nästa säkra tilfälle. Där finnes Muhrberg, Gahm, etc. som wäl kunna
gä ut med den saken, i conformite med v. Celses förut utgifne sum-
marier. Pii lefwerne skall ock dä gä tilbaka. Rart är det icke;
ty ehuru pä titelbladet står Cesena som trycknings ort, är det doch
säkerligen utgifwit i Tyskland. En man här har ock läsit boken för
I/2 är sedän. Jmellertid, som den är artigt skrefwen, och auctoren
läfwar däraf continuation, då den interressantaste tiden förekommer,

1 Sic! Tarkottanee: en och annan dag. Torde avse: en och annan dag.
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om Päfwens resa etc. så ber jag, at du wid första tilfälle ophandlar
åt mig et exemplar. 9. Dr. til Ekholm för lians mindre betydeliga
bok följer härhos.

Jag längtar mycket effter bref frän Biskopen af Tiene, (om
hwilken Pii lefw:s beskrifware säger at lian är Exjesuit) men ännu
mera effter de Calabriska mineralierne. Doch aldramäst, at se dina
med sä dryga steg til fullkomlighet avancerade samlingar. Men
dessa fär jag wäl betrachta om och när jag nägon gäng kan komina
til Stockholm. Förbl :r en trogen fader,

Ups. d. 20. Apr. 84. G. F. Mennander.

In margine: P. S. Hälsa hiertel. din Gumma och gossarne. Om
desse skrifwer du aldrig. Jag hoppas, at de må och trifwas wäl.
J synnerhet lärer Gustav snart kunna draga stöflor på sig, at resa
til Upsala.

690. Min Käre Son.

Jag ber dig wara så god, och lefwerera närlagde bref i Pr. Carls
egna händer. Det angär tre Hans Extraord. HäfPredikanter, som
Hän nädigt recommenderat. Hans wilja bar jag kunnat effter-
komma med de twå; men med den tredie, nyssblefne HåfPr. Fant,
bar icke nägot stätt at uträttas. Hän söker Knutby pastorat, et
af de bättre i Stifftet, effter sin Fader. Är allenast 24. är gammal,
och twå års Präst. Alla sökanderne wida förtjäntare. En så ung
man bar Consistorium icke, emot befordrings lagarne i Ständet,
wägat på förslag opföra; icke eller opskiuta med sakens företagande
på förelagd tid, änskönt hän ingifwit bewis därom, at lian wändt
sig til Konungen. Ursäkta på dessa grunder bos HK. Höghet mig,
som wärckel. härutinnan förut kände mig före; men förmärkte alle-
städes motstånd, och sielfwa vox populi icke benägen. Sädane
ynglingar giöra illa, dä de tilskantza sig de Högas föreskriffter. Inter
nos: mig är sagdt, at Exp. Scr. Sch ...m skall wara dennes synner-
liga protector. Lät mig weta, hwad Prinsen utläter sig.

V. Celses hälsas tilständ blir alt sämre, sä at man mycket twiflar
om lian mer opstiger af sängen. Nuw. Rector M. Låstbom säger sig
resa til Stockholm i nästa wecka. Med honom torde blifwa till-
fälle, at afskicka det skrefna Bullarium, och Pii lefwerne. Jag
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skrifwer nu tili Giörwell, at skaffa mig det i währ, sä at din åtgärd
härutinnan, som jag sidst begärte, nu icke behöfwer (sid). Gud
inneslute dig, och hwad dig tilhörer, i Sit wanliga beskydd!

Förbl :r en trogen fader,

Upsala, d. 23. Apr. 84. G. F. Mennander.

P. S. Nu kl. 5. koin posten. K:s bref skal gå tilbaka i Tisdag.

691. Min Kare Son.

Dä jag skickar tilbaka afskrifften af det mig communicerade
Brefwet, följer tillika et original til mig i et ärende, som förut lärer
wara dig bekant. Om den Mannen kan jag intyga, at lian warit
en bland minä första och qwickaste auditorer i Åbo, och nu äger
längliga förtjänster, nedlagde i en den beswärligaste församling.
Åtminstone gä däruti de af Consistorio i Åbo til Kemi föreslagne
däruti icke opp emot honom. Torneo, som hän nu utom förslag
söker, är ock til största delen Finskt, och pä sådane, som kunna
det spräket, är i Hernösands Stifft sparsam tillgäng. In summa:
jag önskar högel. at hän kunde blifwa hulpen. Giör alt hwad du
kann: tala ock härom med EtatsSecret. Schröderheim; samt lät
mig weta, hwad utsicht til god framgäng härutinnan wisar sig.
Förbl :r en trogen fader,

Ups. 27. Apr. 84. C. F. Mennander.

692. Min Käre Son.

Hans Kungl. Höghets nädiga declaration är ganska ädel, och
mig högst wälkommen. Jag skulle önska, at mindre folck, af hwilkas
recommendationer man ibland obrueras, hade lijka raisonnabelt
sinne. J dag förnamm jag, at Cancß. von Celse mår nägot bättre
än förut. Jngen kan bättre giöra extracterne än lian, i conformitet
med des redan utgifna Bullarium. Papperen mäsä länge ligga här,
til des man ser, om lian äterwinner hälsa. Wille man ätnöjas med
simpla innehället af hwar Bulla, stär det redan främst pä hwart
blad, och behöfwer allenast afskrifwas. Gäller resan hijt, som jag
hiertel. önskar, kan du äga tilfälle at sielf tala med v. Celse, och
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rådlägga om editions sättet. Gud gifwe sin wälsignelse til Gässarnas
förestäende koppympning! Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 30. Apr. 84. C. F. Mennander.

693, Min Kare Son.

B. af Tienne hedrar sig åter och fägnar mig med en wacker sam-

ling af Calabriska mineralier. Jag önskar de mätte snart lyckel.
framkomma, jämte A. S. Mazochii Commentariorum torni 2:o. Du
skrifwer icke, om lädome redan afgätt därifrän, eller icke?

Adlerbetbs bref återkommer här jämte.
J mårgon, dä wi råkas i hospitalet, fär jag tilfälle, at fägna v.

Engeström med underrättelsen om Bar. Taubes ankomst til Roni.
Gullkalken är en donation til Domkyrkan, och lärer icke kunna

därifrän disponeras. Domkyrko Rådet, som af älder här warit in-
rättat, och hwaraf jag allenast är en medlem, bar den i förwar.

Med Rector M. Lostbom, som för par dagar reste til Stockholm,
skickade jag i et convolut Pii lefwerne. Wore något at expediera
hijt, tager lian det med sig. Förbl:r MinK. Sons trogne fader,

Ups. d. 7. Maji, 84. C. F. Mennander.

In margine: Höres icke något om Americ. Prästerne, Mathesius,
Leuvenius ?

694. Min Käre Son.

Med sidsta post behagade Hans Exc. Sparre tilsända mig den
ypperl. skrifften öfwer Hans Maij:t hwilken til Honom ätergår med
denna.

Så mycket jag kunnat wid jämnförandet förmärka, felas mig bland
de Alphabeter, som jag förut genom din wänskap ärbällit, följande:
Alphabetum Armenicum, Bulgaricum; Colchicum, Curdistanicum;
Hibernicum; Russicum, Ruthenicum; Servianum; Sinicum; Tunchi-
nicum; Turcicum och Vallachicum. Hemställes: om icke Giörwell
borde fä en kärt recension af denna skrifft, jämte versen på Swenska,
Latin och Fransöska, at införas i des Tidningar. En omständigbet
bar något förargat mig; at neml. ehwad höflighet Italienarne synas
wisa Hans Maij :t, Päfwens namn likwäl står pä sidsta sidan af
Skrifften med mycket större bokstäfwer än Konungens.
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Det ämnade brefwet til Wichman sändes härhos tilbaka. Jag bar
swarat honom på bägges wära wägnar, och gifwit adresse pä KL
Secret:n Biörnram. Men kom ihog Acad. Camererare fullmagten
för Tälpo af förre eller nu warande Cancelleren.

Mig berättades i gär, at RR. C. Sparre, B. Taube jämte de fläste
af Konungens suite skola redan wara stadde pä hemresan. Har det
nägon grund? RR. Fridr. Sparres gifftermäl med Fröken Wrede
omtalas almänt.

Då frid är öfweralt i Europa, begynner kriget för alfware utbrista
emellan twä små potentater, Öfwerjägm. Rudbeck och mig. Ehuru
resolverat är, at alt skulle förbli i sit förra ständ, til des hemmans
utbytet kunde för sig gä, bar lian nu likwäl egenwilligt och med
wåld intagit Qwarnen wid Fijby, och rummen i en bygning, kastat
på backen bondens saker, släpat stockar och lerhögar på åkern,
och, då Landbonden skulle den stänga och tilreda, illa slagit honom,
etc. Och ehuru man sökt mota ytterligare wäldswärckan, lärer
hän doch opröra himmel och jord. Nu säjes lian wara i Stockholm,
där jag hoppas honom icke erhålla nägon tröst. Tag imellertid
wahra päden oroliga mannens wägar, och lät mig weta, hwad hän
där kan försöka. Här måste jag nu enkom hälla en Advocat, at

naggwärja mig mot hans försök.
Som Frimurare medailen öfwer Prinsessan icke finnes til kops,

har jag i dit namn gifwit det exemplaret du mig förärade, til Aca-
demiens mynt cabinett; i hopp, at om sä lägligit är, jag fär et annat

igen.
Jag längtar hiertel. effter angenämt besök frän Stockholm ju förr

des helre. D. 22. hujus samlas Bibelcommissionen. Då blir jag
wäl nägot trängboddare, men har ändä nog mm för sä kära gäster.

Förbl :r en trogen fader.
Upsala, d. 14. Maji, 84. C. F. Mennander.

Dä detta bref redan war skrifwit, förseglat och just skulle af-
sändas, kom posten. Jag hinner altsä icke mera, än hastigt genom-
ögna de Romerska nouvellerne, och dem återsända.
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695. Min Kare Son.

Tack för den tidiga noticen om Palenskans död. Jag sörjer och
saknar Henne. Hon war menniska som wi alla; men hade ätskilliga
berömmeliga egenskaper, och war i mängt en sällsynt och respec-
tabel Fru.

Tyska avisorne lägger jag härhos. Reflexionerne öfwer England
skola ätergä med nasta post. Hans Maij:ts resetour har warit artig
at weta, och des snart förmodade hemkomst glädjefull.

Porthan har nu ur et gammalt sä kalladt Registrum Aboense
låtit utdraga och skickat til mig ätskillige Bulise Papales; men flere
återstä ännu. V. Celses hälsa är ibland något bättre; med hans
restitution är mycket owiss. Hän tros nu hafwa hydrops pectoris,
som merendels är incurabel. Förbl:r trogen fader.

C. F. Mennander.
(Päiväystä vailla; sidottu 14. V. 1784 ja 28. V.

1784 p:ttyjen väliin. ■— Utan datum; inbundet
mollan de 14. V. 1784 och 28. V. 1784 daterade
breven).

696. Min Käre Son.

De i London giorde Nordenskölds anmärkningar följa härhos
tacksamligen tilbaka.

Tilfällen förefaller under wär Bibelverision, dä wi skulle höge-
ligen hafwa af nöden dina utwalda Chartor öfwer Pälastina (sic!)
och de nästgränsande länder. Jag skulle altsä begära dem til läns,
om jag finge nägon möjelighet, at få dem owikne och oskrynklade
fram och tilbaka. Jag päminner mig, at för par är sedän taltes
om en suite af Frälsarens lefwernes historier i kopparstick, och
Päfwarnes portraiter, som skulle komina frän Roni. Den förra
wore artig; men den sednare ganska ombärlig. Deraf har jag ock
förut 2. a. 3. suiter.

Det är ännu allenast en början af de ur Swartboken extraherade
Bullor, som Porthan communicerat mig. Hän säger sig hafwa jämn-
fördt dem med v. Celses collection, och at ingen af dem finnes där.
Om de stä i Påfwens donation, som jag ännu icke hunnit effter-
söka.
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Inga Rudbeckens klagomäl äro mig ännu communicerade. Jcke
eller har jag fått wärkställighet pä Landshöfdinge ämbetets här falna
resolutioner. Den mannen har tusende krokar. Hör ät, burn saken
nu stär i Häfrätten. Af Paleen bar ganska sensibelt sinne. Jag
fruktar äfwen som du, at hän icke giör långt, dä hän fär weta den
andra tillstötta puffen genom den Friskaste och bäste Sonens död|
Om du finner det tjäna til nägon hans opmuntran, sä öfwertala
bonoin tilat med dig resa hijt pä nägra dagar. Förbhr trogen
fader.
Upsala, d. 28. Maji, 84. G. F. Mennander.

697. Min Kare Son.

Äter är jag skyldig mycken tacksäjelse för de med v. Engeström
hijtkomne Charter och saker, soin skola restitueras, när du ännu
nägon gäng kan komma hijt. Wi skola imellertid bruka dem. Men
det häller jag onödigt, at du så ädelmodigt offererar de dyrbare
chartorne ät BibelCommissionen. Den har icke nägot enskildt Bib-
liothek; och ingen kan weta, i hwars gömmor de sedän stadnade.

Canc.R. von Celse säges äter blifwa nägot bättre, och gifwa hopp
om restitution. Men hwad däruppå är at lijta, wisar tiden. Jmeller-
tid ligga Bullorne wälförwarade hos mig. Porthans ur Swartboken
äro ännu rätt fåå, och allenast en hör jän. Har den långsamma
mannen ännu icke öfwersändt färdiga exemplar af Hasselska paren-
tationen?

Om afftonen i mändags tilstältes mig Rudbeckens beswär i Kungl.
Häfrätten, opfylte med idel osanningar, och bespäekade med de
gröfsta försraädelser, icke allenast emot mig, utan ock alt det
Prest heter i hela werlden. Innom 14. dagar skall förklaringen wara

inne i Häfrätten. Jag täneker altsä, för säkerhets skull, ty den
mannens konster äro mängfaldiga, skieka den med nästa tisdags
post til dig i recommenderat bref. Men som hända kan, at du dä
räkade wara pä landet, sälät mig weta, om du dä träffas i Stock-
holm? Anlita imellertid wederbörande, at de, då den (sic!) inhämtat
saken, söka tygla den obändiga mannen.

För det myckna och artiga nya som det nu ankomna brefwet
innehäller, är jag myeket förbunden. Fäfängt är, at anlita den
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Avanturieren Ståhlberg om mineralier eller annat. Hans duell
har jag icke förut hördt af. Men lumi är det med dem, soin skulle
komina frän Spanien och södra America?

Här berättas, at v. Engeström skall äga fullt bopp at blifwa wär
beständiga Landshöfdinge. Har det nägon grund? Salutatis salu-
•tandis förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 4. Junii 84. C. F. Mennander.

698. Min Kare Son.

Min fullmägtig har icke hunnit fä förklaringen mot Rudbecken
färdig med denna post; men om nägon ära och tro ännu finnes i
landet, afgär härifrän med torsdags posten, som ock är den sidsta;
ty måndagen mäste documenterne wara inne i Kungl. Häfrätten.
Jag skall dä äter skrifwa dig til, och recommendera saken.

Med Stählbergs bref, som ätergår, följer et annat til dig frän
America, som nu pä stunden koni under mit couvert. Mera härnäsi.
F orhi :r trogen fader,

Ups. d. 8. Jun. 84. C. F. Mennander.

P. S. Jag hafwer några gänger skrifwit Hans Exc. Gr. Creutz
til; men icke fått swar. Wägar säledes icke widare opwakta honom
med recommendation för en wid Bibliotheket tjänande, i synnerhet
i Swenska historien ganska snäll Magister ICnös, som ästundar blifwa
extraord. Philosophiae Adjunct. Fäll wid tilfälle, äfwen å minä
wägnar, et god (sic!) ord för honom.

699. Min ICäre Son.

Härhos följer nu förklaring til Kungl. Häfrätten på Rudbecks
beswär. Den skickas volant, at du mätte lära känna saken, och
kunna praevenera andra därom. J nästa måndag mäste den ingifwas
i säkra händer. Då gär Communications terminen ut. Lät weta at
sä skedt, och pä hwad Division mälet kommer at handteras. Red och
Praes. Rosir, at sielf se uppä sakens beskaffenhet, och, om möjeligit
är, den öfwerwara. Wäl wore, om den mannens tiltagsenhet kunde
afwarsamlingen tyglas, ellies blir lian en spik i min kista. Hän
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har redan nägra flera lijka wäl grundade processer emot mig på
halinen. Jbland annat har lian af Landbonden accorderat gärden,
husen och grödan mig ohördan. Jag kan icke annat förmoda, än
at Adv.Fiscalsämbetet skaffar wederbörlig näpst pä honom för den
i dessa beswär öfwer mig och hela Ständet utgutna försmädelse. Mera
härnäsi. Glöm ingalunda, at i rättan tid ingifwa documenterne,
om så behöfwes, couverterade, och jag wäntar dit swar. Pater tuus,

d. 11. Jun. 84. C. F. Mennander.

In margine: Jag beklagar händelsen med Tanden. Men hwad
skall dä jag säga, soin bättre behöfwer vocem sonoram; men för-
lorat nästan hela Tandsystemet? Det wore artigt, om Bilmark
komme med dig hijt, och ännu artigare, om du jämwäl förut hälsade
på Upsala. Tack för anstalter om Böckerne frän Giörwell. Hän kan
wid tilfälle allenast rätta tryckfelet wid drotn:s begrafning utan alla
eloger och personalier.

A tergo: Kungl. Expcd :s Secreteraren
Fredenheim.

700. Min Kare Son.

Du har just mycket fägnat mig med den underrättelsen, at saken
med Rudbecken är i goda händer, kommer snart före, samt at
obillighet och owett fä sin förtjänta lön. Nya prof af mannens
wältalighet och complaisance kunna läsas i närlagda dess inlaga.
War ytterligare waksam, at följa denna saken til slut. Hän torde
därigenom tilbaka hällas ifrän sinä andra försök.

Icke så mycket på Tälpos, som på wär ordhällighets wägnar wore
det wäl, om hän omsider finge den efftersträfwade caracteren.

Jag kan icke wist säga, om Mennäis hörer til Letala eller Pyhämaa
eller Nykyrko sokn. Men wist
ifrän sidst nämnda kyrka.

är det, at gärden ligger icke längt

Wälkommen med första hijt
fredags posten torde jag wäl fä

med wälförrättade ärender! Med
höra därom. Vale! Pater tuus,

Ups. d. 15. Junii.1 C. F. Mennander.

1 Vuosiluku puuttuu. Artalet saknas.
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701. Min Käre Son.

Jag kan icke fyllest tacka dig för ali din möda och waksamhet
i Rudbeckska saken, och du skall wara dubbelt wälkommen, dä
jag får omfamna dig här, rebus bene gestis. Jmellertid mäste man
noga se på hans wägar, som äro mänga ocb krokiga.

Nu bar Landshöfdingens utslag fallit, at lian skall wräkas ur
den intagna qwarnen och husen; jämwäl bar lian i Härads Kätten
tappat i alla de omständigheter, som dijt warit instämde. Wäl
wore, om hän en gäng besinnade sig, och jag kunde få fred för
honom.

Tag med dig, ibland annat roande, et exemplar af Moselii nyss
hälna tai i Wet.Ac. om nyttan af Topographiska och Chorographiska
cbartor.

Du bar Wäl obserwerat i Swenska Parnassen et stygt tryckfel p.
157. då där står Samaritanerne för Samniterne.

Gud ware med dig och de dina!
Förbl:r trogen fader.

Ups. d. 18. Junii, 84. C. F. Mennander.

702. Min Käre Son.

Wist är det, at de Nationers och Alphabeters namn, som jag
anteknat såsom saknade i den collectionen du gifwit mig, icke finnas
där. Men det kan wäl hända, som jag glömde at effterse, at twå
eller flere Nationer hafwa et och samma alphabet; sä at dessas
antal ändä kan wara fullt.

Academiens Myntcabinets Skattmästare tackar högel. för medail-
len; och för doupletten; samt ännu mer för den artiga och sinn-
rika förädlingen af wärt stål. Inventionen förtjänar opmuntras,
och arbeten däraf exporteras. Wära Resandes oförtöfwat förwäntade
hemkomst gier oss gladt hopp därom, at ock snart fä wörda Hans
Maij:ts, som til oss äterkommen. Resor måste kurnia förbyta folcks
sinnelag; ty icke hade RR. Sparre här bemma den wanan, at för-
störa sin egendom.

Om Rudbecken i Stockholm rörer sig, lärer det förnämligast ske
i Håfrätten. Här i LandsCancelliet bar jag fätt favorable utslag
til hans deposserande frän sinä inkräktningar, men saknar ännu
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wärkställighet. Hän har en trut och et handlag, at det ser sä ut,
som alle fruktade för honom. Hwad hän är för en kari, kan följande
historie wisa i mignature: Wänge församling, hwari Fiby ligger,
hade giordt lån från sin kyrka. Wid återbetalningen treskade nägra,
i synnerhet Ständs personer; men begåfwo sig strax pä förestälning
om sakens billighet. Rudbecken allena protesterade genom en in-
lagd owettig skrifft på et litet Sätteris wägnar, som hän säger sig
äga. J det samma koramer krukFabriqueur, betalar andelen af
penningarne och påstår sig wara Sätteriets ägare. Qwarnby säges lian
redan hafwa pantsatt. J en olyckelig stund gaf den ellies hederlige
Archiß. Henric Benzelius först tilstånd, at där oprätta et kruk-
makeri.

Jag tycker mig se din wänskap med Päfwen wäxa tilden högd,
at, om du icke wore af annan religion och af annat ständ, du wäl
kunde blifwa en annan Trolle eller Johannes Magnus.

Gud med dig och de dina! Förblifwer en trogen fader,

Ups. d. 25. Junii 84. C. F. Mennander.
P. S. Jag skrifwer nu om fullmagts opsättande för Mag. Humble.

Aldrig har man sedt makan menniska, at opröra himmel och jord,
höga och läga til sin fördel. Lycka är, at emellan de pä förslag
förde icke är synnerlig skilnad hwarken i förtjänster eller wilkor.
Berätta för alting deras Exc. Bunge och Sparre, at jag effterkomit
deras åstundan.

703. Min Kare Son.

Så stor fägnaden war under Er härwaro, så tung är ledsnaden,
sedän en sä angenäm visit åter siulat sig. Jmellertid fägnar det
mig, at resan gätt fort och lyckeligen, ehuru wädret war strängt,
din hälsa wacklande, och Stor Bror tunt klädd.

Jag wäntar underrättelse om Hans Maij:ts effterlängtade hem-
komst, samt alt annat, som kan interessera och fägna mig. Rud-
becken och hans anstaler släppas icke ur synen. Hos mine Gyn-
nare, i synnerhet Gr. Creutz, B. Sparre och Rosir förmäles min
respect.

Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 6. Julii, 84. C. F. Mennander.
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704. Min Kare Son.

Jag tackar hiertel. för brefwet och ali god anstalt. Relation om

Rudbecks fabrik och förbällande följer härhos in triplo, til före-
fallande bruk; i synnerbet hos RR. Scheffer, i fall man skulle för-
märka honom wara prsevenerad. Rudbecken sielf bar jag sedän
icke hördt af; men hans Son bar, som du sielf såg, warit hos mig,
och förklarat sig hogad för billig composition.

J boppet gläder jag mig redan öfwer revisionen af de annalkande
Calabriska mineralierne, och Bisk. af Tienne snart ankommande
bref.

J nasta wecka skall jag skrifwa til Hultgren i Philapelphia, och
anlita dig om brefwets befrämjande tilden långwäga orten. Men
jag bar i det ärendet en angelägen bön til dig. Den sidsta expe-
ditionen til Americanske Prästerne, som jag gaf til Notarien Schick
i förwar, bar icke kunnat genfinnas. Den torde nnder des siuklighet
wara nägorstädes förlagt och framdeles komma til rätta. Jmellertid
wore den mig nu nödig. War därföre så god, och lät afskrifwa
åt mig alt hwad i den saken och angående Americanska Missionen
hos Hans Maij :t är passerat, så wäl minä underdäniga bref som

Hans Maij:ts nådiga swar och förfatningar.
J nasta wecka skall Amer. Chartan öfwersändas, samt utdraget

af Giirtlers bref. Skicka mig wid tilfälle Plantins inträdes Tai i
Wet.Acad. om Geometriens oprinnelse, wisshet och gränsor, a 2. s.
Jämwäl wäntas et paquette disputationer från Åbo.

Under trogen önskan om ali sällhet förbl :r en trogen fader,

Ups. d. 9. Julii, 84. C. F. MennäC. F. Mennander.

705. Min Kare Son.

Härhos följer den ästundade chartan öfwer Nya Swerige, jämwäl
Hultgrens bref til dig. Bägges wära skrifwelser til honom skulle
ock nu infinna sig; men mellankomne hinder fordra opskof til nästa
fredag. Det är werkel. bäst, at du, som nu fullel. underrättad om
saken, berättar den ock des omständigheter muntel. för Hans Exc.
Scheffer, at hän icke mä ytterligare taga däri del på Rudb. sida.
Jag är icke eller nögd, med den skrifftel. deductionen, ehuru 3.
lärda hufvuden däri lutit sig tilsamman.
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Så snart jag hinner skal jag skrifwa för Knösen, fast jag fruktar at
det ingen ting uträttar. Khd :n Carsson (sic!) kan sielf giöra sig under-
rättad, när nägot honom tjänligit pastorat blir ledigt, och sä lägga
därom in. Men om hans swära siukdom ännu continuerar, som

hindrade honom frän alla prästerliga syslor, är lian ohielpelig. Wid
inlagan kan lian förmäla om sit nuwarande tilständ. In praesenti
är i Stichtet ingen honom tjänlig ledighet.

Lägg til Plantins tai de twänne nyligaste utkomne delarne af
Catteaux Journal, och för dem mig til räkning. Kraftman skall
hafwa utgifwit en afhandling om Finska Cammarwärket, den jag
önskade äga; men wet ei hwar den finnes.

Det gläder mig ännu i nästa natts dröm at skepparen med wåra
saker redan ligger pä strömmen. Jag behöfwer icke he om minä
Stenars etc. skyndsamme och säkra framskaffande. Jmellertid tages
förut ur Stenarts lådan en liten, med Sicilianska Confiturer; men

däremot följer med Stenlådan hijt Mazochii Commentariorum Tomi
2:o som ligga i Schiirers läda.

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 13. Julii 84. C. F. Mennander.

Min Käre Son.706.

Tack för så berömmelig sorgfällighet om minä saker, dem jag
med mycken äträ nu snart hijtförwäntar. Brefwet til Philadelphia,
hwari dit ligger inneslutit, följer härhos, om hwars befrämjande
genom säker hand, jag mycket anhäller. Ehuru mycket jag älskar
Knösen, hwilket ock hans flit och lärdom förtjänar, har jag doch
swärt wid at skrifftel. recommendera honom, i anseende til några
förut missiyckade försök. Jag tycker, at du som dagel. råkar we-
derbörande, kan wäl och wigt i mit ställe uträtta den saken. An-
gäende Allen skall jag framdeles utläta mig. Yale! P.t.

Ups. d. 16. Julii, 84. C. F. Mennander.

707. Min Käre Son.

Den nu ankomna posten har gladt mig med twänne skrifwelser
frän dig, som äro witnen om din sorgfällighet at roa mig under

34
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ännu pästående Brunscur, som icke wil under delta olustiga wädret
och hwarjehanda bekymmer och syslor synnerligen arta sig.

Stangenberg är ännu icke ankommen, och torde Wiberg arrivera
hijt rätt sä snart som hän.

Bland de lii mig ämnade estamper sätter jag i synnerhet wärde
på de 2 öfwer dr. Christina. 2. a 3. suiter af Päfwarne bar jag
redan. Men denna, som nyare, lärer ock wara wackrare.

Jag bar glömt begära portraiter af Helgonen, Brita och hennes
dotter, på hwilka därstädes lärer wara got tillgäng.

Prof. Bergmans död bar mycket bedröfwat mig. Hän war en

man af sällsynta talanter. Både pä förståndets och hiertats wägnar;
och jag saknar i honom min redeligaste wän i Upsala. Under det
du bewakar Knosens (sic!) lycka så glömm icke den gl. Tälpos
sak. Ellies beskyllas wi för mindre ordhållighet, och förakt af
fattige anhörige. Framlefwer en trogen fader.
Ups. d. 20. Jul. 84. C. F. Mennander.

708. Min Kare Son.

Nu är altsammans richtigt framkommit, wäl förwarat och oskadt;
så at anstalten warit god och lyckelig. Om de calabriska Sten-
arterna kan man wäl säja; parturiunt montes. Största delen äro
vulgaire, och ej olijke wära; men sä äro ock däribland några wackra
och sällsynta. Alla hafwa wärde däraf, at de äro längwäga konina.
Par suiter af Päfwarne har jag wäl förut; men äldre än denne.
Kommer nu det präcktiga nu warande Påfwens portrait til, ökas
den collections wärde. St. Brigittas och Catharinas kopparstick
skola finnas flera i Rom. Sä mänga mankan öfwerkomma önskade
jag fä. Jag har ingen annan grund til praetention på Mazochii
Comment, in Fabulas Heracleenses än at de stä bland förtekningen
af calabriska mineralierne; ocb at de oplysa det Herculanska
större wärket, och sålunda synes hänga därmed tilhopa. Det mä
härmed wara huru det will, ser jag, at du icke täncker läta saken
oss emellan komma tili process, utan ädelmodigt cederar mig delta
wärket. At pä min sida däremot wisa nägon wälwilja, skall du
wid tillfälle få de gamla elfenbens basrelieffs, som du sidst be-
tygade nöje före.
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J gär afsomnade Canc.R. v. Celse. Unge Rudbecken och hans
Swärmoder, soin lärer wara en ny härtils okänd interessent, arbeta
med force pä composition i Quarnbergska saken. Gnbben liöres
intet af.

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 23. Jul. 84. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Tack jämwäl för de smä piecerne. Kraftman
war icke däribland. Jag wore nyfiken at fä se den; men wet icke
anwisa, hwar den är trykt och finnes til köpes. RR. Fersen berättes
bafwa anstaltat om tryckandet.

När wäntas Hans Maij:t?

709. Min Käre Son.

Ännu är Skepparen icke framkommen. De basreliefs, soin skola
tjäna til gengäfwa, skola följa mig åt, och wäl omläggas, så at de
icke skadas. Men soin en stor mängd ämbetsmänn wid Hans Maij :ts

hemkomst lära infinna sig i Stockholm, sä at swärt torde blifwa
om audience, önskade jag weta din tancka, om icke rådeligare wore,
at opskiuta nägon wecka med dijtresan, och helre någon hwar- än
Söndag infinna sig til opwaktning pä Drotningholm.

Af de mig communicerade documenterne i Americanska saken
skall jag med egen hand afcopiera hwad mig nödigt blifwa kan,
och sedän, sä snart möjel. blir, dem ätersända.

Rudbecken skall nu skryta, som hans sed är, at sä snart Konungen
hemkommer, skall hän i alla omständigheter winna full triumph.
Du finner altsä angelägenheten, at man är waksam, och prsevenierar
dem, som hän genom falska berättelser kunde söka förleda. Skulle
nägon skrifft af honom hos Herren sielf insinueras, måste man söka
få den communicerad, dä hela sakens förlopp kan i underdänighet
läggas för en dag.

Nu pä stunden hade jag visite af Majoren Wallwik, och fick höra,
at hän nu är ägare af AlaLemo, och gifwit Ass. Wallen därföre
35:ra Dr. samt, altsä ’/s mer, än jag fick för den gärden. Förbl:r
en trogen fader,

Ups. d. 30. Julii 84. C. F. Mennander.
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J morgon täncker jag i Jesu namn sluta Watncuren; hwaraf jag
härtils rönt mer ondt än godt.

710. Min Kare Son.

Härhos ätfölja de mig commnnicerade documenterne, soin angä
Swenska Prästemissionen i norra America, med mycken tack-
säjelse för lånet. Lijkaledes tackar jag för portraitet af nuw.
Päfwen. Jag har twänne förut af honom in 8:vo. Hän är i alla
sig mycket lijk; men tyckes i den andra hafwa en magia ingenuam
faciem; då hana mine i detta synes mera inbunden och Jesuitisk.

J dag hade jag et mycket gratienst bref af RR. Creutz, med löffte
om Knöaens ihogkomat.

Acad. Secreteraren Flygare reser nu til Stockholm, at yrcka pä
sin befordran til Juris profeaaion. War honom til tjänst boa illustria-
simua i det du förmär ästadkomma. Yale! Trogne fader,

Upsala, d. 3. Aug. 84. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Af en och annan berättas, at Hans Maij:t wore
redan i dag i Carlscrona. Men rychtet lärer wara ogrundat; effter
jag icke blifwit af dig därom averterad.

711. Min Kare Son.

Hästarne kommo sä bittida, at jag icke, utan at förstöra sömnen,
kunde taga afsked; bwilket jag ber mätte ursäktas. Jag fär altsä
nu tacka för wanlig kärlek och benägenhet. Resan gick icke dess
fortare. Ty i Märsta och Alsike mäste jag länge wänta pä fordon-
skap, sä at jag först kl. 5. om afftonen kom, Gudi låf, lyckeligen
hem.

Nu på stunden lägger Skepparen Samuel Wahlström ut, som har
med sig det kosteliga Marmor stycket, altid wärdt at bära en Tilus.
Jag bar warnat honom, at det icke stötes. Hän har fraktsedel med
sig.

Jag giör mig säker däruppä, at du icke, ehuru hufwudet nu för
tiden kan wara fullt med andra angelägnare saker, ändä glömmer
de ärender, som du lofwade för mig uträtta. T. ex. anmäla min
compliment och ursäkt hos H. Exc. Gr. Creutz och Grefwinnan
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Fersen; men i synnerhet, at bäde sielf och genom andra bewaka
Qwarnbergska saken, at därwid icke måtte någon surprise kunna
hända.

Mot Michaelia, när nya Hushällerskan kommer at resa därifrän,
sä tillställ henne närlagde 3. Rdr. til resepenningar hijt, ocb at förse
sig med käst imder wägen på någon jakt.

War så god och bota följande brister. .) Historiska Bibliotheket
felas för mig numrerne 36 och 40. Har til och med N:o 44.

Af Upfostringssällskapets Tidningar äger jag til ocb med 56.
Numer; men N:o 53 saknas.

Swea Rikes stat är ellies complett; men pagg. 81—84 brister.
Detta l A dels ark ber jag om med det första, at wärket mätte kunna
blifwa inbundit.

Hälsa hiertel. bäde nnge och gamle, från din trogne fader,

Ups. d. 13. Aug. 84. C. F. Mennander.

712. Min Kare Son.

Det fägnar mig, at Marmorbläcken omsider framkommit, passar
sig wäl til sin destination, och är til bebags. Men framför alt är det
mig en glädje, at du och hela omwårdnaden har hälsan och mär
wäl.

Guds näd giör, at ock jag är nögd med mit tillständ; fast än
skifftewis nog swära krämpor infinna sig.

Tack för god anstalt om det Americanska brefwets fortkomst.
Jämwäl för de med Upsala Skepparen hijtsända saker, som nu

snart torde hijtkomma. J minä bref mäste jag wara kårt. Ty
hwad kan man wäl hafwa at berätta härifrän? Men från dig, som
är stadd pä en stor theater, wäntar jag bäde långa och mänga
skrifwelser.

Gud wälsigne dig och hela dit hus!
FörbUr trogen fader,

Ups. d. 20. Aug. 84. C. F. Mennander.
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713. Min Kare Son.

Omsider har Skepparen infunnit sig med petrificatet, soin är
wackert men icke aldeles sällsynt. Jmellertid blir det artigt at fä
weta des locus natalis.

Baron Mörners befordran wid delta tilfället war mången oför-
modad. Wi hafwa fått i honom en redelig änibets- och artig om-

gänges man. Canc. R. v. Engeström har under sin förwaltning för-
wärfwat sig mycken kärlek och aktning, samt saknas af många.
Hän lärer innankärt resa härifrån, och säges redan hafwa lagit afsked
pä Rådstugtm.

Jag har fullgiordt min förbindelse til Ståhlberg, dä jag anmält
hos dig hans ästundan. Förhäll emot honom effter samwete och
förefallande omständigheter. Du mäste kanna honom bättre än
jag. Hwad Tålpos fullmagt angär, tyckes mig wara bäst, at du
averterar honom, at den är utfallen, och hwad den kästar; dä hän
sielf mä draga försorg om des erhällande.

Förbl:r trogne fader.
Upsala, d. 21. Aug. 84. C. F. Mennander.

714. Min Kare Son.

J morgon stunden kom Secret. Flygare til mig; berättade din
wälmäga, och berömde den assistance hän njutit i sit ansöknings
mål. Men Skepparen med äsken mäste ännu hafwa nägra krogar
häremellan obefarne. Man wäntade med denna post mycket nytt
och mänga befordringar. Men aviserne ädagalägga, at folcket ännu
missräknat sig.

När RR. Scheffer och Gr. Gyllenstolpe blifwa tagne ur sin favo-
rabla tancka för Rudbecken, mister hän twä stöder; och fruktan
för hans obehöriga tillgrep förminskas. Fölg den saken widare på
spären.

Nästan ali Räg ligger nu pä slag; så at regnwäder är för Landt-
mannen ganska wädeligit; hälst säningstiden äfwen päskyndar, och
det omogna währsädet behöfwer soi och wärma.

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 24. Aug. 84. C. F. Mennander.
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715. Min Käre Son.

Ännu är den sölige Skepparen icke hijtkommen, sä at jag fätt
förnöja min nyfikenliet med det wackra petrificatets betrachtande.
J förwäg önskade jag fä weta stället, hwarest det blifwit tagit, och
genom hwem det blifwit dig förärat.

Jag bar bärtils förglömt en Adj. Stählbergs wid Finska försam-
lingen bön, som ban under mit wistande i Stockholm anmälte,
därom neml. at du wille, som Ledamot af Kyrkoßådet, ihogkomma
honom, när Sacellans beställningen skall besättas. Jag wet at du
giör det, om ei förtjäntare och skickeligare sökande infinna sig,
som knapt lärer ske wid en sä liten sysiä.

J de omförmälta omständigheter skall jag söka hielpa dig. Men
buru snart ocb huru långt det kan ske, wet jag ännu icke säja.
Ännu bar jag icke et korn säd i logan, mindre i jorden utsått til
nasta är; sä at jag icke kan öfwerslå, hwad min inkomst kan tilläta.
Det ser jag, at den blir föga bättre om icke sämre än i fiol. Hagel
bar för nägra weckor totalt förderfwat wäxten pä halfwa Fiby
egendomen. Förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 27. Aug. 84. C. F. Mennander.

716. Min Käre Son.

Du bar giordt en god giärning däruti, at Hans Exc. Scheffer är
desabuserad hwad Rudbecken angär. J rokan den mannen lämna
mig. Nu skall äter pä LandsCancelliet ligga en hans skrifft och
klagomål om afkastningen frän Qwarnby för delta är, hwars inne-
häll jag icke ännu fätt se.

Skäliga utgiffter för Tålpos fullmagt kan du wäl fordra af honom,
effter hän warit sä angelägen om en tom caracter. Hän är ock i
sin belägenhet bättre mäende, än du och jag i wär.

Jag önskade, at af Paleens humeur kunde äterställas, dä hän af
optekningen fär förmärka sit wälstånd. Men inbiten hypochondrie
är swär at bota.

Jmot mennisko förmodan har Gud nu gifwit oss härligt bergnings
wäder. Jag har giordt anstalt om säds förmalande åt ditt hushäll.
Jag torde ock med nästa post kurnia skicka litet pg:r, som mit
wärkel. tränga förräd kan tilläta.
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Nu följer härhos 9. D. K:mt hwarmed opköpes och wid tilfälle
hijtsändes 2;dra delen af Liidekes Schwed. Gelehrsamkeits Archiv.
Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 7. 7bris, 84. C. F. Mennander.

717. Min Käre Son.

Effter nogaste öfwerslag med min cassa, kan jag nu, och innan
lönespanmälen i währ blir i penningar förwandlad, icke mera til
din tjänst åstadkomma, än i 3. transporterade sedlar hosgående 60.
Rd:r, eller 1080. dr. K:mt. Nu ändrar sig til någon del Rudbeckska
theatern. Sonen et Compagnie, soin jag icke känner, framträder;
och begärer hos Landshöfdingen, at blifwa förordnad til Landbonde
på Fiby. Til säkerhet för räntan inlägger hän icke allenast sin
Swärmoders Friherrinan Liibeckers och Farbrodens HäfMarsk. Rud-
becks caution, utan ock insätter i Ränteriet en summa penningar.
Kan wäl alt delta gä ut på nägot annat, än at winna ändamäl utan

någon gengifft, och at tillika få tilfälle, at utsprida mig som ogijn,
processiuk, och mot Kungl. resolutionen genstörtig?

Af wär Italienske Biskop höres ju icke nägot? jag lärer altsä
blifwa dispenserad frän ytterligare tacksäjelse til bonom för de
sidsta sändningarne, då hän icke wälar med et ord tacka för minä
bref, och den gengåfwa hän härifrån fätt.

Rector wid Maria Ekorn, åstundar högel. blifwa Kungl. Håf-
Predikant. Innan Öfver HäfPr. Bar. Taube reste ut, recommendera-
des hän på des begäran af mig hos honom, och har fätt, effter des egen
berättelse gunstigt swar. Nu åstundar hän et ostensibelt bref til
Etats Secret :n Schröderheim. Men jag kan icke widare lägga mig
i den saken än jag redan giordt, hälst jag (inter nos) aldeles icke
känner hans Präste- och predike gäfwor. Skulle hän begära dit
förord hos Tauben och Schröderheim, sä gif honom det, som en
förtjänt och beskedelig man.

De i nu ankommit bref begärta afskriffter af Rudb:s inlagor skola
ankomma med nästa post. Fahnehielm har icke försäfwit sin lycka,
icke eller Rosenstein; men denna har almänt beröm om insichter och
stadighet, samt altså jämwäl effter mit ringa omdöme ganska tjänlig
på den platzen hän ställes. Gud gifwe, at af Ekenbergar och Sten-
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manner kunde blifwa folck! Wist kommer förtroende af personel
beskaffenhet och aktning. FörbLr en trogen fader.
Ups. d. 10. 7bris, 84. C. F. Mennander.

718. Min Käre Son.

Effter begäran med förra posten följa nu afskriffter af Rud-
beckens inlaga hos Håfßätten och Landshöfdingeämbetet; och
önskar jag, at nägot godt bmk kunde göras af dem. Jag bijlägger
lijkaledes Hans Maij:ts twänne utslag i Qwarnby saken; af hwilka
Rudbecken förmodel. förtegat den förra, dä hän utwärkade sig
den sednare, hwilket torde, doch med försicbtighet och i ali under-
dänighet kimna anmärkas, i fali mälet ytterligare kommer under
Konungens egna ögon. Jag lämnar alt pädin mogna efftertanka.
Swar päden mig nyss communicerade Sonens begäran om Land-
boskap skal i morgon til Landshöfdingen inlefwereras, och skall
jag yrka pä utslag, samt strax läta weta, huru det liuder. Nog är
jag snäl och närgängen hwad min Mineraliesamlings ökande angär;
men at begära sådant af RR. 8., en Herre, med hwilken jag icke
så synnerligen är bekant, understår jag mig doch icke. Skulle min
begäran bijfallas, förorsakade jag ock Gifwaren kästnad, i fall jag
finge dem slipade; ty den maneuvren hos oss, soin ännu icke hafwe
inrättade slipwärk, faller nog dyrt.

De ytterligare förbättringar pä versionen, som Prof. Floderus
giordt, ligga ännu hos honom; äro altsä icke företedde och öfwer-
sedde, samt sä länge incommunicable.

Då du skickar nägot med Prof. Acrell, sä glöm icke at läta Dahl-
bergs praes. Tai i Wel.Acad:n medfölja Om Lufftens beskaffenhet
i folkrika Städer. 3 s. Alt torde dä få hijtkomma under Titi
wärd.

Jag fär nu bref, at Mathesius frän London är ankommen til
Sköfde, opasslig til sinne och kropp. Men hoppas doch restitu-
tion. Hän lärer nägon tid förbli där. Den begärte permissions
tiden är nu ute. Leufwenius klagar, at lian icke kan draga sig fram
med halfwa lönen; Hwem tilkommer, at anmäla härom? Ministern
förmodeligen. FörbLr trogen fader,

Ups. d. 14. 7bris, 84. C. F. Mennander.

537



Mennander—Fredenheim.

719. Min Kare Son.

Genom min K. Sons goda anstalt fick jag i dag af Prof. Thnnberg
continuationen af Swenska Parnassen, Historiska Bibliotlieket och
Opfostrings Sällskapets Tidningar. Bibliotbecarien Neikter lärer
ännu wara qwar i Stockholm. Ätminstone bar jag icke sedt til bonom.
Hän torde fä med sig den lilla mig läfwade Tilus, samt Liidekes
Lärdoms Archivs andra del, soin lärer stå til fängs icke pä nägon
bokläda; utan hos bonom sielf.

Försöket at blifwa Landbo pä Qwarnby eller den sidsta hittils före-
lupna acten af Rudbeckska comedien följer härhos. v. Engeström
bar i denna saken ganska hederl. opfört sig; och är delta utslaget
det sidsta, det lian som v. Landshöfdinge afgifwit.

Lät tillsäja nya Jungfrun, at hon til Michaelis infinner sig, at

hushället dä kan af den gamla tilinventeras, och hon få afresa.
Jag önskar Eder alla Guds näd och wälsignelse, samt förbl:r Min

K. Sons trogne fader.
Ups. d. 21. 7bris, 84. C. F. Mennander.

720. Min Kare Son.

Af dit kärkomna bref ser jag, at arbetet warit mycket trägit,;
men alt är wäl, sä länge Gud beskär däremot swarande bälsa. Tack
för Jungfruns utmstande, och Liidekes boks opköp, men hwarken-
dera äro ännu framkomne. Tacksäjelse praenumereres jämwäl pä
den Italienska Mappa Ecclesiastiska. Bitarne af den sönder-
slagna Ecritoiren d’Albatre Orientale äro ali annorstädes
odugelige, men kunna i min samling komina til nytta. Den wackra
Estampen öfwer Yesuvii brand skulle giöra skön effect öfwer
skäpet, som innesluter minä Vesuvianse. Effterskrif et exemplar
för mig, och beställ om des encadrering.

En altför besynnerlig nyhet wore det om Päfwen skulle härstam-
ma frän Swerige. J den händelsen är det nog lijkt, at hän descen-
derar af Samina familie med Bisk. Brask.

Fär se, burn det gär med wårt etablissement pä Bartbelemy. Är

den förut aldeles opeuplerad?
Simingsköld bar rätt mästerligen giordt sinä friponnerier. Jag

ansäg bonom för godhiertig och enfaldig; men finner nu, at phy-
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sionomien är bedrägelig. Adj. Afzelius har berättat mig, at hän
hafft en ganska präktig samling af gl. graverade äkta stenar; men

soin warit Spanska Ministern tilhörig. Den torde ock hafwa wandrat
sin kos. Förbl:r trogen fader,

Ups. 1 C. F. Mennander.

In margine: Det lönar wisserl. icke mödan, at skicka Stenar til
Dalien at slipas. Mankan ätminstone för samma pris fä sädant giordt
i Tyskland, och jag hoppas, at wi genom Hans Exc. Bielkes för-
sorg fä snart en Slipwärk här hemma.

Det bestälta Miölet gick i dessa dagar med en Skeppare härifrän,
som oförtöfwat lärer komina dijt.

721. Min Kare Son.

Sedän jag sidst skref, har jag fått fägna mig åt twänne dina ange-
näma skrifwelser. Men Skepparen, som har Liidekes bok med sig,
är ännu icke ankommen. Ocksä skall hän wara en af de flitigaste
krogbesökare.

Fär se, hwad som kan giöras i Eneroths sak. J sådane mäl fär
man icke för mycket skynda. Coutumen är, at BancoFullmägtige
anmäla dödsfallet, och begära, at en ny ledamot förordnas i stället.

Med denna post hafwa redan Murray och Brander förklarat hos
Consistorium sin beredwillighet, at åtaga sig det beswäret. Päminn
Eneroth, at hän ock hijtsänder i denna delen sin inlaga. Liideke
har jämwäl förfrägat sig om råd hos mig, antingen lian skulle söka
detta lediga rummet, eller icke. Men jag kan icke swara honom
däruppä, utan mä lian giöra hwad honom lyster. Lät honom förstä
det. Jag wet icke nägot exempel, at nägon af Tyska Prästerskapet
warit en gäng Riksdags Fullmägtig; mindre nägonsin wid det ange-
lägna Bancowärket employerad. Skrif mig flitigt til om före-
fallande icke hemligheter utan händelser.

Förbl :r trogen fader,

Ups. d. 5. Sbris, 84. C. F. Mennander.

1 Päiväys puuttuu. Sidottu 21. IX. 1784 ja 5. X. 1784 p-.ttyjen kirjeitten
väliin. Datum saknas; inbundet mellon de 21. IX. 1784 och 5. X. 1784 daterade
breven.
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722. Min Kare Son.

Jag måste nu resa til Bälinge, och får icke afbida postens ankomst.
Om mit minne icke bedrager mig, bad jag dig sidst tilsäja Eneroth,
at infinna sig i Consistorio med formelig ansökning om Banco Full-
mägtigskapet. Sä hafwa Brander och Murray redan giordt. Enskildt
bref til mig, som hän skrifwit, giör icke tilfylles. Sä snart Banco
Fullmägtigas bref ankommer, afgiöres saken. Utgängen kan jag
ännu icke se. Berätta ock för Lydeke de honom i wägen liggande
swårigheter. A Dieu

Ups. d. 8. Bbris, 84. C. F. Mennander.

723. Min Kare Son.

Bägge brefwen, som sidst hijtkommo under dit couvert, återgä
nu härhos. Miödens innehäller wäl icke något om Slipnings machi-
nens construction och bruk, utan allenast et löffte om des förbätt-
rande framdeles; doch kan du, om så behagas, wisa det, tillika med
sielfwa Macbinen, åt Hans Exc. RR. Bielke. Sedän får jag brefwet
och sielfwa qwarnen hijt. Askelin och des hustru aro godt en-

faldigt folck; och är wäl möjeligit, at dem kunnat ske förnär. Se
altsä pä inlagan i Cancelliet, och, om hän är lidande, sök hielpa
saken tili rätta. Om wederbörande förtjäna nägon skrapa, unnar

jag den dem wäl.
Nu är Eneroths inlaga kommen, och jämwäl Asplunds frän Kungs-

holmen.
Banco Fullmägtige hafwa ock yttrat sin ästundan om ny Leda-

mot. Saken torde icke hinna i morgon afgiöras; så at man ännu
har en weckas tid at correspondera, om något nytt skulle förspörjas.
Wallenius hinner och dessemellan lägga inn, i fali hän ser för sig
nägon dag. Skickeligare är, at hän giör det sielf, än at jag skulle
giöra det för honom. Imellertid önskar jag hiertel. hans swaga
wilkors förbättring; och skall mycket fägna mig däråt, om jag wid
tilfälle kan något därtil bijdraga.

Flygaren, som nu war hos mig, gaf jag tilkänna orsaken, hwar-
före du icke ännu kunnat hos Cancelleren ingifwa hans memorial.
Uprichtigt, men oss emellan sagt, tycker ock jag, at med saken är
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ingen brädska. Icke eller interesserar jag mig widare för mannen.
Hela Slägten säges wara inbunden ocb konstig. Nägon bar welat
gissa til, at dennes broder, en nyssblefwen Stadssecreterare här-
städes, wore fader för de wackra Rudbeckska inlagorne; men det
tror jag icke.

J dag äro min Fullmägtig ocb Magistern ute pä Fiby, sedän
des ägors contonr är af Landtmätare aftagen, at höra grannarne,
om wid rälinierne nägot är at päminna. Man fär se, om jag är
så lyckelig, at förwärfwa mig nya processer, til nöjsamt tidsfördrif
pä ålderdomen.

Ideen af feten är rätt artig, men hwilkens hierna bar hafft den
capaciteten, at kläcka et så stort ägg!

Nu kommer posten. Hwad Mathesii sak angär, wil jag fräga,
om icke hans permissions tid kunde börja räknas från den tid, hän
nu mot hösten koni pä Swenskt botn? Förut giorde lian wäl icke
tjänst, men förmodel. sielf lönte danska Prästen, soin giorde syslan.
Med et sädant beräknings sätt hade man ännu tid til godo, at fä
erfara, hwad ändring Gud giör med honom, innan man i denna
saken beswärar Hans M:t. Jag bar redan af Probsten Ferelius i
Sköfde, soin warit Mathesii företrädare i London, ocb hos hwilcken
hän nu wistas, hördt mig före om hans tilständ, soin ännu skall
wara swagt, men icke utan hopp om restitution ocb at Leufvenius
nägon tid wäl skall kurnia berga sig med de wilkor, hän nu bar.
Brefwet wäntar jag snart tilbaka, jämte dit ytterligare råd, burn
man säkrast sig härutinnan förhäller, utan at oroa eller förwirra
Mathesius. Kan icke med honom sielf nägot i detta målet öfwer-
läggas. Om du sä tycker, sälät taga en afskrifft af Ferelii bref,
ocb skicka den til Ministern, som torde behaga tranquillisera Leuf-
wenius för nägon tid, om hän, som jag boppas wara af församlin-
gen älskad, kan sä länge begä sig med half lön. Archiß;s för-
teckningen är mycket curieux. Jag wet icke, hwar du gräfwer up
alt sädant. Trogen fader.
Ups. d. 12. Sbris, 84. C. F. Mennander.

I margine: Lydeke bar icke
nu ökat hopen af sökande.

afbidat mit begärta råd, utan bar
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724. S. T.

Det begynner se så ut, som skulle nägon i den bekanta saken
söka bereda sig en cheval de bataille.

En winskänck bar begärt ut til trycket alla protocoller, och alt
som i målet förelupit är. Mig tyckes, at hän därtil ingen rättighet
äger. Ty tryckfrihets förordningen, så mycket jag kan päminna
mig, gifwer ingen anledning, at utfordra sädane handlingar som
dessa aro, och som angå förtroendes syslors förgifwande effter Stän-
dernas förfatning. Sådane mäl kunna wäl icke pä källare och
krogar publiceras, utan, om något wore illa giordt, tyckes weder-
börande för sinä principaler därwid stå til answars.

Rädgiör härom med nägon förfaren och wälmenande wär wänn
och lät mig i alt förtroende nödwändigt med nästa eller mändags
pesten weta din och hans tanka, hälst i recommenderat bref. J
dag bade jag icke något ord från dig.

Om sökanden nägonwart skal förwisas at klaga, quo? antingen til
Just. Cancelleren, eller Konungen directe? Tuus ut nosti.

d. 15. Bbris 84. (Nimi puuttuu. Namnet saknas).

725. Min K. Son.

Jag är i tusende bekymmer om B. fullmägtigen, hwilken sak alt
mer embruillerar sig, så at jag icke wet, hwar den i morgon stadnar.
En och annan torde redan hafwa gifwit sin parole, så at jag före-
ställer mig dissensioner.

Gud låte Matbesius snart ätminstone så wida restitueras, at lian
sielf kunde decidera sit öde, antingen hän wil resa tilbaka, eller
blifwa hemma och med hwad wilkor?

Någon ytterligare suite af Cardinalerne åstundar jag icke; men
wäl af andra slag, t.ex. af nu regerande Husen. Förbl:r en trogen

fader.
Ups. d. 19. Bbris, 84. C. F. Mennander.

Min Käre Son.726.

J menen wäl, gode Herrar, at man här kan uträtta alt hwad man

sielf wil. Men det är icke så. Jbland mäste man foga sig, och
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jämka sä, at det kan blifwa nägon expedition af, hwartil fordras
ordin. Ledamöternes unanimite, som äro allenast fyra; ty far och
son giöra en; På sädan grund är ntslaget i B.F:s skapet tilkonimit,
sådant, som det obeskrifl. fort til Stockholm konina ryktet för-
mäler.

Nästa odensdag jousteras expeditionen. Fär dä se, om nägot kan
hielpas. Jag skall biuda til, men twiflar om reussiten.

Förbl :r din trogne fader.
Ups. d. 22. Sbris, 84. C. F. Mennander.

727, Min Käre Son.

Härhos ätergär conceptet, hwaraf jag snart wäntar originalet til-
baka. Meningen lär wäl wara, at et enda exemplar af de nödigaste
kyrkoböckerne anskaffas. Det blir din omsorg; ty nastan ingen
af dem finnes här til sain. Härhos följer nu i hast författad kärt
förtekning på dem. Wisa den förut ät Hans Exc. premier Ministern,
och rådlägg, om den bör ökas eller minskas. J fali de dijtgående
skola här inbindas, mäste wäl banden blifwa nägot snygga. Bseren,
men är hän död eller afskedad? bar wäl låtit utgä tilden församlin-
gens tjänst en Tysk Psalmbok. Men om nägon pä Fransyska blifwit
ingifwen, eller om de betjänt sig af den Stockholmska, bar jag
mig icke bekant. RR. Creutz wet sådant bäst.

Jag önskar kiertelin at Gud wärdes snart förbättra Mathesii till-
ständ, sä at lian kunde sielf utlåta sig, burudant öde lian önskar
sig för framtiden. Man wet, at sädane hypochondriaci merendels
förwärras, dä nägot dem oåtspordt gär i werkställighet. Jag bar
ock anledning at tro, at lian hwarken tänker gå tilbaka til England,
eller begära nägon befordran här hemma. Men jag tycker, at hän,
om lian återwinner full sansning, bör sielf fä decidera. Åtminstone

hoppas jag, at lian, som bar ganska berömmeliga egenskaper, samt

länge och wäl tjänt, måtte få de fördelachtigaste wilkor och den
rundeligaste pension, som wid sädane tilfällen kan bestäs. Du älskar
honom sä wäl som jag; och lärer i alt som möjeligit är, se honom
til godo.

Nu bar jag kömmit i ständ, at föranstalta om brefs afgäende i
dag til Banco Fullmägtige, angäende HåfPredik. och Kyrkoh. Ene-
roths associerande ibland dem; som ock extractum protocolli til
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honom sielf därom blir expedierat. Gratulera honom jämwäl pä
minä wägnar. Wallenii lapp äterställes härhos. Dahlm. infann sig
här ånyo. Nasta post skall jag opwakta H:s Exc. De sidsta wära
fartyg för i är aro nu i Stockholm, laga sä, at med nägot af dem
Miöds Slipmachin hijt följer. Mycket papper och nytt wäntar jag
ock af dig innan kort, som antingen wid samma tilfälle, eller ock
med Prof. Thunberg, torde fä komina hijt. Med hälsningar tilde
dina förbl:r trogen fader.
Ups. d. 29. Bbris, 84. C. F. Mennander.

Det på stunden ankomna brefwet fordrar intet annat swar, än tack-
säjelse. Päfägels fjädrarne äro af drängar och pigor dissiperade.
Nya Jungfrun lagar wäl mat.

728. Min Kare Son.

Närlagde bref til Hans Exc. Gref Creutz är du sä god och affärdar
honom til handa. Det angär allenast B. Fulmägtigskapet.

Sidsta posten tilbragte mig hosliggande underrättelse frän Pr.
Ferelius om Mathesii nu warande tilständ och fattade beslut; at

neml. rent af begära afsked litan ali expectance och pension. En
sådan resolution synes mig aldeles orädelig. Ty ehuruwäl lian nu

befinnes oskickelig, at förwalta nägot ämbete, är lian ännu wid den
åldren, at man genom Guds näd kan förmoda restitution; och er-

farenheten wisar, at de, som sä studerat i tentations scholan som

lian, sedän blifwit de erfarnaste och opbyggeligaste Lärare. Och
hwarföre skulle hän, om än lian ägde sielf et litet förråd, afsäja sig
ali pension, den hän genom mängärigt, offta nog förtreteligit men
altid redeligit arbete framför många andra sä wäl förtjänt. Min
tanka och önskan wore altså, at hän blefwe nådigt rappellerad, at

Leufwenius finge hela lönen, men Mathesius en wacker pension.
Rädgiör med wära och hans wänner, liuru härmed bäst bör tilställas.
Lät mig snart få brefwet tilbaka; ty jag har ei ännu swarat Ferelius.

Drag därom försorg, at alt hwad som i höst frän Stockholm hijt
ärnas, mätte fä afgä med nägot af de nu därwarande fartyg, emedan
navigationen häremellan oförtöfwat afstadnar. Några fiedrar hörer
jag nu at pigorna lagit til wahra. Hälsa hela huset!

Upsala, d. 2. Nov. 84. G. F. Mennander.
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729. Min Kare Son.

Så är jag ätminstone nägon tid fri från alt bekymmer om
böckerne til Minister Capellet i Paris. Ty sedän H. Ex. Gr. Creutz
pädit anmälande stadgat, hwilka de skola blifwa, är du sä god,
och anskaffar dem, samt låter dem inbindas i swart chagrin, som
wärt wanliga Kyrkoliverie. Däruppä får jag wäl räkning, och om
altsammans underrättelse.

Men om Mathesii sak är jag ännu i bekymmer och willrådighet.
Jag wet icke, om Baron Nolckens tilstyrkande om permissionens
förlängande pä et är kommer från honom sielf eller frän nägon annans
ästundan. Jmellertid wore det däremot stridande, om jag nu komme
in med underd. ansökning om total rappel och pension för honom.
Tycker du det sä passa sig, skall jag oförtöfwat anmäla saken.
Jmellertid wäntar jag Ferelii bref tilbaka, och Nolckens apostille
ätergär bärbos.

Sturtzenbecher war skapt och skuren tilden syslan hän innehade;
sä at det blir konst at utfinna nägon successor, som nägot så när
fyller hans ställe. Ätminstone fordras tid, at se sig om. Jag torde
därom förut fä Hans Maij:ts nädiga befalning.

Ivan dä Porthan aldrig fä titel bladet färdigt til Hasselska pane-
gyriquen? Mänga längta fä den. J dessa dagar afgick med en

Skeppare et litet knippe Päfägels fiädrar.
Förledne odensdags resolverade Consistorium, at i underdänighet

underställa Banco Fullmägtigs quaestionen: huruwida protocollerne
därom skola extraderas, Hans Kungl. M:ts egen decision; men

saken kan icke justeras förr än nästa odensdag, och expedieras sedän
med fredags posten. Detta har jagbordt i förwäg gifwa wid handen.
Sök imellertid pneparera afslag pä extraditionen. Bed och RR.
Creutz om assistance, den jag ock skall opwakta. Jag ser wäl icke
nägot olagligit wara begängit; men tycker oförgripel. at sakens natur

sä fordrar, och unnar icke owännen den fägnaden, at winna sit ända-
mål. Tack för god anstalt om sänningarne med Löthman. Nog
hade jag likwäl helre önskat äga Vesuvius, för connexionens skull
med minä mineralia Vesuviana, än Raphaels Theologie. Doch är
jämwäl detta stycket förträffeligit. Vale!

Ups. d. 12. Nov. 84. (Ilman allekirjoitusta. Utan underskrift).

35
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730. Min Kare Son.

Jag ber ytterligare och ganska trägit om B.F;s sakene bewakande,
at den begärte extradition måtte afslås eller nedläggas. Som jag
sidst berättade, afgär underd. hemställande därom med nasta post
eller nu i fredag. Det blir författat i helt kårta terminis. Tala
ytterligare därom med Just. C. och RR. Cr. samt förekom ali sur-
prise. Cr. skall jag då skrifwa tik Hän är wäl förbunden at bijstä
mig. Jag oroas mer af denna händelsen, än hela saken är wärd.
Res sielf åter om sä finnes nödigt. Jag skulle skicka exped:n til
dig; men någon torde jämwäl däruppä hafwa at klandra. Til RR.H.
skref jag om Wal. sub expressa rosa silentii. Hwem skal man nu

tro? Skepparen med Böckerne och granläterne är ännu icke an-

kommen. Jmellertid praenumererar jag min myckna tacksäjelse sä
wäl för omaket med delta, som för det öfriga jag ännu bar at wänta.
Vesuvius, som är nog dyr och ändä en slätt copia, wil jag icke
hafwa.

Mathesius lärer knapt wara i stånd at skriffteligen uttrycka sin
mening, hwad lian ästundar eller icke. Med nästa post skal jag
ytterligare skrifwa Werelius til. Men lät mig hans bref tilbaka.
Du ser däraf at lian wäl skall hafwa nägot sontien; men huru stort
det är, huru säkert, huru länge hän lefwer? etc. wet ingen. Sä at

pension i ali händelse kommer wäl til pass. Och om lian i anseende
til sin långa och trogna tjänst kunde därtil fä Professors caractere,
wore det dess bättre.

Ingen har ännu anmält sig, at resa til Constantinopel. Den Printz
du skref om, skall wistas i Stockholm, och wara på förslag til
St. Johannis Scholemästerskap. Legat. Prästesyslan är wäl många
gångor bättre. Kalla honom til dig, och förnimm hans utlåtelse.

Fråga Gen.Dir. Acrell wid tilfälle om godt räd wid min obstruc-
tion, som tager alt mer tili, sä at afförande behöfwes ständigt. Jag
har en god tid på Sidrens räd intagit hwarannan dag et stycke
Rhabarber. Men ock det hielper icke altid.

Hälsa Syster och de Små, från din trogne fader.

Ups. 16. 9br. 84. C. F. Mennander.
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731. Min Kare Son.

Jag kan aldrig nog tacka för din ömhet om min hälsa, hwaruppå
jag fätt et nytt prof genom flaskans hijtskickande. Effter före-
skrifften skall jag bruka det medicamentet. Men et gammalt hus
kan man litet läppä och reparera pä. Det ramlar ändå i kuli innan
man wet ord af. När det sker i en salig stund, är ali ting wäl.

Nu afgår, doch icke litan nägra nya försök och wändningar, underd.
hemställandet, sädant, som jag sidst berättade at det torde blifwa.
Giör nu genom wära wänner ali flit, at extradition förbiudes, eller
ock saken hwilar. J antingen J ustitia; eller civil cxped :n fäs det
wäl igen. Jag hoppas, at det faller i goda händer på bäda ställen;
men bar för wiss orsak icke welat fräga däreffter. Hos Just.Canc.
är jag sä godt som aldeles okänd. Förmäl hos honom min respect.
Jag wet dig wara hans wän. Lät ock weta, burn det begynner läta.
Hans Ex. Cr. skrifwer jag härhos til. Wäl wore, om lian nu komme
til staden. Men med saken lärer ei, gä sä fort, om ei desto favo-
rablare wind blåser i seglen. Rudbecken bar nu en tid hwilat pä
ärorne, sä länge Landtmätaren refwat hela Fiby egendomen. Men
som därmed snart torde komina til slut, sä lärer kriget snart åter
begynnas för alfware, burn stor del Qwarnby tilkommer, och hwad
gengäfwa Biskopsstolen tilkommer. Mäste icke menniskan altid wara

i strid pä jordene? Jag hör mig om effter tiänl. ämnen til Constan-
tinopel. Ännu är den slarfwiga Skepparen med sakerne icke an-
kommen. Hälsa hiertel. de dine förbl:r trogen fader,

d. 19. Nov. 84. C. F. Mennander.

In margine; P. S. Mag. Thorberg, som nägra är bodt här i
huset, och den jag känner för en beskedlig och stadig ung man,
är i andra nimet pä förslaget til Linguarum professionen i Åbo.

Hän reser nu til Stockholm, och lärer anlita dig om recommendation
hos RR. C. Sparre. Se honom til godo i hwad du kan. Som lian effter
fä dagar reser hijt tilbaka, kan lian få med sig hwad til mig är

destinerat.

732. Min Käre Son.

Det nådiga utnämnandet til Orden war ganska oförmodat, och et
synnerligit prof af en mild Konungs ätanka; och gläder mig sä
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mycket pä hela wärt Stånds Seniors och min redeliga wäns Hydrens,
som pä egne wägnar. Hwad som begäres skall jag söka effter-
komma. Jag är så okunnig i dessa grannläter, at jag icke wet, om

korsset strax bör beställas ocb brukas, eller någon slags dubbning gå
förut.

Expeditionen i det bekanta målet, som ytterligare tilden öm-
maste bewakning recommenderas, afgick til inrikes civil departe-
ment, och lärer säledes wara i St. S. S. händer. RR. Cr:s hade
jag et nädigt bref ifrän menin generalibus terminis.

Ferelius skref jag i mändags til, at oförtöfwat i Mathesii namn
inkomma med ansökning om rappell, och recommendera sig i nädig
åtanka. J förgärs koni den odugel. Skepparen til Flötsund. J gär
skickade jag dit, och fick op Giörwells paquette och en stor läda
med encadrerade estamper, men som mig icke tilhöra. J dag åter
koin äntel. den rätta lådan opp; men den mindre lösa pappers-
bunten och brefwet saknas ännu.

Jag har ondt wid, at få här någon, som wil resa til Constantinopel.
De tätä dödsfall, som händt wära utskickade, afskräcka alla. Hör
dig om i Stockholm effter skickeliga ämnen!

Gud ware med dig och dit Hus!

Ups. d. 23. Nov. 84. C. F. Mennander.

A tergo (eri käsialalla: med annan stil:)

58 blad frän Biisching.
27 blad frän Paris.

2 Estamper öfwer Gibraltar.
9 öfwer Aerostatiske Machine.

733. Min Kare Son.

Mit sigill, som ock är giordt af en kläpare, är jämwäl, som du
ser altför trängt, at däruppä sätta en Nordstierna. Enda rådet
torde altsä bli, at du beställer mig et nytt litet rymligare, sä at,
om Kungen framdeles ger och man erlefwer någon ytterligare deco-
ration, jämwäl den kan stickas däruppä. Boken, onnen och dufwan
wil jag gärna hafwa conserverade. Doch torde en annan stälning
finnas bättre. War altsä så god, och giör sielf eller lät någon annan
giöra et utkast, som jag torde fä se, innan Stickaren skrider til
arbetet.
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Hydren war utom sig af glädje. Kunde ock hafwa orsak därtil.
Hela Ståndet frögdar sig åt Hans Maij:ts så ädelmodigt och owäl-
digt ntdelta nåd.

Ophandla ät mig et exemplar af Riddare Statuterne. Om Mag.
Thorberg ännu är där qwar, kunde hän få det med sig, jämte de
Portugisiska estamperne, som du sidst nämnde om; utom annat,
soin du pröfwar kunna roa mig i min enslighet. Nägot nytt måste
ju wara utkommit ifrän Martins hand?

Raphaels gravure är ståtelig, och giör encadrerad god effect. Jag
önskade fä taflans underskrifft.

J dessa dagar war Sturtzenbechers yngre broder hos mig, som
skall wara engagerad wid fortificationen. Hän opwijste et muntert
broderns bref til honom, skrifwit förmodeligen kärt för hans siuk-
dom och död. Hän war i bekymmer om hans qwarlåtenskap; men

jag anwiste honom, at taga goda räd af dig.
Nu kommer omsider posten. Först och sidst recommenderar jag

B. saken til ytterligare sorgfälligt bewakande. Hos Sch:n är den
i ganska goda händer. Men huru skall lian befalla D;n at återtaga
ansökningen om prot:s extraderande, dä lian därutinnan icke synes,
utan brukar Winsk: n til sin skotthäst?

Förekom ali surprice, och bed G. Cr. at hafwa däruppå attention.
Bäst wore, om den rent af blefwe afslagen.

Brefwet om St:bechers död skall återkomma med nästa post. Jag
hörer mig nu på alla sidor om effter ämnen at föreslås til succes-
sionen.

Påstens sedna ankomst giör, at jag nu omöjel. hinner swara H:s
Exc. Scheffer, hwars gratieusa bref nu ankoin. Med tisdags posten
skall det ske; och äfwen Hans M:t dä opwaktas.

Nu pä stunden träder äldre Borgström in, och berättar, at lian
i något sin disputation rörande ärende i qwäll reser til Stockholm.
Jag gier altså honom brefwet, och jämwäl de begärte Taflorne;
ehuru de icke äro så pittoresque, soin mänga andra viier i Finska
skärgärden, och i synnerhet oppe i landet. Lät mig snart få dem
tilbaka. Förbl:r en trogen fader,

C. F. Mennander.Ups. d. 26. Nov. 84.
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734. Min Kare Son.

Jag glömde i gär at afsända med Borgström de begärte Taflorne.
Nu följa de med en Mag. Hiertstedt, soin läfwat om dem wäl
beställa. Datum ocb innehället päde bref, som frän din expedition
til mig ankommit, bijlägges jämwäl härhos. Optime Yale!

Ups. 27. 9bris, 84. C. F. M.

735. Min Kare Son.

Härhos följer underdäniga tacksäjelse brefwet til Konungen, som
du wid första tilfälle afskickar. RR. Scheffer swarar jag nu directe.
Jag bar i det mästa fölgt din idee. Men det bar blifwit en half
predikan, ocb hade behöft mycken rafinering. Bägge concepten
bijläggas, ocb sedän förstöras. Mit är knapt läsligit.

Jag glömde skicka Taflorne med Borgström. Med en Mag.
Hiertstedt fölgde de strax därpä, ocb mäste nu wara framkomne.
Estamperne, som Bergström hade med sig, woro mycket wälkomna.

Banco saken recommenderar jag alt ytterligare til ömnaste be-
wakande bäde i egen person ocb genom andra.

Det bar nägra gänger händt, at posten kömmit dä jag warit half-
wägen i mit bref. Så sker det jämwäl nu; ocb jag fägnas pä en
gäng med twänne dina bref; hwilka ehuru de icke innehälla nägot
synnerl. wiktigt, äro doch altid glada märken af Sonlig kärlek ocb
attention.

Ganska wäl wore, om dina omständigheter tilläte dig, at ju förr
dess belre resa til Gripsholm, at conferera med Gr. Creutz, jäm-
wäl i Dahlin, saken, at Consistorii hemställande blefwe bijfallit, eller
ock ärendet länge ocb wäl liggande. Därwid ser jag wäl icke nägot
wara at befara. Men älderdomen bar det med sig, at den är otälig,
ocb skygg för det minsta tilfället at underkastas chicane, dä man
den undsluppit under nu snart 50. tjensteår. D’Albedil hade warit
hiertel. wälkommen. Heidenstams bref följer härhos tilbaka. Tuus

Ups. d. 30. 9bris, 84. C. F. Mennander.

Apost. J. händelse af resa til Gripsholm kunde brefwet til Konun-
gen beqwäml. medfölja ocb praesenteras.
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736. Min Kare Son.

Wikman ankoni först denna märgon; så at jag i går icke weste
i mit dä afgängna bref nämna nägot om hans medhafda commis-
sioner, för hwilkas sorgfälliga bestälning jag är mycken tacksäjelse
skyldig.

Det sednare brefwet är mycket bättre än det förra, och därmed
afsänder jag nu genom natten trotjänaren Michael, at dig tilställas
och i märgon insinueras med wederbörlig wördnads förklarande.

Härhos följer en 50. Rd:rs sedel, hwaraf du är så god, och först
betalar Ordens utgiffterna 28. Rdr. 44 Sch. och sedän läter opköpa
nägot af hwart slag som stå pä en förtekning som Michel har med
sig. De sakerne hämtar lian hijt, jämte Slipnings modellet frän
Nagu, om det icke är för stort och tungt. Omständeligit bref fär
jag ock dä af dig om altsammans. Jämwäl om Banco Fullmägtigs
saken. Förbl: r en trogen fader,

Upsala, d. 8. Dec. 1784. C. F. Mennander.

In margine: Nu först fär jag en scrupel: om jag skrifwit rätt
då brefwet är in 4:to. Men jag menar, at sä går ann. Lät mig
wid detta tilfället få Ordens statute. Stählbergs bref följer tilbaka.
Curieust wore, at weta den avanturierens öde. Jag trodde honom
längesedan wara antingen hängd, eller pä nägot därhus, eller som

lyckeligast wore för honom, sotdöd.

737. Min Käre Son.

Nu har Mathesius bedt mig inlägga för sig om nädig rappel. Det
sker i närlagde supplique. Jag skrifwer ock därom til RR. Creutz.
Den lärer wäl communiceras med Canc. Collegium. Men jag
kommer icke ihog, antingen det bör ske förut eller effterät, sedän
skrifften blifwit Hans M:t praesenterad. Sök til, at hän fär heder-
ligit afsked, tilräckelig pension, och, om nägonsin möjcl: I är, Pro-
fessors caracter. Hän har, i sin wälmagt, förtjänt den bättre än
mången annan. Jag wet, at den skulle mycket flattera och, kanske
til nägon del restituera honom. Leuvenii fullmagt och fulla lön
lärer sedän följa af sig sielf.

Rudbecken, hwarom du nyl. frägade, har icke eller denna tiden
warit orckeslös. Hän har utwärkat sig hos Landshöfdm befalning
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til Häradshöfdm om Skattlägning pä Qwarnby, ehurn prtelimena-
rierne icke äro afgiorde, eller hela egendomen pä charta lagd.
Dessutom förbiuder sielfwa ärstiden nu en sädan förrätning. Jag
begynner rätt ledsna wid dessa oändel. tracasserier, som hafwa med
sig blott kästnad och förtretligheter; och på slutet det namnet, at

man är enwis och trätodryg, som likwäl aldrig hört til min caracter.

Under minä bekymmer bar jag roat mig med Pii Y discurser.
De äro artiga nog, i synnerhet berättelsen om hans Vienska resa.
Men aldrig gär lian opp i grundelighet och tänckekrafft emot

Ganganelli; sä at du mäste läta nägot prutas af den högaktning
du hyser för den förre.

Någon sökande til Constantinopelitanska resan begynna nu in-
finna sig. Men ännu bar jag ingen, med hwilken jag wore fulle-
ligen nögd.

Posten som just kommer, bar intet bref frän dig. Icke eller
den förra. Detta är i denna siukliga och stränga wäderleken
oroande. Gud låte dig hafwa hälsan och mä wäl samt hela dit
hus wara wälsignadt! Förhhr din trogne fader.
Ups. d. 8 Xbris, 84. C. F. Mennander.

Du omslär wäl suppliquen til Hans Maij:t med couvert, om sä
behöfwes.

738. Min Käre Son.

Michels vis inertia' har denna gången warit satt i synnerlig och
owanlig activitet; ty lian war i god tid här tilhaka i gär qwälls.
Doch har lian pä wägen tappat bort et stycke af Slipnings Machinen,
sä at jag i anseende därtil, och emedan ingen beskrifning med-
följer, föga förstår mig därpå.

Mycken tack hembär jag för sä god bestälning af minä ärender,
samt de sändningar jag fätt. J synnerhet war den silhoueterade
Familien mig obeskrifligen kärkommen, och skal förwaras bland
minä pretiosa.

J dessa dagar har jag fätt, förmodel. öfwer England, bref och
berättelse om Församlingarnas tilständ i America af wårt Prästerskap
därstädes, och i synnerhet Mag. Hultgren. Jag fördröjer likwäl
nägot, innan jag inkommer med underd. berättelse härom; ty mig
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läfwas et, förmodel. omständeligare duplicatum med Swenska
Briggen Eliza, soin Capit. Lundberg förer på Götheborg. Hör
effter, när delta fartyget dijt ankommer, och foga anstalt om

paquettets opsändande, som til mig är destinerat. Ty ellies torde
det länge och wäl få där ligga.

Brefwet om Matbesins skall, med den förändring, som åstundas,
effter någon tid inkomma. Jag sknlle hoppas, at den an...1

saken är hos Schr. .d. .m i goda händer. Ligg allenast flitigt
effter honom och andra wederbörande. Tack för löfftet om staterne.
Hälsa de dina. FörbLr trogen fader.
Ups. 10. Dec. 84. C. F. Mennander.

739. Min Kare Son.

Rätt wäl är det, at du förhällit brefwet til BR. Creutz, dä
Mathesii sak kommer litet an pä tiden. Det innehöll ocksä en liten
academisk omständighet, som nu wore för sent, at honom berätta.
Lät altsä mig få brefwet tilbaka med nästa post.

Til Prästesyslan i Constantinopel här (sic!) jag redan flere
sökande, än därwid behöfwas. Men ändå ingen, den jag tilräckel.
känner, eller wore fullel. nögd med. Twänne, Wiebe och Stählen,
hafwa just i det ärendet i dessa dagar warit här, och hälsat frän
dig. Känner du dem? Hwad namn hafwa de om sig i publiquen?
Wikman lärer jag swärligen kumia undgä at opföra pä förslaget,
sä wäl för des skickelighet, somat hän är den enda sökande af
egit Sticht, hwilket, om wäl skall wara, icke fär förgätas. För
menföhrets skull kommer posten nu först, neml. kl. mot 6. sä at
jag knapt hinner litta på dit bref, mindre beswara det, som skall
ske nästa torsdag. Jmellertid ser jag med mycken fägnad B. sakens
goda utgång, och tackar högel. alla wederbörande. FörbLr din
trogne fader,

Ups. d. 14. Xbris, 84. C. F. Mennander.

1 Sanan loppuosa sitomisen takia peitossa. Genom inbindningen har slutet
av ordet hiivit undanskymt.
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740. Min Kare Son.

Suppliquen för Mathesius och Leuvenius följer härhos. Bägge
längta de effter godt och önskeligit slut. Den förres Prof:s carac-
tere hoppaa jag icke förgätes, om nägonsin möjeligit är.

Strax effter helgen skall jag inkomma med förslag til Constanti-
nopolitanska missionen, ehuru swärt wahlet blifwer bland de flere
inkomne sökande, som alla äro unge männ, och nastan jämngoda.
Men jag törs icke opskiuta länge niine göremäl; ty de kunna lätt
förfalla ur mit minne, som dagel. mycket aftager.

Om Kyrkoßibliothequet i Paris är jag bekymmerlös, sedän du
ätagit dig at samla hwad därtil hörer. När det skedt, fär jag wäl
weta däraf.

Jag kan icke, i anseende til än utestäende hela årets lön, nu

ästadkomma mera, än närlagde 1000 Dr. K:mt.
De (sic!) liknar sig tili godt föhre i helgen. Fär man fägna

sig med det hoppet, at se Herrskapet här til Juhl eller Nyäret?
Tack för Almanachorne. Chartorne öfwer gamla werlden skola

följa med någon resande; men de öfwer Palaestina ligga rätt wäl här
förwarade. Med hälsning förbl:r M. K. Sons trogne fader.
Ups. d. 17. Dec. 84. C. F. Mennander.

741. Min Käre Son.

Den ästundade Danvilles Charta öfwer Italia antiqua skall, effter
den icke täi wikas och skickas med posten, med första resande
dijtkomma, och tör hända redan i morgon med unge Petrejus, som
ännu lärer wara här.

Wär lilla Gustavs siuklighet oroar mig hiertel :n. Doch bar jag
hopp til Gud, at hän, som en robust och lifachtig piit, öfwerwinner
sinä krämpor.

Gud wälsigne eder alla. Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 21. Dec. 84. C. F. Mennander.

742. Min Käre Son.

Detta exemplar af parentationen öfwer RR. Rudenschöld bar
Prof. Lindblom bedt mig offerera dig.
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Chartan följer härjämte.
Du har läfwat mig få se Gr. Ehrenswärds minnespenning öfwer

ammir. Trolle. Som den skall wara besynnerlig til ämne, figur
och pregel, önskade jag tillika fä en kårt beskrifning därpä.

Lät mig flitigt weta om lilla Gustavs tilständ. En frögdefidl
.1 uhlehelg önskas af d. k. fader,

Ups. d. 22. Xbris, 84. C. F. Mennander.

743. Min Kare Son.

Så långt war det därifrän, at jag Juledagen reste til Bälinge, at

jag hela Helgen hällit mig inne, ganska ömtälig mot köld, och
ellies icke wälmäende. Nägon resa til Stockholm denna ärstiden
skulle icke synnerl. passa sig för mig. Apropos. Wår Canceller
mäste ju nägon gäng hälsa pä oss. Skulle icke dä dubbningen, eller
hwad man skall kalla det, kurnia här för sig gä? Et långwäga bref
bijlägges, kömmit genom Götheborg. Innan kårt skall jag inkomma
med berättelse om Americanska missionen, Gud wet, huru därmed i
framtiden gär. Det ser ut, som des nytta pä Theologiska sidan skulle
aftaga. Hwad politisk bätnad däraf flyter mäga andra dömma.

Gud hielpe Gossarne äter pä raska fötter igen! och läte Eder
alla mä wäl! Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 28. Dec. 84. C. F. Mennander.

744. Min Kare Son.

Dä den Högste af Sin näd och längmodighet äter beskär oss et
nytt är, är min innerliga önskan, at allsköns wälsignelse måtte
förnyas och ökas öfwer dig och hela dit Hus! Din och de dinas
wälgäng är mig den angenämaste tidning pä jorden, som förmär
lätta min tunga och til grafwen tryckande älderdoms börda.

Bland andra krämpor synes obstructionen blifwa oöfwerwinne-
lig. Dråpporne giorde i början skälig effect; men sedän ingen.
Nu har en härwarande Medicus, effter sin egen erfarenhet, rädt
mig, at om afftnarne äta kokade cathrinPlommon. Därmed
fortfar jag nu. Men mäste understundom späda under med torr
Rabarbers tuggande.
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Litet längre fram fä wi ytterligare correspondera om de Ameri-
canska affairerna. Aldrig styrker jagtilden missionens ophäfwande.
Där är likwäl ännu en, ehuru redan nog liten Swensk stam qwar,
soin behöfwer wårdas.

Förslaget til Constantinopel skall icke eller länge dröja. Sökan-
derne aro redan 10. sä at wahlet til förslaget blir nog swärt, hälst
de aro nastan jämnäldrige och jämngode.

Wäl är det, at kyrkoböckerne til Paris genom din omsorg aro
samlade. Nu faller mig in, om icke kyrkolagen på Tyska borde
wara däribland?

Jag oprepar min önskan om alt godt öfwer eder alla, och förbl:r
Min K. Sons trogne fader,

Ups. d. 31. Xbris, 84. C. F. Mennander.

745. Min Käre Son.

För det kärkomna nyärs brefwet ber jag atduanmäl. min hiertel:a
tacksäjelse. Nu hinner jag icke swara; men det skall ske, om möje-
ligit blifwer, med nasta post. Ellies hoppas jag, at J bägge, utan

widare bref och insegel, kannen mit Eder tilgifna och med önskan
för Eder wälgäng opfylta sinnelag.

Gud gifwe framgäng til dina desseiner, och styre alt til Sin ära,
och din sanskyldiga fördel och bätnad!

Med nasta post hoppas jag kumia sända til dig en förklaring at

ingifwas til Kungl. Häfßätten emot Rudbecken. Hän wil hafwa
Landshöfdinge ämbetets utslag häfwit, hwari hans lian del med
Qwarnbergs landbonden om grödan och hemmanets afstående för-
klaras olaglig. Det är utstält mig til Communication redan i Nov.
men gafs mig i nästledna wecka, så at under det uppehållet lärer
ligga nägon konst, antingen at fä saken til någon ny division, eller
annan speculation. Under sit vicariat fälte von Engeström det nu

öfwerklagade utslaget. J nasta wecka hoppas jag kurnia inkomma
med Constantinopolitanska förslaget. Som i den nu ankomne
brefwen icke nämnes om Gossarnes tilstånd, hoppas jag, at de äro

stadde utom ali fahra. FörbUr en trogen fader.
Ups. d. 4. Jan. 85. C. F. Mennander.

556



4 /i, 7 11, ‘Vi 1785.

746. Min Kare Son.

Äter kommer jag dig til beswär. Härhos följer Rudbeckernes
inlaga i Häfrätten, och min replique. Den skall wara ingifwen
nasta ondsdag i Kungl. Hofrätten och då med couvert, om så be-
höfwes. Giör dig däraf imellertid kunnig om saken, och effter
berömlig sedwana recommendera den tildet bästa hos weder-
börande. Den tyckes hafwa ali rätwisa med sig pä min sida. Är
Prsesidenten i staden, så tala ock för ali ting med honom. Nägon
bar welat skrämma mig för Linderstedt; men jag bar ännu om

honom en annan tanka. Lät mig weta om brefwets framkomat, och
på hwad division den faller.

Jag förestälte mig icke, at posten i detta hiskeliga urwädret skulle
hinna fram förr än i natt. Den koni doch kl. mot 6. Det mig
communicerade brefwet följer altsä härhos tilbaka. Mycken pro-
babilitet företedde sig för mig, at den ideen skulle lyckas. Men
Guds Försyn bar med oss menniskor sinä horas et moras, som mäste
tälamodigt afbidas.

Förbl:r en trogen fader,

Upsala, d. 7. Jan. 85. C. F. Mennander.

747. Min ICäre Son.

Rudbeckens närwarande försök kunde synas wara underligit;
men därunder kan den konst ligga förborgad, at i fall lian finge
förlängd falirdag, sätta sig i full possession af egendomen, utan at

tanka på gengifft, och där så mycket lättare utwidga sinä gränsor,
som ingen rä och rörlägning ännu är skedd. Jag twiflar icke, at
Wederbörande inse obilligheten på hans sida, och giör mig wiss,
at du härwid anwänder ali waksamhet.

Med fredags posten skall Constantinopolitanska förslaget til dig
insändas at insinueras. J dag remitterar jag til Giörwell prsenu-
meration på Upf. Sälskapets Tidningar och Hist. Bibliotheket. War
effter wanligheten så god, lät smäningom afhämta dem, och så wid
tilfälle hijt öfwersända. J synnerhet ber jag om titeln och registret
af fiol ärs Tidningar, så snart de utkomme.

Om så wara bör, måste jag wäl åter wara beredd pä en kärt
Stockholms resa. Se til, at den icke kommer mig för hastigt uppå.
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Gud gifwe drägeligit wäder och wägalag! Jag är ganska ömtålig
mot köld och owäder. J den händelsen beställer du wäl rum åt
mig. Götheborgska räkningen skall dä följa med. Hum gär det
wed (sic!) v.praesid.skapet i Wasa Håfrätt? Förbl :r trogen fader,

Ups. d. 11. Jan. 85. C. F. Mennander.

748. Min Kare Son.

Härhos följer Constantinopolitanska förslaget, som jag recom-
menderar til föredragande och godt slut. Jag bar ingen praedilection
för nägondera. Docb är den förstnämnde, Mag.docens Scarin,
så recommenderad af sin Canceller, och med sä goda betyg
om besynnerlig insicht så wäl i de usuelle Europeiske spräken, som
de Österländska af Prof. Norberg och Auriwillius, som här infor-
merat honom, försedd man, at lian effter alt utseende fär denna
station, hwarest hän förmodel. giör största nytta. Hän skall redan
tämmel. förstå skrifwa och tala Arabiska. Den i andra rummet
opförde Mag. Nordwall är ock en käck kari, och för honom inter-
esserar sig alt, hwad Östgöthe heter, Hellwig inberäknad. Hän lärer
doch icke gå opp emot Scarin, som äfwen skall äga den gäfwan,
at wara en munter omgänges man, sädan, som Ministern på den
orten wäl behöfwer. Jag underrättar nu Hans Exc. Gr. Falkenberg
och Gen. Gr. Meyerfelt om förslagets insändande.

Tack och ära för bewakande af Rudb. saken. Jag häppas, at det
icke brädskar med resan. J dag reste Adj. Knös til Stockholm.
När hän opwaktar dig, torde hän fä med sig hijt hwad för mig
samlat är. Giörwell berättar sig hafwa skickat nägot til dig tilden
ändan. En trogen fader,

Ups. d. 14. Jan. 1785. C. F. Mennander.

749. Min Käre Son.

Jag tackar kärligen för ali mig äter ärtedd kärlek och sorgfällig-
het, och ber om min erkänslofulla hälsnings förmälan til din Hustru,
Barn och Swärföräldrar.

Ali ting stod här hemma wäl til. J gär morgons hade likwäl
Prof. Steincour lemnat wärt jordiska sällskap.
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KL 4. effter middagen kom jag hem. Jswägen, som jag tog, war
i öfrigit god nog, men hade stop pä nägra ställen, så at den synes,
i syrmerhet för Fruntimmer, nog obeqwäm. Landswägen är nu

förbättrad, groparne fyllte och stielpige ställen lagade.
War snart hierteligen wälkommen hijt. At nägon af Sönerne

nu i wintertiden följe Er hijt, wägar jag wäl önska men icke
begära.

Rummen wärmas dagel:n.
Jag förbl:r Min K. Sons trogne fader,

Ups. d. 21. Jan. 84. 1 C. F. Mennander.

750. Min Kare Son.

Jag förestälte mig, at, när föhret begynte blifwa krassligt, distings
resan skulle antingen opskiutas, eller aldeles afstadna. Jmellertid
stå rummen tilredde och opwärmde för så kärkomna gäster.

Constantinopolitanska, Matbesii och Rudbeckska sakerne recom-

menderar jag til skyndsamt och godt slut. De Americanska skola
snart effterkomma.

Tack för Riddarebrefwets hijtsändande. DomProbsten giör med
nasta post anstalt om penningars öfwerremitterande. Hän är rätt
lysten effter sit kors; och så framt den förrätningen, at tilställa
det honom, mig skulle anbefallas, som Ordens Cancelleren behagade
förmoda, wore det en glorieus sysiä, den jag på högwederbörligit
förordnande strax skall werkställa.

Trycket i Rez och Gu ..

2 är så fijnt, at minä gamla och förswagade
ögon föga komina med dem til rätta. Jag war altsä sinnad, at
skicka dem tilbaka. Men då nya exemplar redan äro opköpte
följa härhos de determinerade 3. RD:r.

Ingångne års prsenumerations sedel pä Opfostrings Sällskapets
Tidningar bijlägges. Den förra päde Historiska räcka ännu et

Va är. Lät effter wanligheten bägge slagen smäningom tagas ut,
at wid tilfälle hijtsändas. En förtekning pä nägra böcker, dragen
ur Fyrbergs register, följer härhos. Lät honom, i brädden tekna

1 Pitänee olla 1785. Torde böra vara 1785.
2 Epäselvää. Otydligt.
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närmaste priset pä hwar och en. När jag sä får den tilbaka, skal
jag låta weta, hwilka däribland jag åstundar äga. Folck och wahror
tyckas bär wid marknaden nog wanckas; men ali ting skall wara
dyrt. Hälsa de dina. Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 25. Jan. 85. C. F. Mennander.

751. Min Käre Son.

War hiertel. wälkommen hijt. Jag skall söka tillställa alt bäst
jag kan. Härwarande käpan är jämmerlig slätt, sä at jag önskade
wid det tillfället fä wara den förutan. Consistorii Academici Stora
salen tyckes wara tilden solenniteten tjänligast.

Jag behöfwer icke päminna, at du för ali ting bar Constitutorialet
för mig och Stiernan för DomProbsten med dig. Item de ätkonine
skriffterne. Fidus pater.

Ups. d. 28. Jan. 85. C. F. Mennander.
In margine: P. S. Et nytt portrait öfwer Gr. Tessin skall wara

utkommit; soin jag önskade fä. Jämwäl weta priset päde böcker,
soin stä päden sidst öfwersända förtekningen.

752, Min Käre Son.

Högeligen fägnar det mig, at resan gätt fort och lyckeligen, och
jag önskar beständig hälsa och wälmäga!

Jag bar änntt icke fätt min DomProbsts ed och personalier;
mäste altsä opskiuta jämwäl minä documenters öfwersändande til
nästa post. Jmellertid giör wäl du berättelse pä wederbörliga
ställen om acten i tisdags, och uttyder alt tildet bästa. Nägra
ord komma därom inn i märgondags Upsala Tidning.

ICL Secret:n Paykul reser i märgon bittida til Stockholm, och
har med sig det Romerska Qwinnohufwudet.

Hän har läfwat wara behielpelig, at utse nägot säkert tilfälle, då
de därifrån wäntade böckerne kunna hijtsändas.

Nya utkommande portraiter ber jag ock mätte för min räkning
ophandlas. Gr. Tessins bild mäste wara däribland. Framhärdar
trogen fader,

Ups. d. 4. Febr. 85. C. F. Mennander.
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753. Min Kare Son.

Tack för dit kärkomna och med ätskilliga glada ämnen opfylta
bref, pä liwilcka jag med nasta post skall omständeligen swara.

Nu hinner jag icke mera, än at recommendera följande Americanska
Prästerskapets saker til föredragande och til godt slut. Förbl:r
trogen fader

Ups. d. 8. Febr. 85. C. F. Mennander.

754. Min Kare Son.

Härhos följer acten ur Kungl. Håfrätten tilbaka, jämte bondens
saknade förklaring. Drif nu på godt slut, och förekom sakens ytter-
ligare utdragande, soin torde på alt möjeligit sätt försökas.

Det är ganska hugneligit, at KL Mt. med nåd ansedt förrätningen
med DomProbsten. Berättelse därom i Upsala Tidningarne följer
bärbos. J Posten är en annan, icke aldeles enlig med sanningen.
Hade du tid at läta inrycka en, som wore nägot omständeligare,
i Opf. Sällskapets Tidningar, kimde det icke skada.

Jag wore längesedan nedertryck (sic!) af onödigt pappers mycken-
het, om jag icke par gånger i året utmönstrat, och förstört en hop
skriffter och bref om obetydeliga och förbigängna saker. Så lärer ock
hafwa händt med ätskilliga Min K. Swärfaders bref. En del mäste
doch wara i behåll, i synnerhet sädane, som angå dig. Men de
aro icke så lätt igenfundna. Et och annat, som härhos följer, har
doch fallit mig under ögonen. Tillika bijfogar jag par Gr. Tessins
skrifwelser, som förtjäna förwaras, så wida de witna om den sai.
Herrens synnerl. ynnest och förtroende emot mig.

Lindblom har jag ännu icke räkat; men skall innankärt under-
rätta honom om det, som du skrifwer angäende hans Broder. At
Adj. Scarin fätt Constantinop. missionen gläder mig; ty jag tror
honom wara pädet stället den skickeligaste. Jag bad RR. Falken-
berg påminna honom om Präste ordination och pastoral examen.

Hän läfwade det; men om så skedt, wet jag icke. Har du tillfälle
så hör däreffter. J tisdag tänker jag skrifwa honom til.

Stats Contoiret lärer knapt kurnia finna något praejudicat, som

swarar mot Mathesii. Här gäller det Konungens nåd och med-
lidande mot en utan sit förwällande olyckelig medborgare. Hielp
denna sä wäl som den Americanska saken til snart och godt slut.

36
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Jag tror mig icke äga af Martins Swenska gallerie mer än första
lefwerantsen. Lefwernes beskrifningar dijthörande har jag platt
inga. Tessins portrait ber jag ytterligare om. It. om de hos mig
liggande böckeme, så snart tilfälle gifwes. Med Guds hielp blir
lilla bror Berndt långlifwad, allenast maa icke i bariidomen för
mycket qwaklar med honom.

Gud läte Eder alla mä wäl! Önskar en trogen fader,

Ups. d. 11. Febr. 85. C. F. Mennander.

755. Min Kare Son.

Jag skall tala med min fullmägtig, angäende den projecterade
ändringen i bondens förklaring. Men hän är, som längt härifrän
boende, icke sä lätt at få igen.

J dag skrifwer jag til Mag. Scarin, at giöra sig resefärdig, och
i synnerhet at skynda med sin ordination, sä framt den icke redan
wore för sig gången.

Jag bar sagt Secret. Flygare til, at opsätta omständelig beskrifning
öfwer den sidsta solenniteten. Men burn längt lian dermed hunnit,
wet jag icke. Roligt är, at Lectionerne om den Romerska vestalen
så mycket variera. Förbl:r Min lv. Sons trogne fader.
Ups. d. 15. Febr. 85. C. F. Mennander.

756. Min Kare Son.

Bonden Per Janssons förklaring gär härhos tilbaka. Juris Adj:n
Lundström säger, at om hän skulle frälsas från böterne för des för-
summelse i förklaringens afgifwande, ingen annan utwäg kunnat
tagas, än den tagen är, och den bonden påstär wara sannfärdig.

Onskan gär wäl i wår tid längt; men jag ser doch icke, at den
kan fästa sin tand wid et sä oskyldigt göremäl som detta är, at

neml. dä jag önskat sakens snara slut, men af bondens uteblifwande
längt öfwer förelagd tid med sin förklaring, befarat sökt utdrag pä
tiden, at dä Kungl. Häfrättens utslag honom blifwit communicerat.

Men om förklaringen nödwändigt skall annorlunda ställas, lärer
ingen annan utwäg därtil blifwa, än at Kungl. Häfrätten under för-
nyat wite ä nyo infordrar den af bonden. Hän finge dä få stå sit
kast för fördubblade böter, dem hän ock, i fall hän ei warit för-
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ledd, wäl förtjänt; men saken torde ock dä få konstigare utseende,
dä af den förmodel. enfaldiga manneti tredie gången skulle infordras
förklaring i en och sannna sak.

Rådgiör haroin med nägon af wåre pälitelige wänner, och lät mig
weta, i hwad slut man stadnar.

R. skall hafwa tagit attest om communicationen af sinä utskickade.
En snäll och stadig studerande Adelsman, Hierta benämd, som

bor hos mig, reste i dag til Stockholm, at söka Chemise Adjuncturen.
Hän är därtil både förtjänt och skickelig, och lärer anmoda dig om
biständ och recommendation. Gadolins son lärer wara hans strän-
gaste medtäflare, som ock är, jämwäl i dessa studier, ganska qwick;
men i anseende til Hierta nog nng. Med denne, om icke förr, blir
tilfälle, at skicka böckerna etc. hijt. Par din Morfaders bref, skrefne
den tiden då lian höll pä med sit sednare gifftermäl, bijlägges
härhos.

KL är redan 6. och nu först kommer pesten hindrad af det gräsli-
gaste owädret, som warat dessa dagar. Tack för det Ital. papperet,
och lät weta, huru bondens förklarings sak bäst.

Skrif sielf par ord til Scarin och, om Hans Ex. därmed hinner
skicka honom de instructioner hän bör hafwa med sig.

Gud gifwe dig god hälsa och alt annat godt! Föfhhr trogne
fader,

Ups. d. 18. Febr. 85. C. F. Mennander.

Min Käre Son.757,

Jag håppas genom din waksamhet snart fä höra godt utslag på
den i Håfrätten liggande saken.

Annu torde jag wäl af händelse komma öfwer nägot din Mor-
faders bref. De ligga, som mit öfriga cancellie, i fullkomlig oord-
ning.

Du har en vigilant Correspondent i Roni, som så offta och omstän-
deligen berättar hwad som där passerar. Men har Schiirer hela tiden
icke hafft nägot bref af sin Cousin?

Förbl: r trogen fader,

Ups. d. 22. Febr. 85. C. F. Mennander.

Skicka äntel:n sakerne med Hierta.
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758. Min Kare Son.

Wäderleken har wäl denna tiden warit så sträng och owanlig,
at den starkaste hälsa däraf kunnat brytas. Jag wil doch häppas,
at du och de dina må wäl; ehuru denna posten icke hade bref med
sig. Jag behöfwer icke oprepa de flere mål, som komma an pädit
waksamma besörjande, dels bos Kl. Maij:t dels ock KL Håfrätten.
Jag wäntar allenast, at snart få förnimma lyckelig utgäng pä dem
alla.

Endast fär jag nu påminna om Böckerne til Legations Capellet i
Paris, dem du läfwat samla. Tiden tilstundar, dä de torde böra wara
samlade, ocb färdiga at afgä.

Bland de saker, som Mag. Hierta förer med sig hijt, ber jag, at

ock målningarne öfwer Corois etc. mätte läggas.
Inter nos. DomPr. fortfar, at mycket glädia sig öfwer sit und-

fängna nädetekn. Denna märgon, i et hiskeligit wäder, koni lian til
mig, at öfwerlägga, om icke lian, säwäl i anseende därtil, somat lian
i brefwet kallas Troman, borde hafwa rangen för Academiens Hec-
tor?

Man förspörjer, at siukdomar nog inrita sig. Borgströms död är
wäl redan notificerad. De stackars Sönerne woro förut i gäld
insänckte, och ingen anstalt är ännu giord til deras hielp. Jag bar
sökt wara dem til nägon assistance. Kuset skall icke wara sä för-
mögit, somman sig förestält.

Förbl:r en trogen fader.
Ups. 24. Febr. 85. C. F. Mennander.

759. Min Käre Son.

Nu komma wi tilde nyaste Swenska kopparstick, dem jag i min
samling ännu saknar, och hwilcka jag ber du wille för mig opköpa
läta, och tillika med det öfriga, bijtförsända.

Det sednare häfftet af Martins portraiter har jag icke; ei eller
lefwernes beskrifningarne för hwarkendera delen.

Biskop Johannes Mattbiae i Stregnäs (sic!) är nyl. graverad, ocb
finnes bos Runemark.

Et nytt stycke öfwer Gr. Tessin är ock utkommit, ämnat at stä
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framför nya edit:n af des bref; men säljes ock särskildt. Förbl:r en
trogen fader.
Ups. d. 28. Febr. 85. C. F. Mennander.

Pesten är ännu icke ankonimen

760. Min Kare Son.

Jag begynner rätt längta effter Mag. Hiertas hemkomst, och at fä
nägot nytt med honom. Hwarigenom de ledsamma afftonstunderna
kurnia fördrifwas. Däribland blir wäl ock Historiska Bibliotheket,
hwaruppå ny praenumerations sedel, soin tager begynnelse med
denna mänad, härhos följer.

Lät icke Gr. Hessenstein få borttaga ali din tid, at icke nägon stund
öfrig blifwer til niinä angelägenheters besörjande, i synnerhet pro-
cessens bewakande niot Rudbecken. Fär Mathesius 400. Rdr:s pen-
sion, kan lian wara hulpen. Nog wore det wäl för wär bemlängtande
Präst frän America, om den saken kunde snart blifwa föredragen
och afgiord, samt lian således få lof at anträda resan til fädernes-
landet.

Borgström bar sökt wärkställa commissionen pä von Celsiska auctio-
nen, och lärer med denna post sielf heratta därom. Jag bar läfwat
honom penningar, när hän dem requirerar. Hälsa Hustru och barn.
Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 4. Martii, 85. C. F. Mennander.

761. Min Kare Son.

Hierta sielf är wäl icke ännu kommen til Staden; men böckerne
lian hade med sig, äro mig richtigt tilstälte, sä at jag har orsak at

tacka för god anstalt. Doch saknar jag ännu ätskilligt af det jag
därifrän wäntar, soin continuationerne af Giörwells weckoskriffter,
Grandison, de nyaste portraiter etc. Altså ber jag, at den fohrman-
nen, som har delta bref med sig och snart retournerar, måtte fä
sädant, effter wanligheten wäl omlagt, med sig hijt tilbaka. FörbUr
trogen fader.
Ups. d. 7. Mars, 85. C. F. Mennander.
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762. Min Kare Son.

En Stadsens Fohrman, som i dag rest til Stockholm, har med sig
dina genom Borgström pä von Celseska auctionen opköpte böcker.
Jag har hudit honom penningarne; men hän säger sig dem ännu
icke behöfwa. War nu så god, och lät med gamma mannen hijt
återfölja alt hwad jag därifrån ännu wäntar, och du låfwat besörja
om. Hiertas paquet är framkommit; men sielf har hän ännu blifwit
synlig i staden.1 Hän lärer wistas hos sin discipels Swäger ei längt
här ifrån.

Det skall mycket fägna mig, om jag i Nessilianska testaments
saken kan giöra H:r HRR. Norell behagelig tjänst.

Det wore sä mycket önskeligare, om den i Håfrätten liggande Rud-
beckska twisten kunde blifwa snart och wäl afgiord, som den, effter
alt utseende, snart fär en annan effter sig; ty nu 2 lian genom inlaga
hos Landshöfdingen och egen handläggning sökt skilja mig wid
watndraget åt en til ämbetet skattlagd qwarn; under föregifwande,
at den är hans glasur qwarn hinderlig.

In summa: jag som i ali min tid älskat och fått njuta frid, måste
nu på älderdomen wara utstäld för hwarjehanda oro och bekymmer,
som tära på de swaga qwarwarande lifskraffterne. Sed dabit Deus
his quoque finem. P.t.

Ups. d. 8. Martii, 85. C. F. Mennander.

763, Min Käre Son.

Min Bokbindare har i den hos Fyrberg opsamlade Sheridan fun-
nit en defect af 5 ark, enl:t närlagde Nota; den jag ber du wille
hos honom uttaga, och med posten hijtskicka.

Ellies har du förbundit mig til mycken tacksäjelse för så god be-
stälning på alla minä desiderata. Om ock Tessins nyare portrait
wore illa graverat, önskade jag doch få det med; ty i en samling
hör ondt och godt wara. Med nästa post skall jag, som nu omöjel.
medhinnes, swara på de mig meddelte frågor, och äskade under-
rättelser. Jmellertid följa nova Anglica tilbaka. J mig har du altid
en trogen fader,
Ups. d. 11. Martii, 85. C. F. Mennander.

1 Kieltosana jäänyt pois. Nekningsordet har hiivit borilämnat.
2 Sana ”har” jäänyt pois. Ordet ”har” utelämnat.
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764. Min Kare Son.

Du giorde wäl däri, at jag pämintes om formulairerne til Kyrko-
böcker och flytnings betyg. De följa härjämte; så at jag nu icke
ser något äterstå, som borde skickas til Capellet i Paris; sä framt
icke Prinsens abc. bok, som du ännu lärer anskaffa, sä framt den
finnes. När alt är tilhopa, sälät wederbörande bok-handlare och
bindare opgifwa på mig stälte räkningar och quittencer, som sedän
kunna bijläggas mit bref til Hans Exc. prem. Ministern. Utläggnin-
garne kan du wäl gå in i, sä wida de af Cronan restitueras. Skicka
ock mig en afskrifft af räkningarne. Den med blyertspenna skrifna
förtekningen bar jag swärt at läsa.

En stor fägnad är det mig, at äter hafwa wunnit seger mot min
ledsamma contrapart, och oändelig tacksäjelse är jag dem skyldig,
som til et så rättwist slut bijdragit. Norenska saken ligger mig
mycket om hiertat; men jag twiflar, om den nu mera här kan
hielpas. Man åberopar sig försutne fatalier, at intet original och
wederbörligit testamente i den delen blifwit optedt etc. Slutet torde
blifwa, at Cancelleren måste hielpa saken til rätta.

Härhos följa i en sedel 3000. Dr. Kmt; med förbehäll, at därmed
siippa alla requisitioner til nästa är denna tid, om man dä lefwer.
Penningar blifwa alt mer sällsynte. J proportion behöfwas hushäl-
ning och sparsamhet.

Mag. Ekorn, Hector wid Marise schola, bar giordt mig nägra smä
tjänster, och jag önskade kunna wara honom til wiljes. Hän bar
stark inwärtes kallelse at blifwaKungl. HofPredikant. Den utwärtes
wäntar hän genom Bar. och B. Taubes bijständ, som ock skall hafwa
läfwat honom sin intercession. Bed honom pä dina och minä wägnar
därom, och at hän söker därutinnan hielpa honom. Ekorn lärer
strax i detta ärendet besöka dig.

Dit just nu ankomna bref gläder mig därmed, at jag med nästa
post fär wänta expedition frän Håfrätten. J Americanska och Lon-
donska Prästesakerne häppas jag ock innan kårt utslag.

Så wäl Holmbergs som Bokbindarens räkningar skickar jag här-
hos tilbaka, som torde kunna blifwa til sin ändamäl valable och
brukelige, om du läter hwardera med egen hand undertekna, at
räkningen är för och betalningen af mig. Så måste wäl ock de
öfrige, hos hwilka man något hijthörande handlat, giöra. Haf omak
härmed sä snart du hinner.
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Meningen med Laih;s bref, sorti ock tilbaka gär, måste wara,
at begära recommendation hos och af den omnämnde mannen.
Laih:r är en skickelig, slug och drifwande man. Men i denna saken
lärer du hafwa betänkande wid at blanda dig. Först denna för-
middag återkom Fohrmannen. Förbhr trogen fader.
Ups. d. 15. Mars 85. C. F. Mennander.

765. Min Käre Son.

Det rättwisa utslaget jag äter fätt i Kungl. Häfrätten emot Rud-
beckens obilliga försök bar mycket fägnat mig, och fordrar tack-
säjelse för den waksamhet du därwid anwändt. De utlagde 9. Rdr.
följa härjärnte.

När wi härnäsi räkas, hoppas jag, at wär äter opkomna oecono-
miska twist skaß kunna med mindre omgänger bijläggas, än dem
Rudbecken förorsakar mig.

Jag ber om hälsning til wederbörande, och förbhr trogen fader.
Ups. d. 18. Martii, 85. C. F. Mennander.

766. Min Käre Son.

Jag bar icke eller nu nägot, som härifrån skulle förtjäna be-
rättas. En tid bar jag warit opasslig, och mäst, sä längt möjeligit
warit, hålla mig inne. Norenska saken bar jag likwäl sökt giöra
mig underrättad om, och skall ätminstone läta weta, när den härifrån
afgär.

Nu lärer jag kunna, om du sä tycker tid wara, skrifwa til prem.
Ministern, at böckerne til Paris äro färdiga, dä du kunde bijlägga
förtekningen pä dem. Men bör man tillika opwakta Hans Maij:t
med bref därom. Gif mig räd bärj. Förbhr trogen fader.
Ups. d. 22. Mars, 85. C. F. Mennander.

767. Min Kare Son.

För de twänne smä piecer, som Proberaren Geyer hade med sig,
tackar jag mycket. La vie privie etc. bar jag förut; men denna,
fast än under samma titel pä Tyska, är en helt annan bok, och
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mera Voltaires lefwernes beskrifning; har ock alla tekn därtil, at
den af honom sielf är författad.

Det skulle giöra mig ondt, om Mathesius wid afskeds tagandet
icke blefwe på nägot sätt soulagerad; ätminstone med nägon carac-

ter, som icke graverar StatsContoiret.
Sök ock befrämja de Americanska sakerne til slut, at den hem-

längtande Prästmannen måtte i tid fä weta sit öde, om hän får
komma tilbaka, eller längre skall bli där ute.

Mot slutet af weckan reser Geyer tilbaka. Koni med expedi-
tionen i fickan. Som redan i Cronans tjänst stadd äger hän wäl
icke full rättighet til nägot stipendiini!; men af wördnad för Hans
Exc. och Collegium och anseende til hans almänt kända synnerliga
skickelighet har Rector Magnificus och jag bewiljat honom sin
begäran.

Förbl:r en trogen fader.
Ups. d. 29. Martii, 85. C. F. Mennander.

768. Min Kare Son.

Härhos följer nu brefwet til Hans Exc. Gref Creutz om böckerne,
jämte en copia däraf. War så god, och aflefwerera det sielf, och
bijlägg då förtekning pä alt det som til Amb. Capellet är destinerat.
En dylijk förtekning, men med verificerade prijser, wäntar jag
hijt, och sä stäld, at däruppå utläggningarne kunna af Stats-
Contoiret återfäs, som jag skall quitterad til dig öfwersända, at

uttaga penningarna. Jag wet icke, om det skall wara nödigt, at

beswära Hans Maij:t Sielf med berättelse om befalningens wärk-
ställighet; litan tyckes mig wara nog, om du anmodar Gr. Creutz,
at wid tilfälle därom förmäla.

Understöd til sin Bergsmans resa i sommar är Proberaren Geyer
bewiljat, och swar därom afgångit sä wäl til BergsCollegium, som
enskilt af mig til Hans Ex. Gr. Bielke.

Resanden, som lagit med sig de trykta skriffterne, har ännu icke
infunnit sig. Däribland torde wara de felande arken af Scheridans
Geschichte. Ellies tillät mig at få päminna om denna defecten.
Jämwäl om de twänne Lemo stycken. Stora mästare kasta med
tiden sinä Finska bönhaserier i sopwrän. Men jag sätter wärde
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pä alt det, som påminner lefnaden päden orten. Prof. Solander
är ganska illa siuk, och säges wara utom hopp af restitution.

Americanska och Londonska sakerne recommenderas ytterligare
til waksam och wärkande ätanka. Laga för alting sä, at den usla
Mathesius icke blir för mycket lidande. Icke är hän wällande til
sit obeständ. KL är rätt nu siu, och än är ingen post kommen.
Har den något med sig, som fordrar swar, mäste det hwila til nästa
påstdag. Förbl:r en trogen fader.
Upsala, d. 1. Apr. 85. C. F. Mennander.

Cop.1

Hans Exc. Gr. Creutz.

Hans KL Mt. har under d. 15. Bbr. förledit är behagat i nåde befalla mig,
i anseende tilden wärd öfwer Swenske församlingar utom Riket mig blifwit
anförtrodd, at förse KL Ambassade Capellet i Paris med de hufwudßöcker,
som innehålla Swenska Evangelsk Lutherska Församlingens grundsatser, och
de den samma wedertagna kyrk.ceremonier, säsom Upsala Mötes beslut, Swenska
kyrkolagen och Ritualen, Wilskmans Ecclesiastique wärk, m.m. Dessa aro nu
samlade och inbundne. Jag wågar ödmiukast anhålla, at fä läta dem, effter
medföljande opsats,2 til Ed.Exc:e aflämnas; dä Ed.Ex. torde täckas gifwa därom
befalning, at de wid någon siölägenhet til sin destination afskickas. Med oafl. etc.

C. F. M.

769, Min Käre Son.

Effter begäran återföljer härhos den med blyertspenna skrefna
Bokförtekningen. War så god, och lät skrifwa den ren, och tilägg,
om nägra flera sedän tilkommit, samt utsätt prisen, och lät weder-
börande bokhandlare den quittera. När jag får den hijt, skall den
underskrifwen och quitterad ätersändas, på samma sätt, som nu

sker med Stattländers räkning. Och så lärer det wara bestält med
den saken, sä långt pä oss ankommer.

Solanders död har satt wära Jurister i rörelse. Lönen hörer wäl
nuw. Hector Hernbergh effter des fullmagt til; men om effter
honom, Solander näml., förslag skall uprättas, kommer an pä

1 Koko kirje kirjoitettu K. F. Mennanderin käsialalla. Päiväys puuttuu.

Liitteenä 1. IV. 1785 p.ttyyn kirjeeseen. - Hela brevet skrivet med K. F. Men-
nanders handstil. Datum saknas; bilaga tili brevet av den 1 apr. 1785.

2 Tällä kohdalla reunassa: N B. Här i mariginalen: N B.
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Illustrissimus. Flygare är redan i Stockholm, och Lundström kommer
i dessa dagar dijt. Bägge hälsa de på dig, och begära samt för-
tjäna din assitence. Mot slutet af weckan skall jag skrifwa wid-
löfftigare. Jag har äter hafft anstöt af gikt i armen; men hoppas
at den gär öfwer.

Förbl:r din trogne fader.
Ups. d. 5. Apr. 85. C. F. Mennander.

770. Min Kiire Son.

Juris Adjuncten Lundström, som har detta bref med sig, är en
snäll kari bäde in theoria och praxi; har ock giordt mig godt bijständ
i minä oförskylda processer. Hän reser nu til Stockholm, at bewaka
sin fördel wid den existerande öpningen genom Solanders bort-
gäng. Det tyckes wara utom twifwelsmål, at hän då Prof. Hern-
berg, enligit sin fullmakt, tilträder prof. lönen, Lundström bör få
effter honom ordin. Adjuncts lönen, som hän härtils mäst sakna.
Men pä Cancelleren kommer det an, om professionen bör anses som
vacant, och förslag dertil oprättas, pä hwilket hän dä effter alt
utseende hän däruppå får (sic!) rum. In summa: tala med Canc:n
om honom, jämwäl ä minä wägnar, tildet bästa, och war honom,
i alt hwad du kan, behielpelig. Yale! Pater tuus,

Ups. d. 8. Apr. 85. C. F. Mennander.

771. Min Kare Son.

Jag önskar hälsa och munterhet under nu påstäende dryga arbete!
Min gikt plägar mig ännu, men häller sig mästendels i handlofwen;
och torde, om den Högste snart gifwer oss wärma, kurnia öfwer-
winnas. Ellies befarar man, at den stiger högre opp. Tack för
löfftet om sorgfälligt besörjande om de af mig recommenderade
mål, och för ali ting laga sä, at Mathesius fär wid afskedstagandet
nägot nådetecken. Jag tycker, at hän det förtjänt. Gud wälsigne
dig och de dina! FörbLr trogen fader.

Ups. d. 12. Apr. 85. C. F. Mennander.
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772. Min Kare Son.

Denna tiden har warit och är ännu rätt ledsam genom mehnföre
och ijsläsning, soin giör, at man knapt kan komina ut ur porien.
Doch hoppas man, at häruppä nu snart blir slut, och at wåliren
åter förfriskar kropp och sinne. Min gikt, soin denna gängen hällit
sig i högra handen, tyckes redan blifwa lindrigare.

Wist är Päfwens bref rätt besynnerligit och gratieust; men hans
föräringar kunna icke skattas wara synnerligen magnifique. Con-
tinnationen af Bullorne blir wäl det bästa. Hwad iltwäg tänker
du taga nied dem? Åtminstone mäste du sielf utgifwa pä dem
en förtekning. Förlåt mig, om jag åter påminner om Aineric. och
Londonska sakerne. Et rykte löper, at H:s Maij:t i währ reser
til Finland eller Säkne. Wäl wore, om dessa mäl förut expedierades.
Förbl:r trogen fader.

G. F. Mennander.
(Ilman kirjeenkirjohtajan päiväystä. Fredenheini jäl-

keenpäin lisännyt: Utan nägot av brevskrivaren an-
tecknat datum. Fredenheim tillagt: Upsala mellan den
12 och 22 Apr. 1785.).

In margine: P. S. Det lärer icke blifwa nödigt, at inställa sig
wid Capitlet. Åtminstone lärer man i den händelsen fä därom
befalning. Min hälsa skulle knapt rä därmed.

773. Min Käre Son.

Om det härrörer af syslornas myckenhet, men icke af nägon till-
stött opasslighet, at jag åter med denna post icke fätt nägot bref,
gifwer jag mig ändå någorlunda tili freds. . Min hälsa är rätt kraslig,
och det står i Guds hand, om den, dä wärman infaller och mankan
röra sig samt bruka watndrickning, står nägot at hielpas. Mag.
Wendgren will nu skiljas wid mig, och därtil samtycker jag gierna.
Fär se, hwarifrän en ärlig och pälitelig man fås i ställe; ty en sådan
blir mig, ju längre det lider, ju oumbärligare.

Jbland de mäl, hwilka jag genom din åtgärd wäntar blifwa snart

och wäl afgiorde, är ock Capellßöckernas afsändande til Paris. Jag
hoppas, at anstalt därtil redan är fögad (sid). Och när jag fär
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förtekningen pä hela utgifften, skall jag underskrifwa anwisning
til Stats Contoiret. Härifrän är intet nytt, utan jag förbl:r pä gam-
malt wijs din trogne fader,

Ups. d. 22. Apr. 85. C. F. Mennander.

774, Min Kare Son.

At du mår wäl, och förmär arbeta, är mig hiertel. kärt. Jämwäl
i sin mån fägnar det mig, at böckerne richtigt afgå til Paris, ocb at

man bar hopp om snart ocb godt abit i Mathesianska saken. Ach!
om ock den Americanska hunne afgiöras!

Det enda lappris nya jag bar härifrän at berätta, är, at en ung Ste-
nius, som warit til siös, stryker här om i alla hus och tigger. Och
soin lian tillika skryter af swågerlaget med oss, är den gossens com-

portement rätt förtreteligit. Jag bar gifwit honom nägot, med alfwar-
sam tilsäjelse, at packa sig hädän. Hälsa alla. Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 26. Apr. 85. C. F. Mennander.

775, Min Käre Son.

At du icke fick af mig med sidsta post nägot bref, härrörde wäl af
indisposition; men förnämligast däraf, at jag icke hade nägot at

skrifwa om. Och nästan så är det jämwäl nu. Doch kan det förtjäna
berättas, at Mag. Wendgren nu snart skiljes wid mit hus. Köpt sig
egen gård, inrättar hushälning ocb förmodel. giffter sig. Denna för-
ändring bar jämwäl för mig bekymmer med sig, ty det blir swärt
at finna en man, som bar de här erforderliga egenskaper, at lian
neml. är god och opbyggelig Präst, angenäm och redelig omgänges
man, drifwande och förständig hushållare, m.m. Hade lian ock hälff-
ten af nödig skickelighet, wore jag ändä nögd.

Jag wet icke, i hwad tilständ Borgström lämnat sit bo. Sönerne
berätta, at de längt innan hans död skrifwit hein effter penningar,
med hwilka de wärkel. förnufftigt och sparsamt hushålla, ocb jäm-
wäl sedän om det Samina trägit päminnt sinä anböriga och med-
arfwa; men härintill icke fått nägot swar. De skulle säledes lidit
nöd, om jag icke gripit dem under armarne. Hela deras wälfärd kan
bero däruppå, då den ene täncker ännu denna terniin magistrera,
och den andra, som tänker blifwa medicus, disputera. Men jag håp-
pas, at huset är säkert.
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Med denna post hade jag bref af H. Exc. Gr. Creutz, liwari Hau
läfwar draga försorg med det första om böckernas öfwersändande
til Paris. Tack för god anstalt härom, och för de meddelte Nova
Vaticana. Lät mig ock snart få tacka för Americanska och Lon-
donska affairernes goda slut. Förblrr Min K. Sons trogne fader,

Ups. d. 3. Maji, 85. C. F. Mennander.

776, Min Kare Son

At du och de dina mä wäl, är mig altid den gladaste tidning,
hwarom jag aldrig för offta kan blifwa underrättad. Men därom lärer
jag knapt kumia giöra mig hopp, at J til Pingesthelgen haisen på
mig. Annu i dag war marken här nastan hwit af hagel.

Giör alt hwad du kan ytterligare tilde utrikes målens före-
dragande och afgiörande, uti hwilka jag har en liten del. Tack
för de skriffter jag fär wänta med KL Secr. Paykull. Täget öfwer
Bälten har jag redan läst. Förbl:r M. K. Sons trogne fader,

Ups. d. 10. Maji, 85. C. F. Mennander.

777. Min Kare Son.

Twå poster hafwa ankommit utan bref. Annu ställer jag saken
på dina trägna syslors räkning, och förmodar, at opasslighet ingen
del har i delta upskofwet, som jag wäntar wid nasta tilfälle blifwa
ersatt.

Jmellertid, som nu twå låfdagar infalla, så har jag ock par mål
at beswära med. Jag tror mig hafwa berättat, at Rudbecken giordt
praetension på Watndraget i Fiby, och welat sig det tilwälla, änskönt
där är en under ABstolen af ålder skattlagd Watnqwarn. Jag har
replicerat på hans inlaga hos Landshöfdingen. Min skrifft är
honom communicerad; men hän dröjer nog länge med sit ut-
låtande. Nu har man fallit på den tanken, at hän imellertid torde
gå til Hans Maij :t med anhällan om förklaring på des resolution,
om icke Watndraget bör jämwäl tilhöra honom och säledes, mig
ohörd, söka förkärta processen oss emellan. Saken, hwarom jag
högel. ber, är, at du effter wanligheten wille wara waksam och
sä begä, at, i fall något sädant wore på halinen, jag, innan nägon
hand widlägges, mätte fä del däraf, och att ali surprise förekommes.
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Det andra jag ber om, är, at du ytterligare anwänder alla dina
bona officia hos B. B. Taube för Rectorn Ekorn, at ban kunde
blifwa HåfPredikant. Hän är en förtjänt och skickelig inan.

Mathesius, Loefvenius och Americanska Församlingar aro förut
wäl kände och nogsamt recommenderade. Det skadar doch icke at
med et ord nämna dem. Gud ware med dig och de dina! Förbl:r
en trogen fader,

Ups. d. 13. Maji, 85. C. F. Mennander.

P. S. Jag är älagd, at nu strax begynna watndrickning. Här
säjes, at Cancelleren kan innankårt hijtwäntas. Har sådant nägon
grund?

778. Min Käre Son.

Osäjeligen kärt är det mig, at du under mångfaldiga arbeten
fått äga hälsan, och at hela dit Hus mär wäl. Fägnesamt är ock
det, at Mathesiuska och Loeveniuska saken kömmit til så godt slut,
somman kunnat förmoda. Det hafwa de at tacka din activitet före.
Om den förra har jag pä lång tid ingen kunskap hafft; och nyl.
spargerädes, at hän blifwit död, som likwäl icke sedermera blifwit
bekräfftat. Americaneme kunna wäl wänta til Hans M:ts åter-
komst.

Hultgren är det likwäl ynka med, som så innerl:n längtar til
Fäderneslandet. Men Scarin måste wara en underlig menniska,
som så försummar sin skyldighet och egit bästa. Jag skall med
första skrifwa honom til.

J mårgon parenterar Prof. Fant pä Jämtlands Nations wägnar
öfwer wär saknade Wargentin. Wid midsommars tiden bli promo-
tioner i Medicinska och Philosophiska faculteterne, då.wi hoppas
få besök af wär Canceller och andra Främmande från Stockholm.
Förbl;r Min K. Sons trogne fader.
Ups. d. 24. Maji, 85. C. F. Mennander.

779. Min Käre Son.

Bar. Taubes död har mycket rördt mig, och opwäkt i mit sinne
ophyggeliga reflexioner öfwer den Högstes hushållning med men-
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niskors barn. Bönedagen predikade jag i Bälinge; men märker,
at kroppens och sinnets kraffter nu mera icke offta stä ut med den
öfningen. J gär begynte jag med watndrickning; men mäste för-
model. snart, i synnerhet för den ännu fortfarande kalla
lufftens skull, därmed afstadna, til des man får i är påfyllt watn

inn.
Nu är waksamhet mot Rudbecken ganska nödig. Nyl. lade hän

inn hos Landsböfdingen om inrymmande af watndraget i Fiby. Dä
den inlagan communicerades mig, wjstes på min sida, at qwarnen
däri är skattlagd, ämbetet på lön anslagen, och bar ingen connexion
med bytet, som icke eller watndraget i Kungl. Resolutionen nämnes.
Watnet är ock knapt tillräckeligit, at wissa tider på äret drifwa
qwarnen, och täi icke delas til andra wärck. Däruppä förwijste
Landsböfdingen saken tili Tinget. Rudbecken, sä snart lian det
förnam, berättes bafwa rest til Stockholm utan twifwel, at fä nägon
favorabel förklaring på Hans Maij:ts utslag. Dijt skall ock hans
Son, som ellies denna tiden residerat på Fabriquen, bafwa nu för-
fogat sig. Sök mota detta oroliga folckets anläggningar. Fram-
härdar en trogen fader.
Ups. d. 31. Maji, 85. C. F. Mennander.

780. Min Käre Son.

Jag ärnade just nu med denna pästen biuda dig och Familien
bijt, på en medicinsk promotion d. 14. hujus, och en philosophisk
d:o d. 17. Rectorats ombytet s. 20., samt Prästeordination d. 19.
Men nu förmärker jag, at du tänkt företaga en resa i helt annat

wäderstrek, som kan wara angenäm nog, och jag önskar blifwa til
alla delar lyckelig! Jag ber om min hälsning til alla bekanta på
den orten.

Men för ali ting mäste et ärende beställas i Stockholm, innan
afresan sker därifrän, och sä tidigt, at swar kan wara här nästa
post.

Cancelleren Gr. Creutzes bref, at å hans wägnar gifwa Philo-
sophiska Faculteten venia promovendi Magistros, fick jag nu men

Hans Exz:e utlåter sig icke angäende Medicinska promotionen,
som likwäl förr än den andra, eller nästa tisdag, kommer at gä
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för sig, och liwartil et dylijkt bref til mig, at företräda Cancellerens
ställe, nödwändigt fordras.

Laga nu så, at jag får det med näst hijtförwäntade post. Detta
är sä angelägit, at den promotionen ellies kommer at studsa, Noreen
borde opåmint komina sådant ihog. Hans Exc. bar mycket annat

och wigtigare saker at täncka pä.
Nu är jag i dagelig strid med Rudbeckarne, dels hos Lands-

höfdingen, dels i Häradsrätten, dels ock hos Landtmäteriet. Gud
läte den saken komina til nägorlunda billigt slut. Jag ledsnar hiertel.
wid det myckna tracasseriet. En tämmel. pälitelig fullmägtig
tycker jag mig äga. J gär slöts yttra linien omkring hela egen-
domen. Hälsa hiertel. Syster och de Smä. Ännu wäntar jag et
bref innan affärden sker. Förbl:r Min K. Sons trogne fader.
Upsala, d. 7. Jim. 1785. C. F. Mennander.

781. Min Kare Son.

Jag är dig mycket förbunden, som hwarje påst gifwit mig under-
rättelse om din Finska resa. Men wet icke, hwad du tycker därom,
at jag hela denna tiden icke infnnnit mig med något bref. Wärke-
ligen har jag hafft mycket at sysiä, samt dessemellan warit opass-
lig, matt och ledsen.

Hijt tils war jag kommen, i et bref, som jag tänckte lägga i för-
wäg mot dig i Stockholm. Men i det samma medförer påsten slutet
af dit Finska diario, och tillika glad kunskap om lyckelig hem-
komst. Gudi låf! Resan har gått rätt geschwindt och nöisamt.

Nu komina wi äter til wära affairer. Hielp Americanska sakerna
til slut. J synnerhet den fattiga hemlängtande Prästmannens. Kan
man nu genom Cancel. Collegii påst fä bref til Philadelphia? Jag
mä tro, at Scarin redan är förrest til Constantinopel?

Gud wälsigne dig och din wärdnad!
Förhl :r en trogen fader,

C. F. Mennander.Ups. d. 5. Julii, 85.

782. Min Käre Son.

Wi hafwa först i denna wecka, hindrade af hwarjehanda, begynt
wär Bibelsession för detta året. Flere äro wi nu icke, än Aurivillius,
37
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Floderus och jag, samt wär Secreterare, Lect. Eberhardt frän Stock-
holm. Döden har bort pläckat de fläste, och de fåä ännu lefwande
hafwa förfall, och kunna icke här infinna sig. När detta arbetet
effter någre weckor sluter sig, får jag omsider tanka pä watndrick-
ning. Det blir nog sent på äret, och imellertid plägas jag af bröst-
wärk, catharhe, lomhördhet, samt den oöfwerwinnerliga obstruc-
tionen.

Qwarnbärg saken tyckes nu taga en ny och oförmodad wändning,
som i fall oprichtigt handlas, kan befrämja et slut, hwarwid Biskops-
stolen blir skadelös. Sedän charta öfwer hela egendomen blifwit
oprättad, woro i förra weckan domaren och wederbörande Skatt-
lägnings männ tilhopa, at förrätta Skattlägning til utbytet mellan
Qwarnbärg och Agerstad. Men som chartan ännu icke är lagligen
stadfäst, kimde denna förrätning icke gä för sig. Men Rudbecken
inkom dä med et anbud, at gifwa bägge hemmanen i Agerstad mot

Qwarnberg, och de ägor, som det i proposition mot de öfriga hem-
manen kan tilfalla, samt wattudraget och qwarnen, som Biskopsstolen
tilhört och äro därunder skattlagde. Detta tilbud är nu utstält til mit
och Domkapitlets utlätande, som innan kårt skall falla.

Af Opf. Sällsk. Tidningar har jagtil och med N. 34, af Hist. Bibl:s
s:te del N. 19. Det följande, jämte annat smätt nytt, wäntas wid
första tilfälle. Förbl:r trogen fader.
Upsala, d. 8. Jul. 85. C. F. Mennander.

Närlagde ansökning i Höglofl. Kungl. Häfßätten ber jag högel.
at du läter inlefwerera i morgon innan kl. 12. eller aldrasidst innan
måndags middagen, och sedän uttager samt mig tilsänder Communi-
cations resolutionen. Om den nu förewarande föreningen gär i
land, hoppas jag, at widare omgäng härutinnan icke behöfwes. Men
min fullmägtig har ansedt denna prevoyance nödig, at reservera
sinä rättigheter, i fall fredlig composition skulle misslyckas.

In margine: J dessa dagar flyttar Mag. Wengren frän mig, och
en ung Prästman Rehmark, är redan kommen i stället.

783. Min Kare Son.

Tack för beswäret med beswärens inlänmande iKungl. Häfßätten.
När saken warit före, och remitterats til Communication med weder-
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börande ocli förklaring, sä tag den ut och skicka til mig, dä jag
effter omständighetema kan förbålla mig därmed.

Wi hälla flitigt och dagel. uppä med Bibelarbetet; doch lärer det
ännu räcka någon tid, så at jag sednare än någonsin tilförene kan
komma til min watndrickning. Jag röner redan mycken olägenhet
däraf, dels genom nya krämpors yppande, dels ock genom de gamlas
tiltagande.

Här är nog ledsamt, ty alla nyttja sommarferierne pä landet.
Skulle dina omständigheter tilläta, at pä kärt tid rycka hijt, wore du
ganska wälkommen.

Åbo Biskopsgårds wackra och sunda belägenhet förlorar mycket,
om äkern förwandlas i Begrafnings plats. Den blir dä ohngefär
sädan, som dennes är, hwilken ligger emellan twå kyrkogärdar,
domkyrkans och Borde (sic!) församlingens. Bälinge kyrka utwidgas
mi som bäst med kors pä bägge sidor, men jag binner häller icke
se effter arbetet. Minä twänne Finska viier ber jag mätte snart
komma tilbaka. Hörer man icke nägot frän Neapol. Biskopen?
Förbl:r Min K. Sons trogne fader.
Ups. d. 12. Julii, 85. C. F. Mennander.

784. Min Kare Son.

Jag häppas, at BibelCommissions arbetet slutes med denna wecka;
sä at jag i den tilkommande blifwer nägot ledigare, at begynna
brunscnren, som är mig ganska angelägen; men olyckligtwis är ännu
icke Watn hijtkommit. Icke eller ser jagmig kunna wänta den fägna-
den, at fä dig och din K. Familie hijt.

Härhos följa tusende Dr. K:mt. Förbl :r Min K. Sons trogne
fader.
Ups. d. 19. Julii, 85. C. F. Mennander.

785, Min Käre Son.

För nägra weckor sedän behagade Hans KL Maij:t förklara Sin
nådiga önskan, at Prästmannen pä Lofö Gustav Eric Bodman mätte
opföras på förslag til Färentuna och Hilleshögs Sacellanie. Det är
nu skedt, och står lian effter förtjänst i första rummet. Jag bar
trodt mig skyldig, at i underdänigbet gifwa utslaget wid handet (sic!).
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Det har skedt i närlagde bref, soin jag ber du wille wid til-
fälle insinuera.

Med Scarin är det bäst, at hän af dig eller nägon annan i Can-
celliet får efftertryckelig befallning om sinä skyldigheter. Förbl:r
M. K. Sons trogne fader.
Ups. d. 22. Julii, 85. C. F. Mennander.

786. Min Kare Son.

Giör alt soin möjeligit är, at få slut päde Americ. sakerne, i
synnerbet rappell för Hultgren. Jag blyges, när det gått så långt
ut, at skrifwa dein tik Måste doch innankårt giöra det. Under-
rättelsen om Brasckif?) är ganska curieux. Nägra anecdoter om
den Familien bar jag icke.

Aflefwererade du sielf det sidsta brefwet til Konungen? Tack
för bewakandet i Häfrätten. Jag håller pä med watndrickande,
soin icke synnerligen artar sig.

Önskar alt godt, ocb förbl:r trogen fader,

Ups. d. 29. Jul. 85. C. F. Mennander.

787. Min Kare Son.

At entbera dagen slut ankonnner i Americanska Prästesaken,
fägnar mig mer, än jag lätteligen kan utsäja. Mig sker ock en

synnerlig wänskap, om jag får päögna RR. Committerades öfwer
Statswärket underd. bref om dessa syslor af d. 13 Febr. 1775. ocb
Wiksells til Cancelliet ingifna berättelse om Församlingarna där-
städes, säsom hwilka documenter jag icke härtils hördt omtalas,
mindre sedt.

Wäl är ock det, at Scarin kömmit til rätta. Hän mä wäl aldrig
resa af, utan at förut wara ordinerad. Jag skref honom därom til,
ocb samtyckte, at det til kästnadens besparing kunde ske i Lund.

Finnes Celsii kyrkohistorie i Stockholm, sä skicka mig et exem-
plar. Nu med Pästen fick jag närlagde bref ocb documenter frän
Öfwersten Jegerhielm. Hwarken känner jag tilräckeligen saken,
eller wet, bwilcka nu silta öfwer Justitie ärender; kan altsä därwid
icke nägot giöra. Men för dig, soin ock älskar fattiga slägtingar.
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faller det lätt, at bijbehälla Askelins erhållna rätt. Mälet synes ock
mig så besynnerligit, at hans Contraparter icke lära kurina undgå
nepst. Jmellertid recommenderar jag saken til ömt bewakande.

När Rudbeckska mälet förewarit i Häfrätten, får jag det wäl til
communicerande med honom. Watndrickningen giör mig matt ocb
confus. Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 9. Aug. 85. C. F. Mennander.

Tils i märgon middag aro Landshöfd:n, jag ocb flere budne til
middag hos Cam.R. af Wetterstedts pä Kungshamn. Men när hän
i gär skulle resa ur staden, stielper wagnen, ocb ban, samt des Son,
som sulit däri med honom, stöta sig nog illa, doch, soin Prof. Acrell
försäkrat mig, utan något benbrått ocb befarade wädeliga päfölg-
der. Doch är det owist, om ban i märgon kan se främmande hos sig.

788. Min Kare Son.

De omständigheter, som det nu ätergäende brefwet omnämner,
bar jag nog brydt min bierna med; men är än i denna stunden
owiss, hwad utwäg kan wara den bästa. Min tanka är ock onödig,
sedän saken tyckes hafwa förwandlat sig mer i politisk än theo-
logisk.

Wist är det, at effter wärt Presterskaps berättelse wära Ameri-
caner til största delen förgätit Fäderneslandet ocb dess språk, samt

föga sätta wärde päden förmonen, at fä med publici kostnad
Präster bärifrän. Men sä torde ändä inrätningens bijbehällande
bafwa ätskilligt skäl för sig, emedan Prästerne til sin subsistance
hafwa nästan allestädes kyrkoägor, ocb de fläste församlingarne
jämwäl läfwat contribuera til Prästens dijtresa. In summa: jag wet

icke, bwilkettbera bättre wore. Et oförgripeligit förslag faller mig
inn: at alt det öfriga kunde få förblifwa tils widare som det är,
ocb allenast Hultgren nu fär dimission at komina hein. Dä kunde
tiden wisa, burn församlingarne äro sinnade.

Jag är helt confus under en twär watndrickning ocb andra kräm-
por. Tack för löfftet om communicationen från Håfßätten. A Dieu!

trogen fader.
Ups. d. 12. Aug. 85. C. F. Mennander.
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789. Min Kare Son.

Tack och ära för Communications resolutionen frän Häfrätten. Nu
gäller det, at läta söka opp Rudbecken, som icke är så lätt sysiä.
Spöringska skriffterne aro tokroliga nog. Den sai. Mannen bru-
kade roa sig med sädane imitationer af de gamla Literte obscurorum
virorum. Hän bade en wacker samling af det slaget, den ock jag
något ökte; men mat (sic!) wet icke, hwart den wid des dödsfall
lagit wägen.

Ännu äterstär för mig at tacka för den Portugiska penningen.
Mycket sämre medailleurer äga de än wi. Men om Gr. Ebrenswärd
räkas, sä päminn honom om jettonen öfwer Trolle, den lian läf-
wade mig.

Oändeligen kärt wore det mig, at se dig och din hustru ju för
des helre här, och sä länge som möjeligit är. Det wore et härligit
recept mot ensligheten, som ibland, då ögonen icke stå bij wid
läsning och skrifning, giör tiden nog ledsam. Dä kunde den Cag-
liarska boken wigast följa med, och jämwäl den Turinska. De
Finska Landskaps viierne icke til förglömmande.

Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 16. Aug. 85. G. F. Mennander.

J gär dog DomPr. dotter Probstinnan Arenia i Funnbo. Och
sorgen hos Gubben är wäl så stor, som glädjen war öfwer Nord-
stiernan. Menniskan är docb et swagt Creatur!

790. Min Käre Son.

Säsom krafftig päminnelse, at hielpa fattiga och enfaldiga an-

höriga, skickar jag härhos et i dag ankommit bref frän Askelins
hustru. Dä jag icke kan giöra det minsta til deras tjänst, hwilar
deras och mit hopp pädit sorgfälliga bewakande. Saken synes
ganska rättwis, och contrapartens näswishet förtjänar näpst.

Jag wäntar liögelm slut i Americanska Prästesakerne, och förbl:r
Min Käre Sons trogne fader,

Ups. d. 19. Aug. 85. G. F. Mennander.

Tag med dig, när du kommer hijt, som jag håppas snart sker,
det pä Wet. Academien nyl:n hälna äminnelse Talet öf:r RR. Ru-
denschöld.

582



ia/s, 19/s, 26/s, 2 A> 1785.

791. Min. Kare Son.

Med mycken tacksäjelse för den oplysningen följer conceptet om
Americanska Prästesakerne härhos tilbaka. Jag hoppas, at du
ofördröjeligen prsesenterar det til underskrifft, sä at det kan expe-
dieras. Jag wet icke, om det är en liten contradiction eller miss-
skrifning, at Hultgren lofwas allenast 100. Rdr. i pension; men
Giselius och Collin, när dem behagar hemkomma, hwardera 133.
Rd:rs 16 ss. Eller kanske denna skilnaden härrör däraf, at dessa
hafft Probstecaracteur (sid), och längre tid däruti tjänt.

Nog ser jag, at i fall församlingarne framdeles requirera Präster
härifrän, Ärkebiskoparne swårligen få nägon som will resa dijt.
Härtil bar det icke warit lätt, at fä skickeliga ämnen til denna
mission; men häreffter, då de icke fä bemifrän nägot understöd,
eller wid äterkomsten äga försäkran om befordran här hemma, lärer
swärigheten än mer ökas.

För Guds skull skaffa nu denna saken til skyndsamt, 1 at jag ju
förr des helre mätte kurnia gifwa wederbörande den underrättelsen
de betarfwa ocb länge wäntat uppä, och i synnerhet Hulgren (sic!)
kunna anträda hemresan.

Med sidsta post hade jag den glada underrättelsen frän Sköfde
at pastor Mathesius begynner komina sig före til sinne och kropp,
så at man begynner giöra sig hopp om hans någorlunda restitution.
Et wäl sammanhängande bref bar jag redan hafft af honom. Dig
och dina anförtror i Guds nådiga wård, och förbl:r Min K. Sons
trogne fader,
Ups. d. 26. Aug. 85. C. F. Mennander.

792, Min Kare Son.

Den Italienska Boken, som jag fätt ifrän en aldeles okänd gifware,
och mälningen öfwer Pargas Prästegärd, har jag fått genom Gen.-
Directeurens dräng; men honom sielf har jag icke hafft den lyckan
at träffa; ty både wid fram- och äterfärd dröjdes hän ganska kårt
i staden. Jag hade således ei tilfälle, at wid det tillfället återsända
de mig communicerade papperen; och som jag icke eller wet nägon,
som nu snart reser til Stockholm, tager jag wid rädet, at härhos

1 Sana poissa. Ett ord hortlämnat.
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skicka så wäl de sidst ankomna soin de äldre Spöringiana bijlagda
med posten.

Men du lofwade mig ock en annan ny Italiensk bok, som torde
komma wid nästa tilfälle, äfwen soin ritningen öfwer Corois, sä
snart den där icke mera behöfwes. Doch längtar jag framför alt
effter expeditionen i de Americanska affairerne.

Jag ärnar i Herrans namn nu snart sluta watndrickningen. Hwad
gagn jag däraf bar wet jag icke; men olägenhet nog bar jag
dämnder hafft under den swära och bistra wäderleken. FörbUr
Min K. Sons trogne fader,
Ups. d. 2. 7bris, 85. C. F. Mennander.

793 Min Kare Son.

Med glädje återgär härjämte conceptet i Americanska Präste-
saken; ty sielfwa höga originalet ankom jämwäl med denna post.
Jag skall säledes se til, at med nästa torsdags post expeditionen
til Philadelphia kan komma dig tilhanda, at warda genom din
benägna omsorg dijt befrämjade. Jag hoppas, at dnplicat nu

mera icke behöfwes, utan at framkomsten är säker.
Naturl. längtar jag effter de Italienska saker du ät mig desti-

nerat, och som äro redan lyckel:n dijt ankomna. Men låter wår
Biskop i Neapel icke det ringaste böra af sig. Jag begynner för-
twifla om Er ankomst hijt denna höst. Förbl:r trogen fader.
Upsala, d. 6. 7bris, 85. C. F. Mennander.

794. Min Käre Son.

Här följer nu brefwet til America, om hwars skyndsamma och säkra
fortskaffande jag pädet liögsta ber. Sättet kan wara nägot wan-
skeligit; men du kan bäst finna det. Jag bar stält untanskrifften
til Hultgren, soin bor i Philadelphia. Men dijt mäste det likwäl
komma antingen genom Ambassadeuren i Paris, eller wår Consul
in loco, eller på hwad sätt du utwäljer. Fär medels personen weta
at det är angelägit, lärer bästa omsorg anwändas.

Lät mig weta, hwad utwäg som tages. Yale!

(Ilman allekirjoitusta ja kirjeenkir joittajän merkit-
semää päiväystä. Fredenheim lisännyt: Utan under-
skrift och av brevskrivaren antecknat datum. Freden-
heim tillagt: Upsala, den 9. Sept. 1785).
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795. Min Käre Son.

Den utwäg du funnit och utwaldt at fä brefwet fram til Phila-
delphia, synes wara bland de säkraste. Gud gifwe, at det komme
snart dijt fram! J dag hijtkom Skepparen Holström med Jesuiter
Generalerne, och Magnana bok om Frälsarens födelseär. Denne
bar jag begynt bladra nti, och finner hos honom mycken lecture,
men tillika et hos flere denna tidens Italienare nog brukeligit fel,
at utdäna sinä afhandlingar genom litet eller intet til hufwudända-
målet hörande sakers anförande, och på det sättet uttrötta läsaren.
Jmellertid är jag för denna praesenten mycket förbunden, och skall
med lijka tacksamhet emottaga, hwad til mit Bibliotheks och Sam-
lingars förökande framdeles kan ankomma. Men icke ästundar jag,
at Italien skall i den wägen mycket profitera.

Sä snart säden hinner inbergas, införas och malas, skola några
tunnor blifwa afskickade. Men täncken J då aldrig komma hijt,
at äta sait och bröd med mig?

Förbl:r Min K. Sons trogne fader.

Ups. 1 C. F. Mennander.

796. Min Käre Son.

Jag har hos Liideke subscriberat pä hans Schwedische Gelehr-
samkeits Archiv, hwars tredie del nu är utgifwen, och hos honom
fiimes. Skicka närlagda 12. Dr. K:mt dijt, som är priset, och pä
minä wägnar begär et exemplar. Det knnde hijtsändas med Mag.
Wikman, som nu är där, och läfwat opwakta dig, innan lian hijt-
reser. Med honom kunde Upf. Sällskapets Tidningar etc. fä följa.
Säg honom tillika, at det nu är onödigt ophandla för mig parenta-
tionen öfwer RR. Rudensköld, sedän du försedt mig därmed. Dorg-
ströms bokräkning bijlägges.

Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 23. 7bris, 85. C. F. Mennander.

1 Päivämäärä puuttuu. Sidottu 9. IX. 1785 ja 23. IX. 1785 ptttyjen väliin.
TJtan datum; inbundet mellan de 9. IX. 1785 och 23. IX. 1785 daterade breven.
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797. Min Kare Son.

Jag har försyn wid, at med minä bref beswära Hans Exc. Can-
celleren, som är med wigtiga göremål altid öfwerhopad. Dig wägar
jag wäl, som dagel. opwaktar honom, be, at du anmäler hos honom
min intercession för Prof. Solanders dotter, det måtte henne nädär
effter sin fader bewiljas, bwarutom tiggarestafwen tyckes henne
förestå.

Romerska Gratulationen til Hans Maij:t som du förskaffat mig,
wäntar jag, om icke förr, sä likwäl med Borgström. Jag bar sedt
2 :ne graverade portraiter öfwer Konungen nämnas, en i Roni, den
andra i nägon annan stad af Halien. Kunde man icke af dem fä
exemplar? Jämwäl af gamla berömda Romare, dem jag sätter
större wärde på, än hela suiten af Päfwar och jes. Generaler.

Nu snart en hei månad bar jag mycket plägats af gikt i foten,
som betar mig sömn, och är nog smärtande.

Rudbecken och jag aro nu på en compositions wäg, som ser nog
möjelig ut, så framt därmed är alfware. Hälsa Hustru och Barn.
Förbl: r trogen fader.
Ups. d. 30. 7bris, 85. C. F. Mennander.

798. Min Käre Son.

Redan för par weckor inlastades miölet hos en Skeppare, Stan-
genberg, om jag rätt minnes, som skulle strax lägga ut. Hän
passerar för en af de waksammaste, så at jag ei begriper, Irwad
som wållar honom dröismål. Nu wid pass mäste lian likwäl wara
framme.

Borgström bar richtigt aflefwererat hwad hän hade med sig.
Firmräns (?) catalogue skall med första tilfälle återkomma. Collin
hade jag bref af med sidsta post. Hän har en tid legat illa siuk;
men är nu sä restituerad, at lian i dessa dagar träder i brudsäng.
Bruden är en Borgström. Rädmans dotter i Borgo. Hän giör oss
säledes den äran, at träda i aliance med oss. Michaelis dagen lystes
första gången.

Min krämpa i foten har icke warit obetydelig. Öfwer en månad
har den plågat mig med mycken wärk, och i synnerhet sömnlöshet
om nätterne. Nu tyckes, Gudi läf! alt lindra sig. Tack för löfftet
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om de sköna Estampeme. Encardreringen bör icke blifwa kåstbar,
litan en snygg liten förgyld ram, såsom på minä förra.

Jag bör swara Prof. i Cagliari, Hyacinthus Hintz, som skickade
mig de sidsta böckerne, och äfwen gifwa honom någon gengäfwa.
Lät mig weta, om nägot tilfälle därtil blir med något skepp från
Stockholm? De wära pläga ju där lasta sait.

Förbl:r med kärlig hälsning en trogen fader,

Ups. d. 14. Bbris 85. C. F. Mennander.

In margine: Af Opfostrings Sällsk:s Tidningar har jag til och
med N;o 54. Af Hist. Bibl;t 6:te del N:o 40. d. 22. Julii.

799. Min Kare Son.

Owanligit länge har jag nu wäntat på bref, sä at jag begynt be-
fara, at nägon siuklighet skulle wara därtil wällande. Den nu an-

komna skrifwelsen war altså dess kärkomnare.
Foten giör mig ännu mycken olägenbet, och i synnerhet betager

mig rolig och wederqweckande sömn. Det ser ut, som gikten wille
taga sig där et beständigt herberge.

Konungens utlåtelser aro nädiga. I sinom tid följa wäl ock där-
uppä reelle förmåner.

Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 28. Bbris, 85. C. F. Mennander.

Än är Borgström icke ankommen.

800. Min Käre Son.

Dina reflexioner öfwer RR. Gr. Creutzes hastiga affärd äro ganska
richtiga. Hufwudsaken är, at Gud wärdes altid hälla oss beredde
tilden Stora snart förestäende förändringen. Som lian war en af
niine älste bekante, och jag kände hans rätt Stora egenskaper, så
är hans bortgäng mig rätt saknadsfull, antingen jag anser Riket,
Academien eller mig sielf.

Nu blir fråga: hwem wi skola fä til Successor i Cancellariatet?
Jag tycker mig märkä, at nägra önskade strax skrida til wahl. Men
ingenting är som brådskar, och saken fordrar, at man bör förut
weta Hans M:ts tanka.
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Sök skaffa mig med ali försichtigliet ju förr des helre därutinnan
nägon underrättelse. Den torde bäst kunna i förtroende inliämtas
af StatsS. Schröderheim.

Wore jag sä frisk, hifiinne jag mig sielf incognito pä en dag i
Stockholm. J märgon skola wi samråda om Parentator. Men sai.
Herrens lefnads omständigheter torde blifwa swära at tillgä; så
framt icke något dijt börande finnes bland des papper.

Räkningen öfwer Ärkeßiskoparnes älder är curieus. Men de aro
icke alla på längt när optagne, t. ex. de Engelske. Nastan i samma

proportion förhåller sig longaeviteten bär lieminä, at jag neml. bland
Prästerskapet i detta Stifft bar wid pass 12., soin aro äldre än jag.

Hwem tros blifwa Pastor i Storkyrkan? Äro nägra nya artiga
böcker inkomne pä boklädorne. Mä wäl med hela omwärdnaden!
Förbl:r en trogen fader,

Ups. d. 4. Nov. 85. C. F. Mennander.

P. S. Miölsäckarne äro icke tilbakakomne, och Michel på sit
rotwälska spräk bnlrar däröfwer, ty lian säger sig behöfwa dem
dagel. Om något fartyg är ännu där qwar, så skicka mig V 2 ankare
rätt godt Portugis museot, och lät mig tillika weta priset, soin strax

skall remitteras.

801. Min Käre Son.

Tack för meddelande af sä mängahanda nytt, soin det nu an-

komna brefwet innehäller. Men icke et ord stär däri 0111 det för
mig nu soin bäst angelägnaste målet, neml. när och burn wi skola
ställa til med wärt Cancellers wal? Lät mig för alt som tili är, med
nästa mändags post fä därom tilförlitelig kunskap: Om det skall
opskintas, eller burn man därutinnan bör sig förhålla. Af Scbröder-
heim kan du fä den säkraste noticen. Bed bonom därom jämwäl på
minä wägnar. Här äro quot capita tot sensus. Nägra synas ästunda
at man förut skall förfräga sig, och äter anbiuda syslan ät Cronprn.
Andra: at man strax skall siä til. En del tyekas räda, at man skall
wänta til des Rädspromotion gått för sig, och man fätt premier
minister. Andre tro sig bafwa den uplysningen, at häreffter icke
blifwer nägon premier min. och Canc. Praesident pä gamla foten.
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Utom des lärer hwar och en liafwa sin Deus tutelaris, som lian
önskar godt. In summa: här behöfs snar oplysning.

Ibland Upsala nyheter är ock den, at Sai. Gr. Creutz skall bafwa
genom testamente bafwa (sic!) skänkt sit bibliothek ät Hans Kl. M:t
med underdånigt förbehåll, at däremot des gälder mätte blifwa
betalte. Om Hans Bror wet jag aldeles intet. Icke eller om des
föräldrar. Ty ehuru jag i deras lifstid par år bade honom om

banden, skedde doch ali correspondence ned Wredarne, Riksßådet
och Landsh:n och icke med dem.

Jag läter strax elda rummen, och wäntar din hijtkomst. Haf dä
med dig allehanda böcker och skriffter, samt opköp för mig det
förut begärta winet, samt et litet parti af den kosteliga Tobaken.
Förbl :r trogen fader.
Ups. d. 11. Nov. 85. C. F. Mennander.

Hinna Estamperne blifwa färdiga, sä tag ock dem med.

P. S. Hwad som stär i början af brefwet, äterkallas ocb blir
onödigt. Denna post bar bragt kunskap til nägre, at Hans M:l
låfwat nasta måndag eller tisdag gifwa en deputation bärifrän i
det ärendet företräde, som ock lärer i Söndag afresa. Jag kan
icke, för min opasslighets skull, wara däribland. Ty ehuru säret
nu är läkt, är doch foten swag, ocb kroppen icke wäl til pass.

802, Min K. Son.

Consistorii Academici ledamöter äro nu så mangrant afreste, at
knapt nägon enda är qwarblefwen, som icke är invalid genom älder
eller siukdom. Gud gifwe dem en snar och lyckelig återkomst. War
mycket wälkommen hijt, i torsdag. Jag liter på det löfftet. Haf
då med dig, hwad jag tillförene skrifwit om. Föret torde wara
nägot beswärligit; men sä är icke eller wägen läng. Förbl :r trogen

fader.
Ups. d. 15. Nov. 85. C. F. Mennander.

803, Min Kare Son.

Jag förargar mig öfwer de hinder, soin altid mellankomma, dä
resan skall gälla hijt. Fär se, burn det går i mändag. Nog skola

589



Mennander—Fredenheim.

rummen hällas wärmde. Skulle jämwäl dä obstacler möta, och
hälsan, som noga bör skötas denna ärstiden, wara krasslig, så skicka
ätminstone med nägon af wära resande continuation af Upf. Sällsk;s

Tidningar och Historiska Uplysningarne. Det lyckeligaste utslaget
för wärt wärck wore om det skulle gå därmed, som du hördt gissas.
S:r Hedvig, som nu är här, helsar mycket. Hennes gubbe har
äter en tid mätt nog illa. FörbUr trogen fader,
Ups. d. 18. 9bris 85. C. F. Mennander.

Prof. Wallerius har aflidit, 77 är gl.

804. Min Kare Son.

Wäl wore, om syslorne til lördagen sä skulle minskas, at åt-
minstone en weckas wistande i Upsala kunde blifwa tillåten. J går
war för swårt resewäder; likwäl hant D. Kinmark hijt hein til
qwällen. Doch äro skälwestgöthar härdigare än andra. Hän säger
sig hafwa mött dig twänne gänger, utan at kanna personen. Acrell
och de öfrige höres ännu icke nägot om. Jag är beständigt en trogen
fader,
Ups. d. 22. Nov. 85. C. F. Mennander.

805, Min Kare Son.

Jag har ifrån början förestält mig det som mi händer; at swärig-
heter och hinder möta wid hijtresan; i synnerhet denna ärstiden,
dä föhret är som sämst. Doch låter jag ännu rummen hällas be-
redde och eldade. Godt bopp har jag giordt mig om sädan resti-
tution som minä år kunna tilläta, men skifftewis wil äter plägsam
wärk infinna sig. Herren giöre med oss som Honom behagar
Förbl:r trogen fader,
Ups. d. 25. Nov. 85. C. F. Mennander.

806. Min Käre Son

Det wil icke hielpa, at man mäste wänta på hijtkomsten; allenast
den, så snart möjeligit blifwer, kommer at gå för sig. Den är i
bögsta mätto effterlängtad.

Correspondencen i Cancellers syslan är ännu icke reglerad. Man
gissar, at den skall ske med CronPrinsen, och at Canc.R. Rosen-
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stein blir den, som föredrager ärenderne. Men ännu wet man icke
nägot wist, sä framt icke denna post, som nu pä stunden ankom,
hafft nägot med sig, hwarpä jag likwäl twiflar.

Jag skall söka litet hielpa Leche; men är omgifwen af oräkne-
liga tarfwande, sä frän Finland, som på denna orten.

Hälsa hiertel. egit Hus, och Swärföräldrarne. Unge Herr Gustav
lärer wäl redan kunna axla kappan blä, och i en päls inswept hälsa
pä Upsala. Trogen fader,
Upsala, d. 29. Nov. 85. C. F. Mennander.

In margine: Bekant lärer wara, at Acad. Camerer;n Tälpo är
afsomnad, så at hän icke länge fick ninta sin caractere.

807. Min Käre Son.

Det profwet du sedt, som skall wara tilwärkat af Gustavsbergs lera,
lärer äfwen sä litet wara därifrän, som en Caffe och miölkkanna,
hän härom dagen trugade pä mig. Desse äro hwite, half genom-
skinlige, och ofelbart af utländsk ämne. Nästa fredag skola Rud-
beckarne här i staden sammanträda med min Fnllmägtig, at räd-
lägga om nägon compositions wäg, som jag högel. önskar blefwe
möjelig.

Ännu hafwa wi icke fått nägon förfatning om correspondence-
sättet med wär nya höga Canceller; icke eller, hwem som kommer at

föredraga Academiska ärenderne. Delta blifwer nägot brydsamt. Ty
Rectorats ombytet tilstundar i dessa dagar, hwartil Cancellarii bijfall
behöfwes. Consistorium Academicum har skrifwit mig til därom;
men jag aktar mig wäl, at därwid eller nägot annat, som Cancel-
larii ämbetet tilhörer, lägga handen, sedän wi fätt en sä hög Herre
därtil.

FörbUr trogen fader.
d. 2. Dec. 85. C. F. Mennander.

808. Min Käre Son.

Tack för god anstalt om Tidningarne. Flygaren kom först hem
lögerdags qwäll.

Den af von Schlaff procurerade utwägen til Preusiska mineralier
är rätt stätelig. Men wilkoret, som af mig fordras, är jag icke i
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ständ at opfylla, ty complett catalogue öfwer mit cabinett äger jag
icke sielf. Och at nu wintertiden i det kalla rummel oprätta en

sädan, wore för hälsan alt för wådeligit. Men wore Statsministern
von Heintz betiänt med en mindre opsatz af det bästa jag äger,
skall jag, om Gud gifwer hälsa och lifstid, i wåhr gierna tjäna där-
med. A propos: det torde löna mödan, at åter päminna Kantzau
om Portugisiska mineralier. Nu lärer hän wäl där hafwa bekante
både i nya och gamla werlden. Min hälsa är wäl ännu mycket
osäker; i förtröstan pä Guds bijstånd tycker jag likwäl under nästa
distings tiden hälla Prästemöte. Du torde wäl då hälsa pä mig.

De 200. Rdr. 1 om hwilka du skrifwer i förra brefwet, är jag
omöjel. i ständ, at anskaffa. Wäl nog, om jag kan smäningom
ästadkomma, hwad förut ärligen wanligit warit. Jag har ock förut
gifwit wid handen, at jag icke fär min förflutne ärs lön för span-
mälen wid bruken, för än i Mars eller April. Du måste altsä hafwa
tålamod.

Förbl:r trogen fader.
Ups. d. 3. Dec. 85. C. F. Mennander.

809. Min Käre Son.

Jag skall se til, at til nyäret kunna förskaffa dig närwa (sic!)
penningar, ehuru ondt effter dem är. Jag skickar dem i orecom-

menderat bref; ty det förefaller mig säkrare.
Det förefaller mig, som den fantastistigska (sic!) skrefwaren wore

Helberg, det är underligit, at, dä man pä alt sätt söker lefwa i stillhet
och ro, man likwäl måste wara tustält för förargelser och förtret-
ligheter.

Gud wälsigne dig och dit Hus med godt! Förbl:r trogen fader.
C. F. Mennander.

(Kirjeenkirjohtaja ei ole merkinnyt päiväystä. Fre-
denheim jälkeenpäin lisännyt: Utan brevskrivarens
datum. Fredenheim tillagt: Upsala, den 20. Decembr.
1785.).

1 Tässä on alkujaan ollut 2000. Viimeinen 0 on pyyhitty pois, ja Fredenheim
on reunaan sulkumerkkien väliin lisännyt sanan Twåhundrade. Här har
ursprungligen stått 2000. Den sista nollan har hiivit bortstruken, och Fredenheim
har i mariginalen antecknat emellan klammer: Twåhundrade.
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810. Min Kare Son.

Härhos följer en sedel på tre tusende daler. Tack för portrai-
terne. De äro wackra, men hafwa ingen likhet, som likwäl är deras
förnämsta dygd.

Gud förnye med delta nya äret sin nåd och wasignelse (sic!) öfwer
dig och dit hus i mynigt (sic!) mäti! Förbl:r en trogen fader.
d. 31. Dec. 83. 1 C. F. Mennander.

811. Min Käre Son.

Du mäste denna tiden icke undra på, om jag mera säilän skrifwer,
ly hog och styrcka felas därtil. Ellies förhåller sig siukdomen lijka
for (sic!) förr. Med spanska flugor continueras, och enthera daden
(sic!) lärer jag ei kunna nndwika fontanell.

Ellies fägnar det mig, at sä offta som ske kan, fä höra om Ert
tilständ, som jag trogit ber Gud om wälsignelse öfwer eder alla.
Förbl:r en trogen fader.
Upsala, d. 6. Jan. 1786. C. F. Mennander.

812. Min Kare Son.

Det rörer mig på det ömmaste, at se dig sä bekymrad öfwer mit
tillständ. Snart är det bestält med menniskans lif, i synnerhet dä
man hunnit at emot det hörsta (sic!) henne förelagda mälet. Doch
begynner det äter se så ut, som skxdle den Högste på lifssäijaren
draga nägot streck til haka.

Tack för löfftet om sändningar med Borgström. Jag hoppas,
at uret, Wiens beskrifning, och annat, som kan roa en patient under
sömnlösa stunder, icke glömmes. Til Giörwels Opfostrings och Stats
Tidningar öfolja (sic!) här 2. Rdr.

Nägra smä kopparstick skola wara utkomne genom Swederi för-

1 Fredenheitn lisännyt sanan Upsala sekä päivämäärän yläpuolelle luvun 23
ja vuosiluvun viimeisen numeron yläpuolelle 5. Fredenheim tillagt ordet
Upsala samt ovanom datum siffran 23 och ovanom årtalets trea siffran 5.

38
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sorg, som Juslenii, Höpkens etc. Skicka et exemplar af dem hijt
med Wikman. Förbl:r trogen fader.

C. F. Mennander.
Det gläder mig, at Syster är restituerad. Hon och hela Huset hälsas.
(Päiväys tästä kuten seuraavastakin puuttuu. Sidotut

6. I. 1786 ja 26. I. 1786 pittyjen väliin. Här liksani
i det följande brevet saknas datum. Båda inbundna
mellon de 6. I. 1786 och 26.1. 1786 daterade brevenj.

813. Min Kare Son.

Sinnet liar warit oroligaste, samt kroppen mattare dessa dagar,
än de näst föregäende. Mycket äro wi och oroade geom (sic!) Prof.
Aurivillii dödsfall, som hiertel. saknas af alla redeliga, och hwars
talenter icke brätt igenfinnas.

Praenumerations sedlarne, som Giörwell hijtskickat, följa härhos.
Lät betjänten då och då nttaga dem. Jag gratulerar Signoren til
des nya wärdighet, och förbl:r Min K. Sons trogne fader.

C. F. Mennander.

814. Min Kare Son.

Din angenäma ihogkommelse gläder mig, samt det löfftet, at i
distings tiden se effter, huru jag mär. 2 Rdr. skickade jag til dig,
som praenumeration på Giörwells arbete. Gustav Wasa har jag
redan fått genom Borgström. Förbl:r en trogen fader,
Ups. d. 26. Jan. 1786. C. F. Mennander.

815. Min Kare Son.

De sig hijt ämnande resande blifwa rätt wälkomne. Men jag
hade önskat weta, huru många de blifwa? För anstaltens skull om

nimen, deras antal och opwärmande. Kunde man genom Hornstedt
få rågna (sic!) mineralier, wore det wist önskeligit. Men huru
står det til med wära Americanska Prester, som aldrig det ringaste
låta höra af sig? Brefwet til dem mäste icke wara framkommit.
Och jag ångrar, at jag icke in duplo skrifwit dem til. Yale!

C. F. M.
(Päiväys puuttuu. Fredenheim lisännyt: Datum

saknas. Fredenheim tillagt: Upsala den 3. februarii
1786.).
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816. Min Kare Son.

Det kommer ann på dig sielf, at antingen resa hijt til distingen
eller icke. Nog wore du mig wälkommen; men wid det tilfället
förefaller sädan mängd af visiter och syslor, at man icke bar til-
fälle, at i förtroende omgås. Sä ser jag ock af dit bref, at syslor effter
wanligheten wänta pä dig i Stockholm. Jag hade likwäl trodt,
at Syster hade behöft resa hijt i Lijn och jördel handel.

Ännu har jag mycken olänhet (sic!) af min fot; men HH;r Medici
gifwa godt hopp om snar restitution. Vale!

Tästä kuten seuraavasta puuttuu sekä allekirjoitus että päiväys. Molemmat
sidotut 3.11. 1786 ja 14.11. 1786 p:ttyjen väliin. Ulan underskrift och datum.
Inbundet mellon de 3.11. 1786 och 14.11. 1786 daterade breven.

817. Min Kare Son.

Obehageligit nytt härifrån är, at Borgström fallit i en swär hitsig
siukdom med yrsel, så at Medici aro om honom rätt bekymrade,
och anse utgängen som ganska owiss. Jmellertid har man togat
fsic!) anstalt, at honom, hwad wärd och skötsel angår, intet tryter.

Ännu ser man icke tili hwarken Prästmöts eller marknads gäster.
Par gänger har jag äkt ut, doch med swaga kraffter. Vale!

Allekirjoituksesta ja päiväyksestä kts. edell. Utan underskrift och datum;
jmfr ovan.

A tergo: a Monsieur, Monsieur le Secretaire des Oxpeditions (sic!)
Etrangeres, de Fredenheim, a Stockholm.

818, Min Kare Son.

J gär afsonmade den wälartade yngre Borgström. Siukdomen
war häfftig, om (sic!) giorde, oaktadt ali ömm skötsel och wård,
snart slut pä hans lif. Hans qwarlåtenskap anteknas och för-
waras. J dag äro notificationer skedde, och i söndag tänker jag
låta begrafwa honom. Det skall ske med ali anständig sparsamhet.
J mellertid följa härhos nägra notifications billetter, dem du är
så god och låter strax utdela tilde därwarande närmaste anhörige
och bekante.

Siukdomen synes hän hafwa ädragit sig genom förkylning under
sinä sidsta resor. Jag hoppas at med nasta post kunna heratta om
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detta dödsfallet til Borgo. Detta ökar minä utom dess nog mänga
bekymmer, dä jag här ingen har, som däruti med mig deltager.
Förbl:r trogen fader,

Ups. d. 14. Febr. 86. C. F. Mennander.

819. Min K. Son.

Nu är genom Guds nåd, som jag sä offta, och jämwäl wid detta
tilfället erfarit, Prästemötet öfwerståndit. Gadolin och Krogius
hafwa fägnat mig med sin härwaro, och återreste denna mårgon.

Förbl:r en trogen fader,
C. F. Mennander.

(Fredenheim lisännyt: Fredenheim tillagt:
Upsala, den 24. februarii 1786.).

Med min siukdom gär det längt ut, och är utgängen ännu owiss.

820. Min Kare Son.

Mit tilstånd, på hälsans wägnar, är som förr, utan synnerlig bätt-
ring eller förwärring, så at med den siukdomen synes gå nog
långt ut.

Du har aldeles glömt det Finska spräket, sä at jag icke kan ledigt
fatta din mening. Derföre är bäst, at framdeles skrifwa pä ren
Swenska. Et sådant bref wäntar jag nästa post, så framt icke,
som bättre wore, du wille och kunde hälsa på mig i dessa dagar.
Förbl :r en trogen fader,

C. F. Mennander.
(Fredenheim lisännyt: Fredenheim tillagt:

Upsala, den 28. februarii 1786.).

S.t. Den Elephants tanden, som du nyl. berättade dig hafwa sedt
i Wet. Acad:s samlingar, med dit namn påteknat, är wärkel. frän
mig. Jag gaf den dijt för mänga är tilbaka, dä antingen Faggot
eller Elvius woro Secreterare. Den är funnen i Österbotn, wid
Ijo elf i en sandbäcken. Mer erhindrar jag mig nu icke sä längt effter
om det (sic!) historie.

Nägot nytt, at roa mig med, har löfften pä; men härintil owärk-
stälte. Penningen öfwer Tolle, etc. wäntar jag.
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821. Min Kare Son.

Wi hafwa hafft den lyckan, at Hans Maij:t warit här, effter wan-

ligheten glad och nädig emot alla. De wid det tilfället utgifne
Theser följa härhos.

Som jag med denna post icke hade nägot bref, förstär jag menin-
gen wara, at du i dessa dagar tänker hälsa pä mig. Haf dä med
dig ibland annat ritningen öfwer Corois, samt 3. a 4. exemplar af
Hasselska parentationen.

Gud wälsigne dig och dit Hus! Förbl:r en trogen fader,
Ups. d. 7. Martii, 1786. C.' F. Mennander.

822. Min Kare Son.

Min hälsas tilständ är icke synnerl. förändrat. Murray gär ännu
dagel. hos mig. Jbland är pägan (sic!) lingridare, (sic!) ibland
äter pinsammare. Den långsamt framskridande währen giör ock
bekymmer. Om nägot skall hielpa, är det tidig wärma ocb tilfälle
til motion.

Är hijtkomsten omöjelig, sä skrif åtminstone flitigare än härtils.
Skicka ock de längesedan läfwade pieceme bijt med första.

HäfPred. Borg bar bedt mig adressera til dig hosliggande bref.
Laga sä, at bar det med aldra första framkomer (sic!). Far wäl!
(Ilman päiväystä. Utan datum.). C. F. Mennander.

823. 1 Min Kare Son.

Effter sorgfällig öfwerlägning bar jag fattat det beslutet, at i
Herrans namn resa til riksdagen; ehuru mänga skäl och i synnerbet
sä kroppens swaghet som sinnets matthet mig därifrån afräda, och
Consistorii nastan totale ödesmäl skulle fordra mit qwarblifwande.

Den trofaste Guden, som sä offta hulpit mig, litar jag ock nu uppä.
Afresan lärer altså bärifrän ske d. 27. elr. 28. April. Tjänligit husrum
blifwet första pmsorgen, ocb den hwälfwer jag pä dig. Med
par rum är jag til fullo betjänt, ty drängarne kunna behielpa sig
i nägon afstängsel. Det förstär sig, at boningen blir när Ständets
sammank:ts rum, icke öfwer en trappa om, ty längre förmär jag icke

1 Kirjeet N:ot 823—827, varsinkin N:o 825, ovat täynnä kirjoitusvirheitä. On
näyttänyt tarpeettomalta huomauttaa jokaisesta erikseen. Breven A:ris 823
827, isynnerhet N:o 825, aro fulia med skrivfel. Det hur synts onödigt alt skilt
göra läsaren uppmärksam pä vart och ett.
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klifwa. Önskeligast wore, om jag blefwe inherbergad i nägot Presta-
hus, soin i Capellanernes wid Storkyrkan, Fransöska kyrkoherdens,
soin snart flyttar sielf bärt, Riddarholms Pastors eller Capellans
buset etc.

Tör hända, at och Wallenius bar de rum ännu oborthyrde, soin

des swärfader lyligen innehafft.
Lät omfördröjel. höra ät på alla dessa ställen, och betinga

på öppet köp wilkären. Jag wäntar med tisdags eller sidst fregans
päst swar, och skall gifwa mit ultimate utlåtande nasta påst-
dag därpå. Skvdle ingen annan utwäg finnas som docb på flitigt
effterhörande torde stä at tilgä, lärer man äter wara twungen, at

lägga om bort med den ochristeligen dyra Börkman, eller nogaste
betingning.

Den ingär på wecka, och längkläder inberäknas. Mat låter
jag hämta; och när mankan behöfwa någon liten tractering, kan
därom men någon Källarmästare accorderas.

Hwad widare kan beböfwas och nödigt wara, skal härnäsi wid
banden gifwas. Jmellertid wäntar jag swar häruppä.

Giör effter löffte alt som nägonsin ske kan för Prof. Hageman
til des ansöknings bewakande och befrämjande. Yale!

Upsala, d. 10. Apr. 86. C. F. Mennander.

824. Min Käre Son.

Jag är dig mycket förbunden för din ömbet om mitt lif och hälsa,
som wärkeligen kan genom resan til Stockholm, i det tilstånd jag
mig nu befinner, äfwentyras. Och hade jag förut wetat af Hans
Maj:ts nådiga utlåtelse, hade jag giärna blifwit hemma. Men nu

är redan så längt skridit i anstalterne, at jag icke gärna och med
anständighet kan ändra mig, så framt icke krämporne, som lätt
kan hända, dessförinnan öka sig. Lät mig dess hinnan och med
nästa post weta din tacka om denna saken, samt hwad utwäl
du finner wara den bästa at fä sig tjänliga husrum, hwarom
jag med Prof. Hageman omständeligen skref. Lät ock weta,
hwad annat som förliudes.

FörbLr en trogen fader,
Upsala C. F. Mennander.

Fredenheim lisännyt: Fredenheim tillagt: den 11. Apr. 1786.
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825. Min Kare Son.

Jag har effter mängfaldigt betraktande, och sorgfälligt öfwerläg-
gande af minä swara krops kraffter, som snare dagel. aftaga än
förökas, fölgt dit råd, och i närlagde underdånigst anhällit, at

blifwa frän Riksdagsresan denna gänget dispenserad. Du bar gifwit
mit godt häpp därom, och at det ställes i . . . elerligade 1 måtto. J
synnerhet skrämmer mig både den framwadande swindeln, och
fötternas swaghet wid opwaktningar.

At winna tiden, skickar jag altsä drängen Holmberg med skiutz
til staden med befalning, at hän strax pä stunden lefwererar til
dig brefwet om Riksdagstexten, och som du strax befwordrat
til wedbörande, det andra om nådigt läf för mig, at fä blifwa
hemma.

Du finner, at ingendera täla nägon minuts dröjsmäl, hwarföre
jag för ali ting ber, at du strax pä stunden låter lefwera, i
säker hand det brefwet om Riks texts försag och det sedare
äfwen så skyndsamst infinerar du sielf, och wäntar och ut-

wärkar godt slut, och utwärkar mig nådigt swar uppä.
Jag kunde anföra mänga flere skäl däruppå, at anhälla om dis-

pence frän resan, hwaribland är, at Consistorium Ecclesiasticum är
så godt som öde genom fläre Ledamöters siuklighet; men de
lära icke behöfwas, kunna likwäl med tilfälle och undes discurser
brukas.

Du ser, huru illa och förinat jag skrifwer. Det wisar, at sinnes
och kroppens stycka af icke effter önskan. Innehället och upsätet
til brefwet til H:s M:t ligger härjämte.

Jag tämtar innerligen skyndsamt swar, säm jag wist wäntar
fä i morgon med nägra ord med gässen, och omständeligen i bäda
ärenden med fredags posten.

Rijstyr om ali ting tildet bästa och aldra kynsammaste.
Caffe bönor berättas där wara bättre och til lindradare pris

pä där än här. Lät altsä strax opköpa dem för mig. Jämwäl op-
handla rätt . . -

1 katrinplämor. Til dessa bägge behofwen följa här-
hos 30. plåtar. Hälsa Famien! Framhärdar din trogne fader.

1 Epäselvää. Otydligt.
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Ups. d. 13. Apr. 86. C. F. Mennander.

P. S. Kungens bref är jag wäl 20. gänger omskrifwit, altid lijka
. .

. ankligt 1 som nu. Ursäkta det, om så behöfwes, samt gif mig
straxt och omständeligit swar.

Ankom den 13. April 1786. Skärtorsdags aitonen: med betjänten
Holmberg.

826. Min Kare Son.

Jag föreställer mig, at du redan wet min tanka angäende Riks-
dagsresan, at jag ämnar den i underdänighet afbedia. Jag nyttiar
ingen praetext utan min fot blir sannerl. wärre, kraffter swagare
och tankekrafften matt. Til öfwerflöd bar ock Murray sielf siuknat,
och jag utan Medicus. J gär för middagen afskickade jag altså til
Stockholm med skiutz betjänten Holmberg, som är lätt och rörlig;
och nu mäste du wäl redan hafwa i händer jämte mit bref brefwet
til Konungen om licentierandet frän Talmansskapet, och det andra
om Riksdags text. Alla äro angelägna, och jag föreställer mig, at
du med wanlig vigilance redan til fult nöje bestält om altsammans.
J synnerhet tåla Riksdagstexterne ingen hamtwännings upskof,
innan de komma til Schröderheim.

Det är sant, at gossen Holmberg är fjäskig, icke aldeles pålitelig.
Men jag bar mycket wamat honom, och tror, at hän beställer alt
til nöjes, och jämwäl har med sig tilbaka det som begiärt är. Skulle
til olycka hända, at hän låte brefpackan förkomma, är icke annat
räd, än at du hals och warhufwud i mit namn sätter och in-
lefwererar ansökningen och permission, jämwäl läter nägon t.ex.

Wallenius i förtoende projectera Riksdagstexterne, och dem
meo nomine ingifwes. Men jag hoppas i märgon fä böra, at Holm-
berg wäl bestält sit ärende.

Sök bewärkra alt på det bästa och anständigaste; och jag är rätt
orolig, til des jag får höra utgänget. Lät din beskädliga hus-
hållerska köpa caffe och catrinPlommon, som äro rätt goda. T.t.

C. F. Mennander.
Fredenheim lisännyt: —• Fredenheim tillagt:

Upsala den 14. April 1786.

1 Epäselvää. Otydligt.

600



UU, laU, 24A 1786-

P. S. Jag har redan fätt löffte på husrum i Riddarholms Kyrko-
herderde huset, de gladaste i hela Stockholm. Men nu häppas jag,
at de intet behöfwas.

827. Min Kare Son.

Jag är rätt orolig däröfwer, at jag med denna posten måste sakna
href. Ty ehuru den munteliga tilläteligen, at få bli hemma, kan
ställa sinnet tilfrids, är man doch säkrare, i anseende til hwarje-
handa som förefalla kan, när man har skriftelig perission.
För alt som til är, ber jag, at jag med nästa post måtte fä en sädan
in optima forma. Ellies måste jag i lögerdag, som jag kan, klinka
fram til Stockholm.

Prof. Murray är ganska illa däran, och begynner man twifla om
hans restitution. Broden koni hijt i gär, mycket bedröfwad
och nedslagen. Prof. Acrell har nu beswärat med mit skötande.

På flere weckor har jag icke warit utom staden, förr än i gär,
dä jag fast wägarne äro betestable, tog mig en motion år Flötsund.
Kraffterne äro stela och swaga.

Jag wäntar förwisso med nästa post fä säker och skriftelig per-
mission frän resan, säsom ock ellies få förnimma, hwas som
förliudes. J synnerhet önskade jag weta, hwilka som af Preste-
ständet blifwa Riksdagsmän. Jag liter därpä, at jag fär omstände-
ligit href härnäsi; förr är jag icke tranquilliserad. Vale!

Ups. d. 18. apr. 86. C. F. Mennander.

828. Min Käre Son.

I dag fick jag Hans Maij:ts ganska nådiga href 1 och tillätelse,
at frän Riksdagen fä bli hemma. Tack för dit bijdragande därtil,
och anmäl wid tilfälle min underdäniga tacksäjelse, hwarmed jag
inan kårt skall inkomma.

Det war för din förmåns skidi ganska wäl, om det, hwarom du
skrifwer, skulle hända d. 28. hujus. Om då befinnes, wore dit fsic!)
wärdt at tala därom med Gr. Höpken och andra, som wilja oss

1 Tälle kohdalle on Fredenheim reunaan merkinnyt: Här har Fredenheim
antecknat i mariginalen: af den 17 april.
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wäl, at fälla nägot ord i den saken. Skäl nog, ceteris paribus, är
pä wär sida.

Skicka mig alt, som nomine Regis et ordinum utkommer, ooh
skrif tilitigt (sid). Tuus,

Ups. d. 24. apr. 86.1 C. F. Mennander.

Ännu aro icke mänga Probsterier wäl sinä Riksdagsmans kallelser
infomme. Man bar skyndat på effter ali möjelighet at weta, hwem
som blir Presteständets Tahnan?

829. Min Käre Son.

Effter begäran öfwersändes härjämte kl. Bref, under det mig
låfwde förbehäll, at jag fär det in originali tilbaka.

Wi skynda, alt hwad möjeligit är, på wära Riksdagsmän; men

hafwa ännu icke mera än en färdig, neml. D. Arenius i Funbo.
Torde likwäl få innan qwällen twä til, ty wi gå rättnu at opbryta
voteringarne. Skicka med Prof. Hageman, som ännu lärer wara
där, några artiga piecer, at roa mig med. Nu yrka medici oför-
dröjligen Brunsdrickning. Prof. Murray synes mot ali mennisko-
förodan (sic!) äter komma sig före. Gud wälsigne Er alla!

Ups. d. 25 ap. 86. C. F. Mennander.

1 Päivämäärän alapuolelle on Fredenheim kirjoittanut: 21. Nedanför
datum har Fredenheim skrivit: 21.
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Christina Elisabeth Hebbelle, sittemmin Freden-
heimille. Tili Christina Elisabeth Hebbe,

gift Fredenbeim.

1. Ädle Mademoiselle, Min Högtärade Kära Syster.

Med sidsta post blef jag underrättad icke allenast af min Son,
utan ock genom min Systers egen Wärda hand, at hans begäran
om Min Systers ägande af alla wederbörande blifwit bijfallen, och
förlåfningen redan under den Högstes åkallande för sig gådt;
hwartil jag af alt hierta önskar lycka och wälsignelse!

Min Systers allmänt berömda dygd, qwickbet och alfwarsamma
opfostran gifwer mig det fasta hopp, at denna förening länder icke
allenast Contrahenterne til inbördes nöje och sällhet, utan ock
deras Föräldrar och anhöriga pä ömse sidor til mycken fägnad och
glädje.

Jag bar den aran at framhärda Min Högstärade kära Systers
hörsamste och trognaste tjänare

Upsala, d. 8. Maji, 1778. Carl Fridric Mennander.

2. Min Gunstiga och Kära Syster.

Då min hälsas swaga tilstånd och andra omständigheter betaga
mig den glädjen, som jag skulle skatta för en af de största mig i
timmelig mätta kunna wederfaras, at närwarande bijwista min
Systers äktenskaps förbindelse med min K. Son, fordrar min skyl-
dighet, at, änskönt bortastadd, likwäl af innersta hierta önska därtil
den Högstes milda näd och alsköns wälsignelse!

Min Systers Gudsfruchtan, dygd och alfwarsamma opförande
redan wid sä unga är, gifwa mig det glada hoppet, at Min Son
genom denna lyckeliga förening erhäller alt som af en förnufftig
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man här pä jorden sällt och angenämt skattas kan. Jag hoppas
jämwäl, at genom Eder angenäma sammanlefnad min ålderdoms
tyngd warder lättad och gladare giord. Framhärdar oafläteligen
Min Gunstiga Kära Systers hörsamste och trognaste tjänare,

Upsala, d. 3. Dec. 1779. G. F. Mennander.

3. Min Käraste Syster.

Som ingen hwarcken bör eller kan högre fägna sig åt min Systers
nyligen fullbordade äktenskaps förbund än Jag, sä finnes ock näppe-
ligen någon, som af uprichtigare hierta önskar därtil näd och wäl-
signelse. Gud för!ane Eder Bägge därunder allsköns andelig och
timmelig wälgäng!

Hän giöre Eder sammanlefnad lång, och i alla måtto sali och
lyckelig, samt läte hela Eder lifstid förflyta under idel glädje och
förnöjelse!

Jag har den aran at framhärda Min Käraste Systers förbundnaste
tjänare,

Upsala, d. 17. Dec. 1779. C. F. Mennander.

4. Min Käraste Syster.

För den ömma felicitation är jag högeligen förbunden, och
önskar däremot af alt hierta at den Högste wärdes i det nu på-
begynta äret och mänga följande tidskifften tildela Min K. Syster
ali den lycksalighet, som kan falla päde dödeligas lätt! Min K.
Systers Hus och 800 blifwe bekrönt med rägat mätt af ali den
wälsignelse, som Gud sinä barn lofwat och ertedt! At fä förnimma
det, blifwer den största fägnad jag i min älderdom kan lofwa mig,
och som förmär lätta tyngden af år och krämpor.

Med oaflåtelig ömhet framhärdar Min Käraste Systers förbund-
naste tjänare

Upsala, d. 4. Jan. 1780. C. F. Mennander.

5. Wälborna Fru. Min Kära Syster.

Min Syster har hehagat wid det nyss ingängna året fägna mig
med des kärkomna lyckönskan. Mig äligger, at däremot betyga min
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tacksamhet, och försäkra, at mit hierta är altjämnt opfyllt med
böner och wälsignelser öfwer Min Syster, des Mann och Barn, såsom
de yppersta ämnen för min jordiska förnöjelse, och hwilkas wäl-
gång mycket lättar den börda, soni bekymmer och en siuklig älder-
dom med sig föra. J samma hierteliga önskan om allsköns sällhet
innesluter jag ock Min Systers kara Föräldrar, och ber at min hör-
samsta hälsning hos dem mätte förmälas. Framhärdar Min Kara
Systers ödmjuke tjänare och trogne swärfader,

Upsala, d. 7. Jan. 1785. C. F. Mennander.

Gudmund Jöran Adlerbethille.
Tili Gudmund Jöran Adlerbeth. 1

1. Wälborne Herr Kungl. Secreterare.

Herr Kungl. Secreteraren är jag högel. förbunden för under-
rättelsen om min Sons siuckliga tilstånd. Ty ehuruwäl den tidningen
warit mig nog oförmodad och ganska bedröfwelig, hälst utgängen
ännu kan wara owiss, finner jag likwäl min sorg och oro nägot
lättad, dä jag af Herr Kungl. Secreterarens gunstiga skrifwelse
inhämtat, at hän ännu icke är stadd utom hopp om restitution, soin

Directeuren Ross här behagar utsprida; utan at twärt om goda
tekn til förbättring skola wisa sig.

Jag anhäller hörsammast, at Herr Kungl. Secreteraren tächtes än
widare besörja, at honom ali möjelig wård och skötsel wederfares.
Tillika ber jag, at med par ord blifwa underrättad, huru hans siuk-
dom nu förhäller sig. Men som i anseende til min i dessa dagar
förestäende resa något bref icke kannu mera här träffa mig, kunde
det ställas på Grisselhamn.

Jag liar den aran at wara Walborne Herr Kungl. Secreterarens
hörsamste tjänare,

Åbo, d. 13. Sept. 1776. Carl Fridric Mennander.

1 Vrt. edellä K. F. Mennanderin kirjettä N:o 337 pojalleen fsiv. 300).
Jmfr i det föregående K. F. Mennanders brev N,:o 337 tili sin son (pag. 300).
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Juhana Bilmarkille. Tili Johan Bilmark.

1. Högädle ooh Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Aldrig förnimmer jag Herr Professorens hälsa och wälmåga ulan

hiertelig fägnad, och önskar om des framhärdande in til sednaste
älderdomen.

Jcke af öfwertygelse om nägon rättwisa och billighet pä Bisk.
Haartmans sida, litan af längtan at fä en sä lappris twist sluten,
medgifwer jag hans påstående, och följer den praetenderade betal-
ningen härhos, den Herr Professoren behagade honom tilställa, och
däröfwer under ätergående räkningen taga des tydeliga quittence.
Sädant som den niannens sinnelag och opförande är, sådant är ock
des anseende och aktning både hemma och bärta.

Öfwer Prof. Tnnander skall icke nägon formelig parentation wara

utgifwen, utan hans lefwerne finnes, effter den tidens bruk, kårtel.
anfördt nti et af dåw. Rectore Magnifico utgifwit programme;
hwilcket jag skulle önska man kunde öfwerkomma.

För minä synders skull är mi den oroliga Rijtmästerskan hijt-
flyttad, som dagel. plågar mig med sitt gnällande och Jeremiader.
Jbland annat berättar hon, at des barns Förmyndare, som skal wara
nägon af HH:r Professorerne, ätagit sig, at utsöka nägon fordran
hos en dylik Hame, doch af annan facon, Thesslevskan, och at hon
lämnat därtil hörande documenter honom i händerne. Hon önskar
weta, hiiru med den saken nu tilstär, och hwad därutinnan uträttas
kunnat. Jag ber högel. at Herr Professoren behagade därom in-
hämta och mig meddela underrättelse, at den oroliga menniskan
kunde, åtminstone för en stnnd, tranquilliseras.

Hwi hafwa Åbo Tidningarne ophördt, och det mitt i äret? De
woro likwäl artiga, och begynte nu blifwa mera kända. Fär man

icke wänta deras fortsättning? Eloquentise professor effter Eker-
man, som erhållit afsked, hafwa wi ännu icke fätt. Quinta professio
Theologica har warit ganska när at blifwa indragen; men ännu
är icke hoppet ute om des bijbehällande. Twänne promotioner,
i Theologiska och Philosophiska Faculteten, förestä innan kärt, dä
wi wänta wär Canceller liijt. Med uprichtig högaktning framhärdar
Högädle och Widtberömde H. Professorens hörsamste tjänare.

Upsala, d. 21. Maji, 1779. C. F. Mennander.
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In margine: P. S. Om wi icke fä de exemplar af utgifne skriffter
och disputationer, som äro destinerade til commercium literarium
Academierne emellan, snart hijt öfwer, ber jag, at Herr Professo-
ren behagade skicka til mig de betydeligaste däribland. Huru mår
min Swärmoder, Cancelließädinnan Hassel? Jag bar flere gänger
skrifwit henne til, ntan at fä swar, eller någon underrättelse om des
tilständ.

2. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Den Högste fömye med det päbegynta nya äret Sin näd och
wälsignelse öfwer Herr Professoren! Alt sannskyldigt godt, som
menniskohiertat sig önska kan, blifwe i längliga tider Herr Profes-
sorens del!

Slutet pä gamla äret war för mig ganska siukligit, och flera häff-
tiga anstöter rmderkastat, som nu äter synas wara öfwerwundne.
Delta climatet, ehuru ellies föga skildt frän Åbo, är likwäl tätare
wäderlekens omskifften rmderkastat; och de bekomma min bälsa
nu på ålderdomen icke rätt wäl.

Jag tackar för brefwet af d. 28. Nov. Gräl och oenighet på de
ställen, där sädant minst borde finnas, är altid bedröfwelig. Men
hwaraf härrörer det, at så ganska fää bereder sig til instundande
promotion? Herrar Docentium och Discentium flit är ju den samma

som förr. Har dessas antal sä aftagit; eller hindrar fattigdomen
dem, at söka den hedem? Eller hafwa de blifwit sådane philo-
sopher, at de sätta sig öfwer en sädan timmelig och offta nog litet
lönande ära?

Nyligen skickade Prof. Kreander til mig registret öfwer Sai. Prof.
Kalma Bibliothek. Det circulerar nu här, och skall sedän afsändas
til Secr. Wargentin. Jbland en myckenhet mindre betydeliga böcker
äro där några sällsyntare. J förtröstan pä Herr Professorens be-
nägna löffte wägar jag bijlägga en förtekning på sådane, som jag
skulle ästunda, och dem Herr Professoren tächtes läta för min räk-
ning inropa, om de gå bort för skäligit prijs. Sä snart jag fär
räkningen, skall betalningen följa.

Canc.Rädet Ihre saknas högel. och knapt kan hans rum opfyllas.
En ung Professor Lindblom menes blifwa af Riksß. Gr. Gyllen-
stierna, som är exsecutor testamenti Skyttiani, til professionen
utnämnd. Prof. Floderus skall parentera öfwer Ihren.
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En underlig visitations tour har Biskopen företagit sig. Jag kan
täncka, at alt skall wara nytt, och förbättra det som företrädarena
giordt. Men ehuru lätt lians corpusculum är, ser jag doch icke,
huru hän i de obanade wägarne för mycken snö skall komina fram.

Jag utber mig gammal ynnest och wänskap, samt framhärdar
oaflåteligen och Widtberömde Herr Professorens hörs. och
trognaste tjänare

Upsala, d. 9. Jan. 1781. C. F. Mennander.

Jag tager mig effter sedwänjan frihet, at beswära med närlagde
bref.

3. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Mänga och swära krämpor hafwa denna tiden anfallit min hälsa,
och giöra det til skifftes ännu. Därunder har det fägnat mig, at

af Herr Professorens skrifwelse förnimma des wälmäga, samt

des mot mig framhärdande ynnest och wänskap. Et prof däruppä
är den lyckeliga möda och anstalt Herr Professoren behagat hafwa
om de ästundade böckers inropande på Kalmska auctionen. De
benägit utlagde penningarne följa tacksaml. i twå små sedlar. Hwad
som öfwerskiuter 206. Dr. 5. •/. ber jag mätte anses som betalning
för den i fiol erhälna snygga Lucanus. Böckerne ber jag mätte
wäl omsläs, och med en säker Skeppare til Min Son adresseras.
Effter wanlig ynnest häppas jag, at alt hwad af disputationer och
programmer detta Academiska är där utgifwits, fär dä följa med.

Wär Historiarum Professor Georgii är i fullt begrep at begära
afsked lärer ock därmed hugnas. Hierteligen önskade jag, at wid
et sädant tilfälle få Herr Professoren hijt närmare. Men mäste
föreställa mig, at Herr Professoren, som på Hera sätt är där befäst,
icke sä lätt lärer företaga sig nägon flyttning. Jag kan ock i för-
troende säja, at i anseende til orternas beskaffenhet HH:r Philo-
sophise Professorer i Åbo komma bättre ut med sinä löner, än de
här i Upsala.

Under trogen önskan om ali sällhet och wälgäng, har jag den
äran at framhärda Högädle och Widberömde fsic!) Herr Professo-
rens förbundne och hörsamste tjänare,

Upsala, d. 25. Apr. 1781. C. F. Mennander.
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4. Högädle ocli Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Herr Professorens sidsta bref bar äter fägnat mig med under-
rättelse om des wälmåga, och medfört försäkran om des fram-
härdande wänskap för mig. Et prof däraf bar jämwäl paquettet
med Nova literaria Aboensia warit, soin min Son hade hijt med sig,
hwars jämte des Swärfaders omgänge jag bar den fägnaden at ännu
här njuta. Hwad widare wid Academien därstädes til nästa wåhr
och framdeles utgifwes, boppas jag, om man lefwer, genom Herr
Professorens benägna anstalt blifwa delaktig af.

Ula är, at commercium literarium Rikets Academier emellan
sä aldeles afstadnat; jämwäl at Åbo Tidningarne, af hwilcka för-
ändringarne där i landet kunde inhämtas, afsomnat. Men männe
icke dessa förtjänte, at ur sin dwala äter opwäckas.

Min hälsa bar nu genom Guds näd tämmeligen repat sig. Starcka
qwarlefwor af den complicerade siukdomen kärmas likwäl ännu,
och man är ingen stund säker för recidiver.

Länglig saknad af regn bar ock här swårligen medtagit sädes-
och gräsväxten. Mängen skattar sig lyckelig, om hän kan öfwer
wintern conservera sinä dragare. Ladugården fär hän icke stort
täncka uppä. Nattfräster hafwa ock på sinä ställen giordt skada.
Jämwäl et starckt hagelfall, som hos ätskillige, och jämwäl hos
mig och mine grannar i Bälinge, i förtid nedtröskat säden.

Ellies bar årstiden på denna orten warit hälsosam, och föga andre,
än gamle och barn, blifwit hädankallade. Pr. Haartmans hastiga
dödsfall har mycket rördt mig. Hans häfftiga sinne lärer hafwa
därtil mäst bijdragit.

Under önskan om ali sällhet har jag den äran at framhärda
Högädle Herr Professorens hörsamste tjänare.

Upsala, d. 23. Julii, 81. C. F. Mennander.

Min Son låter ganska flitigt hälsa, det giör ock jag til alla wänner
och bekante. Just nu kommer Capit. Mellercreuts inn; som har
med sig hälsningar frän Åbo, och glad tidning om Herrarnes wäl-
måga.

39
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5. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Ganska kärkommen war mig både Herr Professorens egen skrif-
welse af d. 2. hujus, och Hr. Prof. Lefrens bref til Rijtmästerskan.
Jag bar icke sedermer sedt henne. Hoppas säledes, at hon därigenom
är någorlunda tranquilliserad. Fulleligen blir hon det aldrig, förr
än i grafwen; och knapt nog dä. Jmellertid giöra Herr Professo-
ren och Prof. Lefren wäl däri, at de söka bringa dessa besynnerliga
Damers twistighet til slut.

Jag ser icke, at H:r Biskop Haartman kan behöfwa nägot quit-
tence på Biskops äkerns öfwerbygnad. Ty sedän samtel:e huse-
synerne sä siulat sig, at jag blifwit honom och hän icke mig skyldig,
absorberas och förswinner det öfwerskättet, soin jag genom Rije-
radens bygnad fått mig tilerkändt. Af Herr Professorens skrifwelse
inhämtar jag, at Magisterpromotionen äter är opskiuten, och at

promovendorum antal ännu är ganska litet. Samina högtidelighet
förestär jämwäl här nästa sommar. Med gradual disputationerne
gär det effter wanligheten ännu nägot längsamt; men så litet finnes
nägon brist på skickel. änmen, at Faculteten torde wara i beräd,
at begära tilökning på det utsatte antalet. Det kunde ock synas,
soin så framt man anser de Studerandes antal wid wåra Academier
och den hwarjestädes tillätne numerus promowendorum, Upsala
torde kunna tåla nägot augment.

Med mycken fägnad förnimmer jag, at samtel. HH:r Professorerne
mä wäl och at jämwäl Prof. Kreander är tämmel. restituerad. Man
har på olijka sätt taiat om hans siukdom. Jag skulle önska och
hoppas, at hän icke fått nägot olyckeligit arf af melancholie. Skada
wore, om den wackra Mariae Prästgärd skulle lida intrång. Men
så plägar det gä under vacancerne. Mellan hwilcka roullerar
twisten om Academiens trädgårdshus beboende? Wår trädgärd stär
wäl på sig, sedän förra trädgärdsmästaren, med hwilcken Prof.
Finne icke kunde wäl förlikas, blifwit återtagen. Prof. Thunberg
är i natural historien en excellent man.

Med beständigt nöje, under ali sällhets förönskan framhärdar
Högädle och Widtber. H:r Professorens hörsamste tjänare,

Upsala, d. 28. Nov. 1781. C. F. Mennander.

In margine: Förlät mig, at jag äter beswärar med närlagde bref.
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6. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

För benägen ibogkomst genom lyckönskan wid det i Herrans
namn nyligen för sig gångna årsskifftet tackar jag hörsammast, och
igenkänner däruti Herr Professorens gamla och pä mångfallt sätt
bepröfwade ynnest och wänskap för mig, om hwars beständiga
framhärdande i tilkommande tid jag anhäller. Gud förläne Herr
Professoren i detta och många följande alsköns bäde andelig och
timmelig lycka och wälsignelse! Hän meddele alt hwad Herr Pro-
fessorens egit hierta sig önskar, och soin kan giöra des tilständ i
alla delar salit och lyckeligit! Jag önskar mycken lycka tildet
förestäende parentations arbetet öfwer Framl. Hans Excellence Gr.
Liewen. Om hän giordt nägon testamentarisk förfatning til Aca-
demiens eller Bibliothekets förmän, däruppå twiflar jag mycket,
ehuru en sädan oniständighet skulle prydeligen stä i hans äreminne.
Skall likwäl söka giöra mig i den delen närmare underrättad, och
gifwa wid handen, i fall emot min förmodan nägon så fördelachtig
disposition wore giord. Mot de fattige war Herren i löndom mycket
hielpsam, som lian ock skickade til mig några Imndrade daler, at
utdelas bland dem som mäst lidit wid branden i Åbo, och litan at
optäcka, frän hwars hand de kömmit.

Promotionen därstädes lärer nu tilstunda. Jag bygger pä Herr
Professorens gunstiga löffte, at för mig samlas och i währ hijt
öfwersändas alla utkommande disputationer, och jämwäl ströskriff-
ter och programmer, ända til gratulationer.

War effter wanligheten sä god, och lät tilställa närlagde bref sinä
ägare. Det tili Hr. Prof. Lefren är frän Rijtmästerskan, och angär
hennes bekanta fordran bos Fru Thessleff. Luter edra bufwuden
tilhopa, at fä omsider slut i den saken. Herr Professoren gaf sidst
nägot hopp därom. Ellies ntröttas wi alle med hennes öfwerlopp.
Frambärdar Högädle Herr Professorens hörs. och trogne tjänare,

Upsala, d. 9. Jan. 1782. C. F. Mennander

7. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.IC.

Med Herr Prof. Kreander, hwilken för en tid sedän som snarast

hälsade pä oss här i Upsala, har jag wäl redan beswarat Herr Pro-
fessorens sidsta angenäma skrifwelse, och tackat för de disputa-
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tioneme hän tilstälte mig. Men som owist wara kan, huru snart hän
anträder återresan til Åbo, fär jag härigenom förnya min tack-
säjelse.

Dagel. utkomma nu här gradual disputationer, i anseende tilden
nasta sommar skeende promotionen, och som samma högtid förestär
i Åbo, lära icke eller där saknas sådane arbeten. Et gammalt löffte
lijtar jag uppå, at genom Herr Professorens benägenhet fä et

exemplar af de utkommande disputationer, programmata och gratu-
lations skriffter. Jämwäl et af en förklädd Malach Lnraeus utgifwen
skrifft.

Min hälsa är dagel. ombytelig. Gikten bar nu tagit sit hufwnd-
säte i högra banden, til mycket meen och ibland totalt hinder i
skrifwande.

Rijtmästerskan bar jag på en tid icke hördt af. Männe hon
äger bopp om fördelaktigt slut i sin process? Jag tager mig den
friheten, at äter beswära med närlagde bref, och framhärdar Hög-
ädle Herr Professorens hörs. tjänare,

Upsala, d. 20. Martii, 1782. C. F. Mennander.

8. Högädle ooh Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Herr Professorens wälmåga fägnar mig hierteligen. Min hälsa,
ehuru ännu på swag och owiss fot, har doch sä wida genom wåhrens
ankomst förbättrat sig, at jag nyligen kunnat, utan synnerlig kän-
ning däraf, giöra en kärt resa til Stockholm, sä i andra ärender,
somat se min Soneson, som liknar sig at blifwa en frisk och rask
poicke.

Philos. promotionen härstädes är beramad til d. 18. Junii, och
Rectorats ombytet til dagen däreffter. Flere Candidater äro här
öfwer den bestädde munern sä at, om tilökning af promovendi
icke kan winnas, Faculteten måste utsluta nägon del af dem, som
altid är et obehageligit arbete.

Min Son fägnade mig med det hoppet at wi torde i sommar få
se Herr Professoren på wår botn. J en sä önskad händelse hoppas
jag, at Upsala ingalunda blifwer förglömt. Jcke eller min förra bön
och det benägna löfftet, om del af alt det, som til promotionen där-
städes af trycket utkommer.

FörbUr Högädle Herr Professorens trogne och hörs. tjänare,

Upsala, d. 26. Maji, 82. C. F. Mennander.
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In margine: P. S. De catharraliska febrer, som effter berättelse
warit i Finland gängse, hafwa nu flyttat hijt, sä at näppeligen nägot
hus är, där ei nägon af dem plågas. De hafwa Jikwäl warit hwarken
längwarige eller dödande.

A tergo: a Monsieur, Monsieur le Professeur Jean Bilmark, ä Åbo.

9. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Jag bar länge efftersatt min skyldighet, at skrifwa Herr Pro-
fessoren til, och tacka sä wäl för des angenäma bref, som de nova
litteraria Aboensia, som mig benägit blifwit tilskickade. En sädan
försummelse hoppas jag doch blifwa ursächtad, sä wida jag, utom
wanliga syslors skötande härstädes, warit denna sommat föranläten,
at nägra gängor, pä längre och kärtare tid, resa til Stockholm. Där-
under bar min hälsa nägorlunda begått sig, ätminstone bättre än i
fiol, fast wäderleken nu warit mycket olustigare och tyngre än dä;
jag icke ellet fätt tilfälle at anwända wanlig tid til bälsowatns
bruk. Åtskilliga krämpor följa mig doch ät, förmodeligen in til
grafwen.

Ellies förefaller här icke nägot, som skulle förtjäna berättas.
Denna höst barBibelöfwersätningsCommissionen icke nägot samman-
träde; dels för nägra ledamöters förfalls, dels för min frånwaros
skull. Jmellertid är Jeremias med klagowisorne färdig, och wäntar

allenast pä revision. J wåhr torde man komma til hopa, och dä,
om. sä medhinnes, tillägga proph. Ezechiel. War sä gunstig och
underrätta Hr. Prof. Lefren härom. Hän torde ock få bref om

denna saken.
Mig är berättat, at nu alt skall likna sig til stillhet och lugn

innoin Consistorierne därstädes. Det wore wäl; och är jag för-
säkrad, at i synnerhet Herr Professoren med mig instämmer i den
önskan, at frid måtte wara i wära dagar!

Trötna icke wid correspondencen; icke eller wid, at aflägga för
mig et exemplar af alt det som där af trycket utgifwes. Det skulle
fägna mig, om jag härifrån kunde giöra nägon gentjänst. Fram-
härdar S. T. Herr Professorens hörsamste tjänare.

Upsala, d. 18. 7bris, 82. G. F. Mennander.

613



J. Bilmark.

10. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Äter har jag fått glädja mig åt Herr Professorens skrifwelse,
och berättelse om Nova Åboensia. Men kan icke Professorernes
Linqvists (sic!) och Kreanders förestäende bröllop opmuntra Herr
Professoren, at lijkaledes söka ersätning för Sin lidna smärtefulla
förlust? Til ytterligare motiv bör jag anföra, at äfwen hos oss

unge Professorerne Jiafwa satuina sed, och at Prof. Murray innan-
kärt ingär mariage med ungsta (sic!) dottren iProf. Aurivillii heder-
liga och alfwarsamma hus. Detta är nastan det enda nya, soin här-
ifrän förtjänar berättas. Ellies gär alt sin wanliga gäng, och mine
Camerater äro alle wid hälsan. Wär nya Landshöfdinge, Bar.
Nackrey, koin hijt nyligen ganska siuk och af Medicis öfwergifwen;
men lefwer ännu, mellan fruktan för döden och hopp om lifwet.

J fiol war jag pä grafwens brädd; men nu är hälsan tämmeligen
äterstäld, sä längt soin wid min älder och förslitna kraffter kan
wäntas. Detta har Herren giordt, til Honom behagelig tid. Hans
namn ware för mot- och medgäng ewinnerligen läfwat!

Fortfar benägit, at skrifwa mig til, och aflägga ät mig utkommande
skriffter, i synnerhet alla Programmer och Disputationer; dem jag
sedän får hijt antingen med nägon resande eller siöledes. Tänker
Herr Professoren ytterligare continuera liisterien öfwer Åbo Aca-
demie? Jag kan icke läta den inbindas, innan jag wet, om fortsät-
ning stär at wäntas.

Äter beswärar jag med hela min Åbo correspondence. Brefwet
til Prof. Lefren innesluter et annat frän RijtmästarÄnkan, om
slut i des process. Luten edra hufwuden tilhopa, at befrämja finalt
utslag däruti, at man en gäng inätte siippa des öfwerlopp och lamen-
tationer.

Med oafläteligit nöje framhärdar Högädle Herr Professorens hörs.
och trogne tjänare.

Upsala, d. 13. Nov. 1782. C. F. Mennander.

11. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Per Divinam gratiam vivo, at medioeriter valeo. Jag önskar at

detta mätte träffa Herr Professoren wid hälsa och ali sielfbegärlig
wähnäga. Säilän går nägon winter förbij, at icke postgängen här-
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emellan til en tid hindras; men ännu säl Isyntare är, at den nu

snart et lielt fierdedels år warit tillstängd. J hopp om snart til-
stundande öpning wägar jag likwäl nu skrifwa, och om Herr Pro-
fessorens samt andra därwarande wänners tilstånd giöra mig under-
rättad. Något nytt, som förtjänte berättas, wet jag icke, utom det
soin Aviserne innehälla, hwilka om icke förr så likwäl tillika med
delta bref, komma Herr Professoren tilhanda. Här i Upsala bar
ingen förändring skedt, utom den at twänne Academien tillhörande
Fruar, en gammal Archiat. Rosensteins änka, och en ganska ung,
Prof. Lindbloms maka, dotter af Biblioth. Frondin, nyl. blifwit
begrafne. Wid den nu pästäende distingen är rörelse nog af folck
men wahrorne ganska dyra. Academiska lectionerne continuera
under sielfwa Marknads bulret, och Ungdomen är talrik, flitig och
sedig.

Min Son, hans hustru och twå gossar mä wäl. Jag wäntar, åt-
minstone de gamle, hijt i dessa dagar, fastän föhret är skröpligit.

Fortfar i gammal gunst, at berätta mig därifrän hwad som hän-
der; och ursäkta, at jag effter wanligbeten beswärar med hoslagde
brefs afsändande. Med beständig förbindelse och alt nöje fram-
härdar H.Hr. Professorens hörsamme tjänare,

Upsala, d. 17. Febr. 83. C. F. Mennander.

12. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Herr Professoren bar äter ökat min mängfaldiga förbindelse
genom des benägna nyärs lyckönskan, icke allenast samfält med
Consistorio, utan ock enskildt. Och ehuruwäl brefwet för den
owanligen tröga postgängens skull nu först framhunnit, bar det
warit mig lijka kärkommit. Gud förläne Herr Professoren i det
löpande äret och mänga följande, ali den sä andelig som timmelig
sällhet, som des egit bierta sig önska kan!

Men förmå icke de Hera exempel af sig där gifftande Professorer
åter opwäcka hogen, at träda inn i det ständet, som hyser i sig en
stor del af delta lifwets lycksaligheter?

Prof. Nääfs död lärer til nägon del assopiera de om lönerne wid
staten åter opkomna twister.

Rijtmästerskans sak recommenderar jag pädet angelägnaste i
Herr Professorens och Prof. Lefreens bewakande. Herr Professo-
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ren känner menniskans sinnelag, och kan föreställa sig, hwad öfwer-
lopp och förtretligheter jag har af henne. Jag hinner nu icke
ski'fwa Pr. Lefreen tili, och beswara des bref, som synes gifwa
godt h op om sakens slut, sä snart Fullmägtigen kommer til staden.

Sist beswärar jag i twå wanliga mäl, neml. at effter gamma!
benägenhet fä exemplar af de under förflutne winter utgifna aca-

demiska arbeten, och at närlagde bref mätte til sin ägare befrämjas.
Jag har den aran at framhärda Högädle Herr Professorens hörs.

och trogne tjänare,

Ups. d. 22. Apr. 83. C. F. Mennander.

P. S. Währen är här, effter wanligheten dessa är, trorr, med
mycken köld och bläst; sä at brodden, som i höstas war ganska kleen,
tyckes stå i äfwentyr, äfwen som gräswäxten. Den Högstes hand
kan allting förändra.

Min Son, som nu med des hustru är här, ber mig förmäla sin
respect.

13. Högädle Herr Professor och Rector Magnifice. H.Y.K.

Under denna tiden har jag hafft at fägna mig af twänne Herr
Professorens och Rectoris Magnifici angenäma skrifwelser, samt,
genom des benägna försorg, så wäl af continuationen på Tidnin-
garne frän Åbo, som de där utgifna disputationer och programmata.
Om min gamla förbindelse kunde ökas, skulle det sannerligen ske
genom sädane framhärdande wänskaps prof. Jag önskade, at nägot
tilfälle wille yppå sig, dä jag kunde i sielfwa wärket ådagalägga
den tacksamhet, som i mit hierta ligger.

Jag gratulerar Åbo Academie til ny, drifwande och rättwis Can-
celler. Förledne Söndag opwaktade jag med största delen af Con-
sistorio Academico Hans Maij:t pä Drotningeholm i samma ärende,
och at få wär förlust ersatt. Wi emottogos med mycken näd, och
anhöllo om Hans Kungl. Höghet CronPrinsen til wår Canceller,
fingo ock nådigt löffte pä Honom; men dä först, när hän fyllt myn-
diga är. Jmellertid finge wi befalning, at wäl ja nägon af Herrat
Riksens Råd tildet ämbetet. Sådant skedde strax, och föll en-
hälligheten på prem. Ministern Grefwe Creutz, som ganska nådigt
agreerades. Alla gladdes däråt, men i synnerhet jag, som ifrän
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ungdomen hafft tilfälle, at närä kanna Hans Stora egenskaper. Jag
har nu händerne fidle med arbete. Nasta mändag begynnes Bibel-
Commissions Session, och äro Ledamöterne redan samlade. Men
hafwe wi at wänta Hr. Prof. Lefren hijt, eller ätminstone nägon
utarbetning af honom? D. 23. sq. Septembr. hålles här Prästmöte,
och är Synodal Disputationen i dessa dagar färdig blefwen frän
trycket.

Jag ber om min hälsnings förmälan til alle gamle Bekante, i syn-
nerhet Prof. Pryss, och framhärdar Magnifici Herr Rectoris hör-
sammaste tjänare.

Upsala, d. 8. Aug. 83. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Nu på stunden kommer Finska posten med
bref frän Prof. Lefren, och hans pensum til BibelCommissionen.
Hälsa honom.

14. Ädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Hwarjebanda sysslor och förhinder hafwa åstadkommit, at jag
sä seent beswarar Herr Professorens sidsta angenäma skrifwelse,
och infinner mig med skyldig tacksäjelse för continuationen af
Åbo Tidningarne. Som jag hoppas, at delta dröjsmål benägit ur-

sächtas, så lefwer jag i den förmodan, at Herr Professoren icke
tröttas wid, at äfwen framdeles låta mig weta sit tillstånd, samt

meddela kunskap om det, som sig päden orten kan tildraga, och
jämwäl effter gammal plägsed aflägga för mig exemplar af de
frän trycket utkommande dispntationer och andra skriffter, at wid
tilfälle genom min Son hijtförsändas. Min hälsas tillstånd har,
Gudi lof! denna sommat och höst warit drägeligit, och bättre, än

de par nästföregående åren.
Ellies har icke nägot synnerligit nytt sig här tildragit. För-

ändringar genom dödsfall, gifftermäl, befordringar etc. gifwa avi-
serne kunskap om.

Under trogen önskan om den Högstes wälsignelse, och allsköns
sällhet, framhärdar Ädle och Widtberömde Herr Professorens hör-
samste och trogne tjänare,

Upsala, d. 15. Bbris, 83. C. F. Mennander.

A tergo: a Monsieur, Monsieur le Professeur Jean Bilmark å Åbo.
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15. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Herr Professorens skrifwelse har högel. fägnat mig genom under-
rättelse om des wälmäga. Jag har ock, ehuru besynnerlig denna
winter warit, med någorlunda hälsan dragit mig fram, doch måste
jag pädet nogaste achta mig för förkylningar. Ellies är här i
landet bristen pä menniskoföda och boskaps foder ganska stor.
Ehuru man genom allebanda anstalter, som arbetshus inrättande etc.

sökt förskaffa den fattiga hopen förtjänst, och effter ali förmäga
bijspringer dem, är doch fahra wid, at betydande hungersnöd
förestär, innan ny skörd infaller. Jmellertid bijspringer Cronan
de torfftigaste landtbrukare både med brödföda och sädeskorn.
Foderbristen är ända (sic!) nastan swärare; ty ganska mänga hafwa
redan afbetat alla sinä halmtak, och om med wåhren gär lång-
samt, lära icke mänga Creatur komina pä gröngräset. Gud ware

wår bielp, och straffe oss icke, som wi förtjänt bafwe!
Den tilstälning, hwarom Herr Professoren förmäler, wisar, at

under de wackraste blomster kan en omi ligga fördold. Beklageligit
wore, om Ass. Bergman säledes skulle utstängas frän sin wälför-
tjänta befordran. Jag önskade weta förloppet af Bisk. visitations
resa, samt fä et exemplar af Synodal disputationen, när Herr Pro-
fessoren i währ kommer mig ihog med nova Aboensia.

Icke wet jag, om Prof. Porthan är lefwande eller död. Pä flera
bref har hän icke swarat. Jmellertid skrifwer jag äter honom til
i närlagde. Icke eller har jag fått nägon Åbo Tidning för i är.
Fiolärs titelblad och Register saknas ock. Porthan har lofwat be-
sörja den saken. Har jämwäl längesedan bäde praenum. och post-
pengar. Kan hända, at Tidningen afstadnat, som wore skada.
Förbl:r Herr Professorens hörs. och trogne tjänare.

Ups. d. 14. Apr. 84. C. F. Mennander.

In margine: Om Gyllenstolpen har jag icke nägon imderrättelse.
Hans lijkpredikan äger jag; men ock den ulan personalier.

16. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Med mycken tacksäjelse erkänner jag Herr Professorens wanliga
benägenhet, som mig är betygad så wäl genom des angenäma
skrifwelse, som det convolutet af disputationer och programmer,
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hwilket för nägra weckor kömmit mig til handa. Jag stod då på
resande fot til Stockholm, at aflägga min opwaktning, och betyga
imdersätelig glädje öfwer Hans Maij:ts Konungens lyckeliga hem-
komst. Därigenom, samt päföljande andra hinder, harmit swar
härintil blifwit opskutit. Imellertid, ocb i dessa dagar, erhölt jag
genom Herr Professorens ytterligare försorg den i Österbotn venti-
lerade synodal disputationen.

Jag beklagar högel. at den tilämnade öfwerresan nu i sommat

icke kunnat gä för sig, då jag förmodat mig det nöjet, at fä på
någon tid här i Upsala herbergera en så kär och angenäm gäst.
Men jag hoppas, at hwad nu icke skedt, ätäret, om Gud
will, winner sin fullbordan. Man mäste så länge ätnöja sig med
correspondence, bwarwid jag hoppas, at Herr Professoren icke tröt-
nar. Soin jag i Åbo förnött min mästa lefnadstid, så är jag nyfiken
at weta, hwad sig där tildrager.

Wi wänta entbera dagen ny Professor effter Sonen Linnee. Ryktet
wil doch säja, at den professionen torde blifwa delt. Til syslan
effter den aldrig nog saknade Bergman är förslaget icke ännu
oprättadt. Twänne ifrån Åbo äro därtil sökande.

Rijtmästerskan, ehuru nu boflyttad hijt, underläter doch icke,
at ihogkomma och beswära Herrat Aboenses. Hon bar i specu-
lation, at söka någon pension. Säger sig ock äga hopp om god fram-
gäng. Tillika berättar bon, at för någon tid hennes bref afgätt til
Herr Professoren om recommendation därtil, och betygs erbällande
om hennes torfftighet med des twå små barn. Nu bar bon bedt
mig härom päminna och intercedera. Wid bijfall bärutinnan torde
icke möta någon betänckelighet.

Under älsköns sällhets förönskande framhärdar i ali min tid
Högädle Herr Professorens trogne och hörsamste tjänare,

Upsala, d. 8. 7bris, 84. C. F. Mennander.

17. Högädle och Widtberömde Herr Professor. H.Y.K.

Flera poster på en gäng, soin denna årstiden plägar wara wan-
ligit, bade til mig sig Herr Professorens angenäma skrifwelse, som

underrättat mig om des wänwäga (sid), den jag af biertat önskar
måtte blifwa längwarig ocb beständig! Mit tilstånd bar denna tiden
warit ganska siukligit; doch har den Högste härtils så bijstådt mig
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med sin nåd, at icke nägot wältänkeligit i syslan blifwit försummat.
Jag är wäl nägot bekymrad för et Prästmöte, som kommer at hällas
i nasta wecka; men fäster ock därutinnan full förtröstan pä Guds
krafft i min swaghet.

En, tillökning af bekymmer bar jag fätt genom Med. Studiosi
Borgströms den yngres hädankallande. Hän mäste hafwa förkylt
sig under sinä resor i wintras, och dog effter nägra dagars hitsig
siukdom, ehuru skötsel och wård icke saknades. Hän war en

ganska wälartad ocb synnerl. godt hopp om sig gifwande yngling.
Men som ingen anhörig här nu finnes, mäste jag hafwa hela om-
sorgen för hans begrafning, som jag tänker anställa nasta söndag.
Wi, och i synnerhet BibelCommissionen, hafwa lidit en oersättelig
förlust genom Prof. Aurivillii bortgäng. Hän war, både til in-
sichter och hiertat, en sällsynt menniska.

Trötna icke wid, at då och dä läta mig weta, hwad där passerat;
icke eller, at til wåren aflägga för mig exemplar af de där utkom-
mande academiska arbeten. J bägge dessa omständigheter har jag
redan gammal häfd.

Min lilla balance följer härhos.
Med oprichtigaste hierta framhärdar Högädle Herr Professorens

hörs. och trogne t:re

Ups. d. 16. Febr. 1786. C. F. Mennander.

Axel Fredrik Cronstedtille.
Tili Axel Fredrik Cronstedt,

1. Wälborne Herr Geschworner. K.V.A.B.

Minä sysslor hafwa effter hemkomsten warit sä mångfaldiga och
trägna, at jag warit twungen, tilat härtils sätta ali enskijlt corres-
pondence å sido. Ellies hade jag längesedan giordt det som jag
nu har den aran at giöra, neml. at hörsamt tacka Wälborne Herr
Geschwornern för ali den ynnest, förtroende och wänskap jag i
Stockholm fick ärfara. Continuation däraf utber jag mig pädet
högsta.

Närmare mot hösten förmodar jag mig nägon ledighet, och skall
då efterse hwad i min lilla samling kan tjäna för Min Herres
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cabinet, och det strax öfwersända. Jag lijtar aldeles på det
gimstiga löfftet mig gafs om wår Acad:s Graveurs Seligers förhiel-
pande tili proberare här pä orten framför nägon annan. Ärfordelig
skickelighet äger hän därtil, och hans torfftighet förtjenar med-
lidande. Det wore wäl, om hän redan kunde blifwa därtil antagen,
om ock ingen lön wore strax för honom at tilgå. Därom lärer hän
anhålla i närlagde bref, som hän redan för nägra weckor mig till-
stälte.

Framhärdar med nöje och högaktning Wälborne Herr Geschwor-
nerns hörs. tjänare,

Åbo, d. 4. Aug. 1757. Carl Fridr. Mennander.

A tergo: Geschworner i Öster och Wäster Bergslagen Wälborne
Herr Axel Fridric Cronstedt, i Stockholm.

2. Wälborne Herr Geschworner. K.V.A.B.

Jag kan icke tillfyllest tacka för den gunstiga ihogkommelse jag
åter rönt genom de öfwersände wackra mineralier.

Den förut ganska Stora förbindelsen jag stär nti, ökas säledes;
och giör det mig härwid ondt, at jag för ständiga syslors skull icke
hunnit effter mitt löffte utse och öfwersända nägra Finska och Ryska
mineralier tili Herr Geschwornerns tjänst, och nägon ringa tack-
samhets betydelse. Nu har siöfarten häremellan ophördt, så at
där med effter utseende mäste anstå tili nästa wåhr, dä sådant säkert
skall ske.

Et annat tacksäjelses änme hade jag så när förglömt. Nyligen
undfick wär Graveur Seliger fullmagt pä Stempelmästare syslan
wid controlwärket, och jag wet, at det förnämligast härrördt af
Herr Geschwornerns benägna recommendation.

Jag utber mig, at alt framgent få niuta Herr Geschwornerns
gunst och wänskap, samt framhärdar med högaktning Wälborne
Herr Geschwornerns hörsame tjänare.

Åbo, d. 5. Nov. 1757. Carl Fridric Mennander.

A tergo: Geschworner, Wälborne Herr Axel Fridric Cronstedt,
i Stockholm.
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3. Wälborne Herr Geschworner. K.V.A.B.

Omsider afsände jag i går under adresse til Hr. Dir:n Salvius en
liten päse med Finska och Ryska stenarter, dem jag hörsammast
anhäller, at Wälborne Herr Geschwornern tächtes för denna gängen
halla tili godo, elmru de tili ingen del swara emot min mång-
faldiga skuld, och hwarken tili antal eller beskaffenhet äro sädane,
som jag sielf giärna önskade. Nägot mer håppas jag framdeles
kimna ästadkomma, och i synnerhet skola de ästundade större stuffer
af wära Blyerts anledningar icke glömmas. Men därmed går nägot
på tiden. Ty wära Studerande, genom hwilcka wära fattiga sam-

lingar ske, dä de i detta widsträckta landet resa tili sinä hemort, bli
gemenl. et är och däreffter borta frän Academien.

Det harmar mig, at jag wid detta tillfället glömt bijlägga wår
Rapa Kiwi, sä wäl förwittrad som fast. Den finnes nog häromkring
staden men har ej ringaste spår tili blyerts eller swafwelkies. Jag
twiflar ock högel. om nägot saltpetters närwaro; sä at orsaken tili
dess förwittring lärer ännu wara helt och hållen okänd.

Aldrig få wi rätt lius i wärt Finska mineralrike, innan Wälborne
Herr Geschwornern eller nägon dess make, som likwäl icke torde
wara lätt at finna, giör sig mödan, at resa hela landet igenom.
Nyttan för det almänna wore däraf otrolig, och jag menar at

Höglofl. BergsCollegium har fond tili resepenningar. Det wore en
af minä gladaste dagar, om jag wore sä lyckelig, at se Min Herre
i det ärendet hos oss.

Framhärdar med fulkomlig högaktning Wälborne Herr Ge-
schwornerns hörsamste tjänare.

Åbo, d. 30. Maji, 1758. Carl Fridric Mennander.

Förlät mig, at jag under owisshet hwarest ägaren finnes, wågar
omaka med närlage bref.

4. Wälborne Herr Bergmästare. K.V.A.B.

Wälborne Herr Bergmästarens gunst och wänskap emot mig,
bwaraf jag, ifrän wär första bekantskap, ärligen fätt ärfara förnyade
prof, försätter mig i alt större obligation. Jag wore otacksam, om

jag icke i ali min tid skulle sätta däruppå et synnerligit wärde,
och tili ali gentjänst, som af mig kan ästadkommas, finnas färdig

622



30/b 1758, % 1761.

och redobogen. Samlingen af estamper war rätt kärkommen, i
synnerhet för de Swenske herrars skidi, soin finnas däribland, men
hwilcka bos mig förut saknades. Clemens XI med sin tids Cardinals
Collegium bar ock genom Herr Bergmästarens och Herr Assessor
Tersmedens förenade godhet redan hällit i min portraits samling
sit inträde.

För gunstigt löffte om nägra doupletter ur mineral cabinettet
framdeles, tackar jag jämwäl hörsammast. Jag är icke i stånd
at säja, hwad som i min lilla samling förnämligast kan saknas. Men
det är rätt mycket. Frän de fläste inrikes grufwor ocb brott bar
jag nägot, men ingenstädes ifrän complett. Bland utrikes mine-
ralierne röjer sig där en långt större fattigdom.

Sant är wäl det, som Wälborne Herr Bergmästaren omförmäler,
at ätskilliga obehageliga teckn synas förebäda oss, sä i Malmkännin-
gen som andra Wetenskaper et annalkande barbarie. Men just
et hufwudmedel, at skynda pä delta obyggeliga spökets ankomst,
wore, om Herr Bergmästaren och andra, i hwilka Gud lagt gåfwor,
at stadfästa och utwidga Wetenskaperne, skulle läta bänderne falla,
och af tidemes utseende i förtid lämna fältet. Snarare bör därigenom
rättsinte och grundelige männs bearbetande opwäckas och för-
dubblas. Då hoppas jag, at de lutande wetenskaperne ännu länge
stå oprätthälne.

Under ali sällhets förönskan framhärdar med oaflåtelig hög-
aktning Wälborne Herr Bergmästarens hörsamste tjänare,

Stockholm, d. 8. Aug. 1761. Carl Fridric Mennander.

E. Ekholmille. Tili E. Ekholm

Ädle och Högaktade Herr Secreterare. U.U.B.
Nordin 985.

Den skänck af kopparstycken, hwarmed Herr Secreteraren äter
behagat mig ihogkomma, ärkänner jag med mycken tacksäjelse,
önskande mig tilfälle, at i nägot mäl kunna ådagalägga min ärkänsla
och mycket förbundna sinne.

Omsider bar jag den äran, at effter mit i Stockholm giorda löffte
härjämte öfwersända, hwad i Consistorii protocoller om Prästmannen
Henric Forssius finnes. Sielfwa ransakningen öfwer honom är för-
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kommen; finnes icke heller i Kongi. Häfrätten, hwarest jag låtit
höra däreffter. Hans dom finnes där, at hän skulle järnslås, och wid
Åbo Slott arbeta med kalckebaljan, eller uti annat grofft och hårdt
arbete, och alla nätter incarcereras, och det et heh år igenom tili
widare besked, som orden lyda.

Skulle Herr Secreteraren täckas, dä betydande bokauctioner före-
falla, och cataloguerne i tid utgifwas, et exemplar däraf tili mig
öfwersända och sedermera lijka benägit inropa, hwad jag däraf
skulle åstunda, skedde mig en ganska angenäm tjänst. Omkåst-
ningarne och mödan förskyller jag giärna.

Lijkaledes förbindes jag tili tacksamhet och ärkänsla, om Herr
Secreteraren wille besörja om min kopparstycks samlings comple-
terande, öfwer Swenska, Lärda och Konstnärer.

Wid tilfälle torde jag blifwa underrättad därom, huruwida Herr
Secreteraren nu wille skilja sig wid den nätta och selecta samling
i detta ämnet, som jag hos Herr Secreteraren en gång påögnade, men
hwilcken nu lärer hafwa fätt ansenlig tillwäxt.

Under ali sällhets förönskan framhärdar med nöje Ädle och Hög-
lärde Herr Secreterarens hörsamme tjänare,

Åbo, d. 8. 7bris, 1759. C. F. Mennander.

Pehr Elviukselle. Tili Pehr Elvius.

Upläst den 23 Julii 1748 och remitterat til Herrar Linnseus
Archiatern Ribe, Rosen och Faggot. K.V.A.B.K.V.A.B.

1. Ädle och Widtberömde Herr Secreterare.

Min skyldighet, at inkomma til Kungl. Wetenskaps Academien
med nägra observationer, har jag igenom hwarjehanda förhinder
en rund tid blifwit efftersatt, hwilket jag håppas gunstigast ur-
säktas. Jag förmodar framdeles fä tilfälle, at ärsätta denna för-
summelsen. Nu har jag den äran, at införsända par smä och ringa
berättelser, i ödmiukt hopp, at de gunstigt uttydas.

Som jag wet, at Kungl. Wetenskaps Academien med benägne
ögon anser större och smärre rön, af mera eller mindre wigt, sä
wågar jag mig ock, at omorda följande:
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Hr. Archiatern Linnseus har observerat om Lycoperdon subro-
tundum lanceolato dehiscens, eller Bovista off. den Finnarna kalla
Tuskuri, at dess damm öfweralt tros skada ögonen. En ännu skade-
ligare wärkan därutaf har man här blifwit warse, neml. at den sä
kallade likmasken torde däruti hafwa sit tillhäll. Gemene man här
på orten tror den wara nyttig at stilla näsblod och andra haemor-
rhagier. En ung piga från Yläjoki i St. Mariaa sokn här när wid
staden skulle för nägra år sedän bruka gamma cur, men med sä
bedröfwelig wärckan, at hon ifrän den stunden fått dragas med den
ömkeliga skadan.

Formica rufa, som bar sit tillhäll under sand, stenar och grus,
har et artigt sätt at conservera sinä ägg. Hon sweper tilhopa af
Veronicae blad en fast strut, ei olik et spunnit tobaksstycke, som
doch ser wackert ut, därigenom at de krusige bladen ligga ordente-
ligen pä hwarannan äfwen wid ytan. J ändan häraf är en liten
fast säck, hwaruti äggen giömmas.

Ätskilliga sympathetiske eller widskepelige curer gå hos almogen
i swang. Wid den sä kallade Träsken, då spenabarns gom blir
hudlös, at de ei kunna dij, bar man tilreds andstrupan eller nägon
annan del af en biörn, därigenom släs miölken hwarmed barnet mätäs,
som strax skall blifwa friskt. Men härtil behöfwes icke sä mycket
engäng. Man bar allenast namn i byalaget pä nägon person, som
handteradt biörns inelfwor. Denne skulle hälla miölcken af och
an på sinä händer, som gifwes barnet. Man pästår at denna cur
aldrig slagit felt. Derföre äro pigorne icke sena, at dä nägon biörn
är fäld och opskäres, infinna sig och röra i dess inelfwor på det
de med tiden mä kunna wara sinä barns doctorer. Likaledes pästä
de, at qvesan eller torrwärk i nägon led skall botas därigenom,
at en, som förr haft samma plåga, kramar eller handterar det siuka
stället med det finger, som förr warit ansatt af samma slags wärk.

En hederlig Prästman J. G. har berättat mig, at, då hän i den
skarpa wintern 1709. skulle resa öfwer Ålandshaf, hän förkylt sinä
fötter, hwilka strax blifwit fulleligen botade därigenom, at hän
pä en gummas räd Hällit dem i saltgrönt Köts spad. Wid siökanten,
där brist på nödig spanmäl är, i synnerhet i Österbotn fås om währen
i bäckar och annorstädes en myckenhet smä fisk, i synnerhet mört
och abbor. Dessa ränsas, läggas i sallaka öfwer en natt, opträdas
på widior, och hängas ut at wäl soltorkas. Sedän bållas de i bad-
40
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stuguhetta et dygn, hwaraf de blifwa möre och wälsmakelige, sarat

ätas sedän med smör eller miölck. Mängen har intet annat bröd
under hela sit sommararbete.

J Österbotn hafwa de offta sinä Kytöland i ängesskatarne, soin

merendels ligga wid äbräddar, och offta sä läglänt, at währflöden
gär öfweralt. 1745. hände sig, at detta währwatnet lyfftade op jämt
med botn af diket twänne Uppala hemman af Seinäjoki by och
Ilmola sokn tilhöriga åkerstycken, som hösten tilförene woro med
räg besädde. Det ena drefs af wädret pä andra sidan ähn, stad-
nade där wid buskar, lade sig jämt på ängen och bar richtigt sin
råg, som om hösten opskars. Men det andra stycket, som war längt
och smalt, flöt Vi mil utföre, ändarne fastnade där på ömse sidor,
som ämm kunna ses, men den medlersta delen sänkte sig til botn.

Framhärdar med ali högaktning Ädle och Widtbcrömde Herr
Secreterarens hörsamste tjänare.

Åbo d. 10. Martii. 48. Carl Fridric Mennander.

2. Ädle och Widtbcrömde Herr Secreterare. K.V.A.B.

Til följe af Herr Secreterarens gunstiga skrifwelse af d. 29. Aug.
har jag strax warit bekymrad om Sal.Professor Spoerings personaliers
samlande, och tilden ändan flere gänger warit hos Prof. Hasselbom,
som lagit de därtil hörande documenter ur sterbhuset til sig. Men
sä wida bem:te Professor hafft sit hus under reparation, och sinä
skriffter i oordning om hwarannan nedlagde, har jag icke kunnat
få de åstundade underrättelser för än nu pä stunden, hwarwid jag
dock finner ämm ganska mycket desidereras. Dock skall det blifwa
färdigt och afgå med nästa påst. Och så wida Hans Höggrefl.
Excellence Academie Cancelleren äfwen med denna päst behagat
päminna om detta ärendet, lärer det dä genom Consistorium Hög-
bem:te Herre tillsändas. Hwad Finska almanachorne angår, så skall
förlaget däraf årligen icke warit större än til 2000. exemplar, som

näppel. och med möda kunnat föryttras. Skulle Herr Secreteraren
behaga adressera et partie af de för nästa är genom Kungl. We-
tenskaps Academiens försorg oplagde, wil jag giärna tjäna därmed,
at effter ali möjelighet befordra deras debit; kan dock icke läwa,
at de alla, i synnerhet om partiet blir nägot stort, och bokbindarne
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i landet dessutom förse sig med något quantum däraf från Stock-
holm, kunna blifwa försälde, utan förbehåller mig, at fä äterställa
hwad sorti kan öfwerblifwa.

Recommenderar mig i Herr Secreterarens beständiga gunst, och
med ali högaktning framhärdar Ädle ocb Widtberömde Herr Sec-
reterarens börsamste tjänare,

Åbo d. 22. Tbris, 48. Carl Fridric Mcrmandcr.

Erik Michael Pantille. Tili Erik Michael Fant.

1. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. UUBG.TOa.

Härhos bar jag den aran, at öfwersända första Boken af Querela
Suedica. Det soin äterstär af Manuscriptet, neml. 2:a och 3:ie
Boken som likwäl är wid slutet defect, giör ohngef. lijka arcktal.

Herr Kungl. Bibliothecarien behagade pröfwa huruwida detta
Poemet förtjänar komma ut af trycket. J den bändelsen behöfwer
det ännu höfsas och jämnckas, samt några ord, som förefalla oläs-
lige eller twetydige, af gransynt öga utrönas. Til hwilcken ända
nödigt blifwa lärer, at den gamla skrifften blifwer än nogare under-
sökt, ocb med afskrifften jämnförd, den jag wid hastigt päögnande
nu finner wara nog viteus. Sielf bar jag icke hunnit lägga nägon
hand därwid.

Framhärdar Högädle Herr Kungl. Bibliothecariens börsamste
tjänare

Upsala, d. 12. Dec. 1780. C. F. Mennander.

Sigfrid Gahm Perssonille.
Tili Sigrid Gahm Persson.

1. Ädle och Högaktade Herr Secreterare. K.8.G:2.

Det är mig ganska kärt, at Herr Secreteraren med hälsa och
lyckelig förrätning är til Stockholm återkommen, samt at jag ännu
bijbehåller det gamla stället i des wänskap, hwarom icke allenast
Herr Secreterarens benägna skrifwelse, utan ock convolutet med
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ätskilliga artiga skriffter, soin til mig blifwit öfwerstyrt, giör mig
förwissad.

Så wäl för denna benägenhet aflägger jag min hörsamma tack-
säjelse, som för Herr Secreterarens gunstiga löfte, at meddela mig
B. Justens berättelse om des Ryska resa, hwilcket Manuscript jag
mycket längtar at fä se. Skulle Herr Secreteraren täckas tilställa
det min Son, fogar wäl hän anstalt, at det antingen med posten eller
något annat säkert tilfälle, snart hijtkommer. Jag äger förut nägra
smä kriffter af Justens egen hand, och skall strax läta weta, om

denna skrifften är original och egenhändig.
Mycket skulle det fägna mig, om jag emot sä mångfald ynnest

kunde i nägot mäl ådagalägga mit förbundna sinne.
Min lilla Gudson lärer, jämte Herr Secreterarens öfriga familie,

må wäl, och redan wara en hei student.
För min swaga hälsa mäste jag nyttja Pyrmonterwatn, och wistas

tilden ändan merendels på landet ännu par weckors tid.
Under ali sällhets trogna förönskan framhärdar Ädle och Hög-

aktade Herr Secreterarens hörsamste tjänare,

Åbo, d. 2. Aug. 1774. C. F. Mennander.

A tergo: Secreteraren, Ädel och Högaktad Herr
Sigfrid Gahm Persson, i Stockholm.

Eri käsialalla: Med annan stil:
Anlände pä Stockholms Slott den 22 Aug. och beswarat den 28

Ejusd: samt öfwersänt dä tillika den begärta handskriften med H:r
Assessor Pehr luslen i Kongi. Åbo Hofßätt.

2. Ädle och Högaktade Herr Secreterare. K.B.Ep.G:2.

Jag är högeligen förbunden til tacksäjelse för det documentet,
som Herr Secreteraren behagat genom Hr. Ass. Juslen til mig öfwer-
sända. Det är rätt curieust, öch förtjänar komma i dagsliuset. Pä
utwägar därtil skall jag wara omtänckt; ty i Åbo Tidningarne, som

utgifwas pä Swenska, kan denna Latinska skrifften icke fä rum. Det
liknar nog, at wara original, ätminstone en samtida afskrifft. Jag har
ännu icke hafft tilfälle, at jämföra stilen med den, som finnes i
Justens Postilla, som Academiens Bibliothek äger, och hwilcken
tros wara skrifwen med Gubbens egen hand. Nägra hans smä
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manuscripter äger jag sielf; men de aro pä Swenska, så at af dem
til handstilens lijkhet icke kan med säkerhet dömmas.

Sä framt ibland Herr Secreterarens redan förut ansenliga, och
under des sidsta resa ofelbart mycket förökta Samlingar, ännu skall
finnas nägra andra documenter, som angå Finlands fordna tilständ,
i synnerhet i Kyrckiosaker, så behagade Herr Secreteraren fortfara
i sin ynnest, och låta mig fä weta beskaffenheten och innehållet af
dem. J synnerhet wore jag angelägen at blifwa underrättad, om

i Konung Gustav den l:s och Hans Söners tid nägon kunglig för-
fatning skedt om Kyrkoßöckernas öfwersättande och utgifwande
på Finska språket.

Den begärta disputationen, säsom ock några andra nyligen här
utgifna, skola följa med min Son, som endera dagen anträder äter-
rasen til Stockholm.

Under ali sällhets förönskan framhärdar med mycket nöje och
et förbundit sinne Ädle och Högaktade Herr Secreterarens hör-
samste tjänare,

Åbo, d. 16. 7bris, 1774. Carl Fridric Mennander.

In margine (eri käsialalla med annan stil): Anlände i Rik-
sens Archivo den 22 sept:br och beswarat d. 31 Decembr. 1774.

Carl Christoffer Gjörwellille.
Tili Carl Christoffer Gjörwell.

1. Högädle Herr Kongi. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:3.

Som et nytt prof af ynnest och förtroende anser jag Herr Kongi.
Bibliothecariens anbud om deltagande i de Franska Anecdoter,
hvilka som Prof. Numern synes utwisa, torde blifwa rätt curieuse
och interessante. Dock, som ämnet är nog wida skildt ifrän de
mig egentel. tilhörande göromäl, vore jag mera betjänt med nägon
liten artig Journal Literaire.

Men huru gär det med vär litterature? Oförmodat och be-
dröfveligit var det, at Herr Kongi. Bibliothecarien sedt sig för-
anläten, at nedlägga sinä Almänna Tidningar, som gjort Publiquen
sä stort nöje och nytta. Om Herr Kongi. Bibliothecarien jämwäl
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drager sin hand ifrän Bokhandeln, vet jag rättnu icke, hvar och
huru nägon reel ny Bok utifrän kan erhällas.

Med högaktning framhärdar Högädle Herr Kongi. Bibliotheca-
riens hörsamste tjänare

Åbo, d. 14. Sept. 1773. C. F. Mennander.

2. Högädle Herr Assessor och Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Det ändamål, hwartil Upfostrings Sällskapet sammanträdt, är sä
berömmeligit, och läfwar sä mycken nytta, at det bör winna All-
mänhetens fullkomliga approbation. Hwad mig angär, räknade
jag både för skyldighet och heder, om jag förmädde i delta ange-
lägna arbetet deltaga, och det med nägon handläggning befrämja.
Men en siuklig älderdom bar knappast lämnat så mycket kraffter
öfrige, som behöfwas at sköta det angelägnaste af min sysiä. Jmel-
lertid skall det altid wara mig en synnerlig fägnad, at förnimma
upsätets lyckeliga framgång, och at wid tilfälle kunna med räd eller
däd därtil bijdraga. Om altså Herr Kungl. Bibliothecarien be-
hagar i nägot mål äska min enfaldiga och oprichtiga tancka, skall
jag den strax meddela.
För de bijlagda lärda Nyheterne tackar jag hörsammast. Därigenom
ökas min gamla förbindelse, hwarmed jag har den aran at wara

Högädle Herr Assessorens och Kungl. Bibliothecariens hörsamste
tjänare

Upsala, d. 18. Febr. 1780. C. F. Mennander.

3. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Sedän Herr Kungl. Bibliothecarien behagat genom Rector Wen-
ström förse mig med samteliga sinä redan utgifna Opfostrings
böcker, har jag, sä mycket andra hinder kunnat tilläta, dem pä-
ögnat; och i mit tycke äro de tilsit ändamål lämpade, wäl ut-

arbetade, och säledes för ungdomen ganska tjänliga. Ehuruwäl
jag icke twiflar, at sä nyttiga böcker finna afsätning, skola de, om

Herr Kungl. Bibliothecarien sä behagar, i näst utgående Circulaire
til delta Stifftets Prästerskap blifwa i bästa måtto recommende-
rade.
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Jag hoppas, at Herr Kungl. Bibliothecarien framdeles sträcker
Sin berömliga omsorg för underwisnings wärket jämwäl tilden
publique informationen i Scholorne och Gymnasierne, hwars i ät-
skilliga delar ännu saknas tjänliga handböcker, och jämwäl Grekiska
och Latinska auctorer, dem maa med National förlust warit twungen
at af ntlänningen til dyrt prijs införskrifva, och ibland icke ens

kunnat erhälla. För de wackra estamperne tackar jag hörsammast,
och framhärdar Högädle Herr Kungl. Bibliothecariens hörsammaste
tjänare,
Upsala, d. 23. Maji, 1780. G. F. Mennander.

4. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Åter har Hr. Kungl. Bibliothecarien behagat lämna mig prof af
den ynnest och wänskap jag stär uti, sä wäl genom des angenäma
skrifwelse, som den Patriotiska tractaten. Jag önskar tilfälle, at

pä nägot sätt kunna bemöta sä mångfaldig benägenhet.
K. Carl Knutsons portrait är mälat med oljefärg pä duk, och

föreställer Honom i sinä yngre är, med wackert ansichte; som jag
ock minnes mig nägorstädes hafwa läst, at Hän skall hafft et ange-
nämt utseende. Hän stär med tiokt och knorrligt här, icke olijkt
en peruque. Den, af hwilken jag för nägra är sedän fått portraitet,
berättade, at det kömmit ur nägon kyrka i Roslagen, som lian lik-
wäl icke weste namngifwa; men K. Carl Knutson skall i den för-
samlingen hafwa warit af nägra gods ägare. Mer härom har jag
mig icke bekant, kan ei eller stå för afbildens authencitet. Jag
har hördt, at Birger Jarls portrait, som ock stär i Consistorii Aca-
demici mm, skall wara kömmit frän samma ställe. Kunde icke
HH:r Kungl. Bibliothecarien pä nägon dag rycka hijt, at bese
dessa och Hera gamla mälningar som Academien äger? J sädan
händelse anhåller jag, at qwarter måtte tagas hos mig, som oaf-
läteligen framhärdar Högädle Herr Kungl. Bibliothecariens hör-
samste tjänare,
Upsala, d. 12. 7bris, 1780. C. F. Mennander.

5. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Hr. Conrector Susemihl har tilstält mig twänne tomer af Sai.
Prof. Biörnstähls bref, dem H:r Kungl. Bibliothecarien behagat
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mig förära. Med mycken tacksäjelse erkänner jag delta förnyade
profwet af ynnest. Men bör likwäl gifwa wid handen, at jag, som

subscribent, förut ägde den första delen, och et godt stycke af den
andra. HH:r Kungl. Bibliothecarien behagade tilläta mig, at här-
hos få insända praenumerationen päde följande delarne af delta
angenäma och nyttiga arbetet.

Herr Kungl. Bibliothecarien skall blifwa här hiertel:n wälkom-
men. Man längtar fä se registraturen öfwer Warmholtzska Sam-
lingarne, jämwäl Ekholmska förtekningen pä Swenska Schole-
böcker. Genom Herr Kungl. Bibliothecariens outtrötteliga omsorg
lärer Opfostrings Sällskapets förråd af interesserande documenter
blifwa rätt ansenligit. Huru skall raan fä ut af trycket von Celses
Bullarium och öfriga färdiga liggande arbeten?

Med oaflåtelig högaktning framhärdar Högädle Herr Kungl. Bib-
liothecariens hörsamste tjänare

Upsala, d. 29. 7bris, 80. C. F. Mennander.

6. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Med mycken erkänsla och tacksamhet bar jag äter undfätt, och
med än större nöje genomögnat Herr Kungl. Bibliothecariens ny-
ligen utgifna twänne wackra tractater i Opfostrings wägen. Jag
önskar Herr KL Bibliothecarien hälsa och kraffter, at än ytter-
ligare i så betydande sak tjäna och gagna det almänna; och bar
ali anledning at hoppas, at, genom sä nyttiga skriffters utspridande,
tillika lius och dygd utbreder sig.

Med högaktning och nöje framhärdar Högädle Herr Kungl. Bib-
liothecariens hörsammaste tjänare

Upsala, d. 20. Bbris, 1780. C. F. Mennander.

P. S. Just nu pä stunden kommer posten, och har med sig et

nytt exemplar af första begrepen för Barn, hwarföre tjänstligast
tackar; som ock för det benägna löfftet, at förwara minä praenu-
merations sedlar pä Encyclopaedien, och hijtförsända delarne, alt
effter som de utkomma. Dessa sedlar följa härhos, samt fyra RiksDr
för de nu ankomna tomerne, dem Herr Kungl. Secreteraren be-
hagade wid lägligit tilfälle hijtsända.
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7. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:7.

Förlät mig, at jag, som i dag är återkomraen från en visitations
resa, sä sent beswarar Herr Kungl. Bibliothecariens angenäma
skrifwelse, och aflägger skyldig tacksäjelse för de flera oförtjänta
nya förbindelser.

Först och främst erkänner jag det för en synnerlig heder, at

Upfostrings Sällskapet behagat utse mig til des ledamot; och önskar,
at kunna i något mål wisa, hum högt jag skattar Sällskapets före-
mål, och burn stor min fägnad wore, om jag förmädde til des win-
nande något bijdraga.

Jcke utan synnerlig glädje bar jag sedt Thesaurus Sueo-Gothicus
nu wara lyckeligen börjad at utgifwas. Jag är wiss däruppä, at

Herr Kungl. Bibliothecarien af egit och andras förräd icke tryta
ymniga ämnen, at länge därmed til Nationens heder conti-
nuera. J synnerhet kan Hr. Canc. Rådet von Celse därtil fournera
betydeliga stycken. Jag bar som bäst i händer hans apparatus ad
historiani Sueo-Gothicam de scriptis Ecclesiasticis post Reformatio-
nem, et stäteligit wärk, som wisserligen förtjänar utgifwas.

Skulle där blifwa rum för det hos mig befinteliga gamla men

defecte poemet: Querela Suedica, som Herr Kungl. Bibliothecarien
redan behagat omnämna, och införa något prof af i Sit Förråd eller
Samling pag. 266. seq., skall jag oförtöfwat läta det afskrifwas. Om
framdeles orationen de Synodis komme at inryckas, kunde, som mig
tyckes, däraf mycket utelämnas och allenast det anföras, som är
historiskt, hwarwid jag sedän öfwerkommit en liten tillägning.

Torde hända, at jag längre fram kan inkomma med något smått
til Samlingen tjänande, och däribland med et utdrag af en i Åbo
hållen Synodal Oration, om de äldste Finske Bibel versionerne, och
kyrkoßöckerne pädet språket. Et ämne, som bäde innoin- och
utomlands är nog okändt. Jag wet icke, om närlagda kärta Sai.
Cammarßädets Löfwenschiölds skrifft finnes förut i Herr Kungl.
Bibliothecariens samling. Genom min försorg är den tryckt; men

allenast fäå exemplar afdragne, så at den begynner blifwa sällsynt.
Förtjänar likwäl, bäde på poesiens och historiens wägnar, at wara

almännare. Herr Kungl. Bibliothecariens wänskap är en sak af
mycket wärde. Det wisar Biörnstähls minne, som Herr Kungl.
Bibliothecarien pä så mängfalt sätt söker hedra och bibehålla, at
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näppeligen något annat naakan exenipel gifwes. För jettonentackar
jag hörsammast; jämwäl för keisarens estampe, som jag dageligen
hijtförwäntar.

Probsten Nyrens bref följer tilbaka. Alla komme wi därutinnan
öfwerens, at en wacker och med mästerlig hand utarbetad Orbis
pictus bör räknas bland de nyttigaste Scholeböcker. Men om hans
Gramniaticaliska förslag, ehuru stort wärde hän sielf sätter på dem,
kan man icke dömma, innan de blifwit sedde och granskade.

Med oafläteligit nöje och högaktning framhärdar Högädle Herr
Kungl. Bibliothecariens hörsamste tjänare,

Upsala, d. 17. Nov. 1780. C. F. Mennander.

8. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:8.

Gud förnye och föröke med det ingångna nya äret alsköns nåd
och wälsignelse öfwer Herr Kungl. Bibliothecarien! Hän stärcke
des kraffter, at ännu länge med wanlig drifft och munterhet kunna
arbeta på dygds och nyttiga wetenskapers utspridande!

Mycket förbunden är jag för Herr Kungl. Bibliothecariens be-
nägna nyårs lyckönskan och de medlagde portraiterne. Herr Kungl.
Bibliothecariens reflexioner öfwer dem aro ganska richtiga. At
lian draperat Nex cierne effter sit seculum, kan wara godt; men
någon mine af de äldre portraiterne hade likwäl bordt conserveras.

Det gläder mig, at Lärda Tidningarne fast än under annat namn,
ännu continueras; Och Sedolärande Betrachtelserne hoppas jag
genom Guds nåd giöra nytta. På bägge dessa Blad tager jag mig
friheten at härhos bijlägga praenumeration.

Med oafläteligit nöje framhärdar Högädle Herr Kungl. Biblio-
thecariens hörsamste tjänare

Upsala, d. 2. Jan. 1781. C. F. Mennander.

9. Högädle och Widtberömde Herr Kungl. Bibliothecarie.
K.8.Ep.G.7:8.

Ibland Hera krämpor har jag warit plägad af en swär Gikt i
armarne, som betagit mig handens bruk til skrifwande. Derföre
har jag icke på en tid kunnat infinna mig med skyldig tacksäjelse
för ali H:r Kungl. Bibliothecariens mig ertedda ynnest och wän-
skap; hwaribland jag räknar dagbladets och Sällskapets Tidningars
benägna öfwersändande.
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Jag är anmodad at anhålla, det måtte närlagde kärta notification
fä inflyta i bem:te Tidningar.

Har den aran at framhärda Högädle Herr Kungl. Bibliothecariens
hörsamste tjänare,

Upsala, d. 24. Apr. 1781. C. F. Mennander.

10. Högädle Herr Kungl. Bibliotbecarie. K.8.Ep.G.7:8.

Jag finner mig mycket bedrad genom diplomet, soin associerar
mig med Opfostrings Sällskapet och aflägger därföre min hörsamsta
tacksäjelse.

Men eburu mi snart i et halit secnlum warit förnämligast syssel-
satt med Ungdomens Opfostring, ser jag mig docb litet eller intet,
under min närwarande siukliga älderdom, förmå bijdraga tilden
nu inrättade Sosietetens angelägna ändamäls winnande; utom en

oprichtig önskan, at inrätningen mätte bafwa lyckelig framgäng!
Herr Kungl. Bibliothecarien har warit bäde ophofsman til detta

Samliället och redan i denna wägen mycket och gagneligen arbetat.
På des drifft beror jämwäl framdeles wärkets bestånd. Det har
altsä warit mig ganska fägnesamt at förminna des hälsas åter-
ställande, den jag önskar häreffter mätte blifwa stadig och läng-
warig!

Med oaflåteligit nöje framhärdar Högädle Herr Kungl. Biblio-
thecariens hörsamste tjänare.

Upsala, d. 19. Bbris, 81. C. F. Mennander.
P. S. Herr Kungl. Bibliothecarien bar tid effter annan försedt

mig med artiga Böcker och Estamper. Jag är altsä des geldenär;
och ber, at närlagda lilla sedel hälles til godo.

11. Högädle Herr Assessor och Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:8.

Åter har Herr Assessoren ökt min förbindelse til tacksamhet och
gentjänst, sä wäl genom jettonens förärande öfwer den mycket be-
römmeliga Hr. Canc. R. Lagerbring, soin exemplars hijtförsändande
af Geschichte des Protestantischen Lehrbegriffs. Soin denna, effter
det jag af et hastigt päögnande kan dömma, är rätt wäl skrifwen,
önskade jag weta des auctor, och ber tillika, at continuationen däraf.
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alt effter som den utkommer, mätte åt mig förskrifas. Samma be-
gäran tächtes Herr Assessoren tilläta mig fä yttra angående Sem-
lers lefwerne, och Doederleins Theol. Bibliothek.

Angående Wexionius bar jag mig icke nägot bekant, som ei til-
förene almänt kunigt är. J Gyllenstolpiska archivo och hos Hr. Prof.
Bilmark torde wäl nägot om honom finnas. Härwid erhindrar jag
mig hafwa läst i Consistorii Acad. Aboensis protocoller, icke långt
effter Academiens inauguration, at en Bok skulle anskaffas, hwari
vita; Professorum af Historiarum Professores skulle antecknas. Boken
blef färdig; men ännu finnes ei däri et enda lefwerne. Som Wexio-
nius war den första Historiarum Professor därstädes, blifwer det altsä
hans egen skuld, om des lefwernes omständigbeter icke aro til oss
conserverade. Des, effter den tidens omständigbeter, ypperliga
arbeten wisa nogsamt mannens arbetsamhet, lärdom och förtjänster.

Har den aran at framhärda Högädle Herr Assessorens hörsamme
tjänare.

Upsala, d. 23. Nov. 81. C. F. Mennander.

12. Ädle och Högaktade Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:9.

Jag bör äter hörsammast tacka för de benägit hijtsände conti-
nuationerne af de genom Herr Kungl. Bibliothecariens anstalt under
prässen warande wärk, som giöra mig bäde nöje och nytta.

Från London är jag anmodad, at låta i nägon wär Tidning inflyta
notification om en där under händer warande edition af den i
Museo Britannico förwarade Codex Alexandrinus, som C. G. Woide
besörjer; jämte underrättelse om subscriptions wilkoren. Herr
Kungl. Bibliothecariens Lärda Tidningar är därtil den tjänligaste;
och torde wid tilfälle nägra ord härom däruti få inflyta.

Jag bar den äran at wara Ädle och Högaktade Herr Kungl. Bib-
liothecariens börsamste tjänare,

C. F. Mennander.Upsala, d. 28. Junii, 1782.

13. Högädle och Widberömde Herr Kungl. Bibliothecarie.
K.8.Ep.G.7:11.

Åter bör mig (sic!) bembära hörsam tacksäjelse för continuatio-
nen af Tidningarne, samt Keisarens bijlagde portrait.
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Notarien Schick har effter gamma! wanlighet, och då sädane
accidentier giöra en god del af des ellies snäfwa lön, satt sig, och
det med M. Wikmans samtycke, i possession af Herr Kungl. Biblio-
thecariens förlags Böckers debiterande; hwilcket hän ock kan bäst
befrämja, soin ägande den widsträcktaste correspondence öfwer
Stifftet. Herr Kungl. Bibliothecarien finner härhos, at jag nu däruti
swärligen kan giöra nägon ändring. Skall likwäl söka tillhälla
honom, at så snart nägot betydeligit inflyter, det strax öfwer-
remittera. Jmellertid hindras icke, utan snarare befrämjas afsät-
ningen, om Herr Kungl. Secreteraren skulle behaga jämwäl til Mag.
Wikman afsända nägra exemplar af hwarje, som pä sin sida finge
besörja om deras afsättande.

Jag fruchtar, at Mag. Espling skurit för mycket til i wäxten, då
hän så mycket ophöjer Underwisnings werkets tilstånd i Danmark.

Under trogen önskan om alsköns sällhet har jag den aran at

framhärda Högädle och Widtberömde Herr Kungl. Bibliothecariens
hörsammaste tjänare.

Ups. d. 11. Febr. 83. C. F. Mennander.

14. Högädle Herr Kungl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:13.

Den Högste förnye med det nyss ingängna äret öfwer Herr Kungl.
Bibliothecarien och des Familie Sin nåd och wälsignelse i andelig
och timmelig måtto!

Därjämte tackar jag hörsammast för des bijlagde wackra Pre-
dikan. En sädan mig flera gänger förut ertedd benägenhet skall jag
wid tilfälle söka med ali tacksamhet aftjäna.

At icke blifwa öfwerhopad med papper, plägar jag förstöra de
private bref, som icke aro dess betydeligare. Är altsä icke i stånd,
at effter begäran återsända den correspondence, som warit oss
emellan.

Prsenumeration på detta ärs Upfostrings Sällskapets Tidningar
samt det Historiska Bibliotheket tager jag mig den friheten at här-
hos bijlägga. Min Son lärer effter wanligheten om deras uttagande
och hijtförsändande besörja.

Med beständig högaktning framhärdar Högädle Herr Kungl. Bib-
liothecariens hörsamste tjänare.

C. F. Mennander.Upsala, d. 11. Jan. 85.
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P. S. Tänker icke Hr. Kungl. Bibliothecarien continuera An-
märkningarne i Swenska Historien? Det wore en den agreablesta
lecture.

15. Högädle Herr Ktmgl. Bibliothecarie. K.8.Ep.G.7:13.

Jag wore så skyldig soin willig, at effterkomma Herr Kungl.
Bibliothecariens begäran. Men, i fall delta Företal mi snart skulle
behöfwas, måste jag beklaga, at min tid därtil är ganska knapp.
Wåbren är hos oss den arbetsfullaste ärstid. Examina, Ordination,
BibelCommissionens Sammanträde, m.m. borttaga den hei och
liållen. Hälsan fordrar ock då någon sin skötsel, hälst på ålder-
domen och nnder många krämpor, när alt går tungt och längsamt.

Skulle äter med bokens opläggande hafwas anstånd til hösten,
wil jag söka, om Gud förlänar lif och hälsa, at därwid, effter mit
ringa pund, wara til tjänst. Men, jämwäl i den händelsen önskade
jag förut fä genomögna som snarast hela delta Feddersens arbete,
som jag icke sedt.

Framhärdar Högädle Herr Kungl. Bibliothecariens hörsamste
tjänare.
Upsala, d. 17. Maji, 85. C. F. Mennander.

Kustaa Ilblle. Tili Gustaf 111. 1

1. Stormägtigste Allernädigste Konung. UUB,Y:I.
Då alla Swea inwänare med sinä böner förena tacksäjelser til

den Högste öfwer Eders Kungl. Majestets effter Hera farligheter
lyckeligen fulländade resa, wärdes Eders Kungl. Majestet aller-
nådigst tillåta mig, som, jämte den almänna undersåteliga skyldig-
heten, bar så många enskilta förbindelser, at bedia Gud för Eders
Kunglige Majestets böga wälgäng, och prisa Hans Namn för de
wälgärningar, som Eders Kungl. Majestet, och genom Eders Majestet
hela Riket wederfaras, at få i ali underdänighet förklara de inner-
liga glädjerörelser, som mit Merta är opfylt med. Gud, genom
hwilken Konungarne regera, stärcke Eders Kungl. Majestets kraffter

1 Kts. myös edellä K. F. Mennanderin pojalleen kirjoittaman kirjeen N;o 252
liitettä. —Se även i det jöreg. bilagan tili C. F. Mennanders brev N:o 252 tili
sonen.
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under den tanga Regements bördan! Hän giöre Eders Kungl. Ma-
jestets lefnadsår mänga, lyckeliga och förnögda!

.1 sädan önskan framhärdar allerunderdänigst til sidsta ande-
drägten Stormägtigste Allernådigste Konung, Eders Kungl. Majestets
allerunderdånigste tropliktigste tjänare och undersäte,

Upsala, d. 20. Octobr. 1780. Carl Fridric Mennander.

Garl von Lumelle. Tili Carl von Linne. 1

1. Högtförfarne och Widtberömde Herr Archiater
Min gunstige Herr Broder.

Tili en anledning, at fä släcka den brinnande äträän jag bar at

opwachta min gunstige Herr Broder, skall närlagda oration tjäna,
som bar alt sit wärde af dess Stora äinne. Och så wida jag wet,
at min Herr Broder täflar med oss i dess wördande, sä giör jag
mig ock försäkrad, at tälkens swaga wälmening tildet bästa ut-

tydes.
Hans Kongi. Maiju bar nyligen behagat flytta mig tili en theolo-

gisk profession, hwarigenom jag för framtiden skiljes ifrän de
pbilosophiska Welenskapernas egenteliga bandterande och sådana
små bastwärks utgifwande, som härtils imder mit praesidio i de
saker framkommit. Men den naturliga hogen jag bar för historia
naturali, hwilcken Min Herr Broder i ungdomen så ömt och trägit
opammade, kan icke genom sådana förändringar dämpas, utan
tänker jag framdeles anwända de stunder, som af ämbetssyslorna
kimna wara ledige, på något ämnes utarbetande i egit namn. Hwar-
wid likwäl min ödmiuka bön wore, att Min Herr Broder, sä wäl
tächtes föreslä mig något sådant behageligt ämne, som ock bijspringa
mig med räd och hielpredor, hwaruppä man bar stor brist här-
städes.

1 Alkuperäiset kirjeet ovat Lontoossa Linnean Society’n hallussa. Tohtori
J. R. Ährling jäljensi ne siellä jättäen 1886 jäljennöksensä Tukholman Kunink.
Kirjastolle. Näitten korjauslukua ei ole voitu suorittaa alkuperäisiin vertaamalla.

Originalen finnas i Linnean Society i London, och de där tagna avskrifterna
skänktes 1886 tili K. B. av avskrivaren Dr J. R. Ährling. Möjlighet har icke
förelegat, att jämföra korrekturet med originalen.
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Sommin böjelse i synnerhet är för Mineralogien, så har jag
tänckt om min gunstige Herr Broder så skulle finna för godt, at

vindicera Min Herr Broders Systema Lapideum ifrån de observatio-
ner, som jag ser en och annan däremot hafwa giordt. Deras ogrund
inser jag i det mästa, och, hwaräst min kundskap är otilräckelig,
där skulle jag ödmiukast utbe mig oplysning och undcrrätlelse.

Et gammalt och gunstigt Min Herr Broders löfte har jag ock
om de ombärliga doupletterne i dess dråpeliga Stensamling. Skulle
någon stund tili deras urskiljande wara ledig, lärer Herr Haartman
om en så angenäm skänks öfwerstyrande draga försorg.

Förlät gunstigast, at jag, tör hända, missbrukar ungdoms för-
troendet. Det kan jag heligt försäkra, at Bror ingen har, som ifrigare
anropar Försynen för Brors sällhet och längwariga lefnad, eller
som med fullkomligare wördnad kan wara Min Gunstige Herr Bro-
ders ödmiuke tjenare

Åbo, d. 9 Martii 53 Carl Fridric Mennander.

2. Wälborne Herr Archiater och Riddare af NordStierne Orden
Min Gunstige H:r Broder.

Förlät mig, at jag så ganska sent beswarar M. H. Broders gunstiga
skrifwelse, och gifwer underrättelse om det understöd, som den
snälle Martin för denna gången härifrän kan wederfaras. Orsaken
tili mit drögsmäl har warit, at den nya Stipendii inrätningen fordrat
åtskilligt jämkande, som gått längre ut jämwäl därigenom, at wi
äro så många förwaltare därwid, neml. utom Cantzlern, som har
här sin Fullmägtig i den saken, hela Häfßätten och Consistorium
Academicum.

Nukan jag hafwa den äran at heratta, at jag med denna påst
öfwersänder til H:r Secret:n Wargentin anwijsning på Riksens
Ständers Banco pä Martins första halfwa ärs stipendium, 300 d:r
k:mt, hwilcken summa hän härefter hwart halft är kommer at åt-
njuta.

Jag utber mig alt framgent H:r Broders gamla gunst, och med
oaflätelig högaktning framhärdar Min Gunstige H:r Broders hör-
samste tienare

Åbo, d. 10 Junii, 1760. C. Fr. Mennander.
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3. Stockholm 23 Nov. 1761.

Med fult nöje för mig sielf, kan jag i förtroende heratta, att wi
äntel. hafwa haft i afton sammanträde; efter många fäfänga anslag
el. kallelser med ledamöter af Secret. Utskottet, hwilcka, ehuru
starcka förut i sin otroo, blefwo så öfwertygade pä !4 timma om san-

ningen af H:r Achiaterns upgifwande, sä att praemium af 5 el. 6000
Pl. hlif:r tili Secret. Utskottet projecterat, med det mera rörer saken.
Jag håppas att det nu skall gå wäl, fast början warit trög. Behåll
delta för Er sielf; jag håppas snart slut, warandes altid H:r Arch.
och Riddarns hörsamste och trognaste

C. F.

Delta är i hast skrifwit då pästen skall gå utaf.

A tergo: Tili H:r Archiatern et Riddarn Linnaeus delta Upsala.

4. Wälborne Herr Archiater och Riddare Min Gunstige Herr Broder.

J gär qwäll war omsider Min H:r Broders sak före i secrete Ut-
skottet, och stadnade i det slut, at Min H:r Broder bekommer för
inventionen om Pärlorne 3000 plätar, hwilka Götheborgska Baggen
sielfkraft åtog sig at betala, emot secretessens ärhällande, den hän
tror sig äga tillfälle at kunna anwända och nyttig giöra.

Därjämte beslöts, at tili piena afgär bifall och tillstyrkande, at

Min Herr Broder fär, när honom sä godt synes, afstä beställningen
tili sin Son, eller nägon anna skickelig successor. Ehuru knapp
tiden är, emedan Riksdags arbetet räcker allenast denna weckan
tili slut, och måndagen är tili Riksdagspredikan, som mig är ålagd,
och sammankomst på Riks Salen utsedd, skall man dock pä alt sätt
söka, at fä denna saken igenom hos respective Stånden.

Mine angelägenheter fordra, at jag i nästa weckas slut anträder
hemresan. Det blir altsä omögeligit, at hafwa den hiertel. fägnaden,
tili at, innan det sker, se Min H. Broder i Upsala. En obeskrifwelig
glädie wore det altsä för mig, om Min Herr Broders omständigheter
skulle tillåta, at wi dessförinnan finge omfamna hwarannan här,
kanske för sidsta gängen i delta lifwet.

Inga acquisitioner af Mineralier har jag denna gängen kunnat
giöra. Skulle Min Herr Broder hafwa tid, at genomgå och utsofra

41
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sinä doupletter, samt dem mig tillsända, wore alt för wäl. Likaledes
wägar jag anhälla, om Påfägle afweln stär wäl på sig, om ett pars
ärhällande, tili en colonies inrättande pä Finsk botn af dessa natu-

rens skönheter.
Gud utgiute öfwer Min Herr Broder och dess hus ali wälsignelse!

Jag är tili grafwen Min H:r Broders trognaste och lydigaste t:re

Stockholm, d. 17 Junii 1762. C. Fr. Mennander.

5. S. T. Min Herr Broder.

J största hast fär jag berätta at Secrete Utskottets tillstyrkande
om cessions friheten af sysslan gick i förgär igenom alla Ständen,
med fullkomligit bifall hos de tre, hwarefter expeditionen sker,
men hos Adeln med den förändring, at formeligit förslag ändå
casu exsistente skulle oprättas. Jag har icke nyligen smakat den
wällust, som jag rönt af M. K. Broders bref, i det Min K. Broder
förklarar sig fulleligen nögd och glad öfwer dessa smä och tili
ingen del emot Brors förtjänster swarande förmäner. Hwad glädie
är det för mig, at hafwa kunnat nägot bidraga tili en gammal och
wördad wäns nöje.

J slutet af weckan tänker jag resa, och som jag säledes mäste
sakna det nöjet, at personi, taga afsked af Min K. Broder, sä sker
det härmedelst. Gud wälsigne Bror och dess familie med alt godt
i långliga tider. Hän är mägtig nog, at uppehälla oss tili en annan

sammankomst. J synnerhet häppas jag, at som hans Försyn utsedt
Min Herr Broder tili et redskap för Wetenskapernes tilwäxt, Hän
ännu länge låter werlden fä af Brors lefnad lius och bätnad.

Tusende tack för löftet om Päfäglarne och mineralierne. Hänen
kan wäl wänta, tils hän fär sin seraille med sig öfwer.

Så länge jag lefwer skall jag finnas Min Gunstige Herr Broders
trognaste och hörsamste t:re

Stockholm d. 21 Junii 1762. G. F. Mennander.
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Johan Möllerille. Tili Johan Möller.
KB.Autografer.

1. Wälärewördige och Höglärde Herr Magister
och Kyrckoherde.

Jnrättningen af ett Theologico-Homiletiskt Sällskap har nu mera
börjat komma tili någon stadga, och om dess beständ i längden
företer sig så mycket mera hopp, som de af trycket utgifne för-
söken wunnit bifall. Men de här warande Ledamöter aro altför få,
för att medhinna granskningen af de Skrifter, hwilcka, dels af Con-
currenter tili de utsatte belöningarna, dels och af anonyme för-
fattare, uti ätskilliga äninen, inkomma, och som med egne grun-
deliga arbeten bidraga tili ändamälet. Man har altså mäst wara

omtänckt pä flera Ledamöters associerande, hwartill Sällskapet med
dess wal jämwäl fallit pä Herr Kyrckoherden, i anseende tili dess
allmänt kända insichter, goda smak och lyckliga gäfwor. Af detta
Sällskapets förtroende för Herr Kyrckoherden har jag icke bordt
nnderläta att gifwa behörig del, i den säkra förmodan, att Herr
Kyrckoherden icke förwägrar med sitt goda biträde understödja
en inrättning, som har bäde allmän nppbyggelse och i synnerhet
wära nnge medbröders handledning uti Predikowägen tili syfte-
mål. Förblifwer Wälärewördige och Höglärde Herr Magisterns och
Kyrckoherdens tjänsthörsamme tjänare,

Upsala d. 4. lulii, 1783. Carl Fr. Mennander.

KyrckoHerd. Mag. Möller. ./. lohan Ek.

A tergo: Kyrkoherden Wälärewördige ocli Höglärde Herr Magister
Johan Möller. Stockholm och Westerhaninge.

Fredrik Sparrelle. Tili Fredrik Sparre.
UU8.F427.

1. Högwälborne Herr Baron, Kungl. Maij:ts och Rikets
Råd, Hans 1Kungl. Höghets CronPrinsens Gouverneur,
Riddare och Commendeur af Kungl. Maij:ts Orden,

Nådige Herre,

J ödmjukhet tror jag mig böra gifwa wid handen, at Consistorium
Academicum i går enhälligt stadnat i den underdåniga önskan, at

få Hans Kungl. Höghet CronPrinsen til sin Canceller.
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Man hade wäl bordt afbijda Hans Kungl. Maij :ts förwäntade lycke-
liga återkomst, at strax kurnia denna sin begäran i underdänighet an-

mäla; men soin lections terminen nu är til slut, och Consistorii leda-
möterne, som likwäl alla bordt och önskat taga del i denna wigtiga
öfwerlägning, til en stor del resa pä landet, och icke äter samlas
förr än wid höstterminens början, hade tiden blifwit nog lång, på
hwilcken Academien mäst ombära Cancellers wården. Sä snart
Hans Kungl. Maij:t förnimmes hafwa siulat Sin resa, tänker Con-
sistorium genom deputerade inför thronen nedlägga denna sin trägna
och underdäniga anhållan.

Med beständig wördnad framhärdar Eders Excellences ödmju-
kaste tjänare.

Upsala, d. 17. Junii, 1783. Carl Fr. Mennander.

johan Christopher Strickerille. Tili Johan
Christopher Stricker.

1. Wählärewördige och Höglärde Herr Kongi. K.8.Ep.5.52:2.
HåfPredikant.

Härjämte bar jag den äran, at öfwersända nägra fåä äldre Swenska
predikningar, hwilcka ännu torde saknas i Herr HäfPredikantens
ansenliga Samling, jämte en och annan nyare. Sä snart jag fär
någon ledighet ifrån de syslor och förhinder, som i synnerhet nu
effter hemkomsten öfwerhopa mig, håppas jag kunna tjäna med
några Hera. Jmellertid längtar jag och mänga med mig, at snart

få se Herr Kongi. HäfPredikantens wackra, och med mycken möda
och kästnad samlade arbete af trycket utkomma.

Jag utber mig, at alt framgent fä wara i Herr HäfPredikantens
ynnest och wänskap innesluten, samt under ali sällhets förönskan
framhärdar Wälärewördige och Högl. Herr Kongi. HäfPredikantens
hörsamme tjänare

Åbo, d. 23. Sept. 1766. Carl Fridric Mennander.
P. S. Det rara kopparsticket öfwer Rädmannen Olov Larsson,

som Herr HåfPredikanten kärt för min afresa förärte mig, har jag
i den bräskan emot min plägsed sä wäl förwarat, at det icke kunnat
här igenfinnas. Wäl wore, om nägot annat exemplar däraf äter
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kunde falla Herr HåfPredikanten imder händerne, samt af de öfrige
portraiter, på hwilcka jag tog mig den friheten, at lämna förtek-
ning.

2. Wälärewördige och Höglärde Herr Kongi. K.8.Ep.5.52:2.
HäfPredikant.

Herr HäfPredikantens skrifwelse af d. 26. sidstl. innehåller så
mänga wedermälen af des ynnest och wänskap emot mig, at jag
finner mig til ali ärkänsla och gentjänst högt förbimden, hwilcken
jag wid alla tillfällen skall söka at ådagalägga.

J synnerhet tackar jag hörsammast för det andra arcket af Herr
HäfPredikantens catalog, samt det benägna löfftet om förstärckning
i min Predike- och Kopparstickssamling. Den omnämnde Hagerts
predikan äger jag icke; wet mig ei heller hafwa sedt den; sä at,
om den kan aflåtas, sker mig äter en angenäm tjenst.

Jag bar jämnfört min lilla Samling med den delen af Herr Häf-
Predikantens catalog, soin nu är utkommen; men icke funnit et

enda arbete, som icke wore däruti optagit.
De specificerade bar utgifne disputationerne skall jag tjäna med,

och samla af Predikningar hwad som kan öfwerkommas, hwilcka,
om de icke kumia oka Herr HäfPredikantens egit förråd, likwäl
torde til byten med andra wara nyttige. Men med öfwersändandet
mäste nu til wäbren anständ bafwas, emedan inga fartyg bäreffter
dijtåt afgå.

Det wore mig ganska kärt, om Herr HåfPredikanten skulle
täckas, samt des tid och omständigheter tilläta, at då och då låta
mig weta, hwad nytt som i den lärda werlden så in- som utrikes
sig kan tildraga. Wi ho här sä afsides, och få gemenligen nog sent
sädane kunskaper.

Under ali sällhets förönskan framhärdar Wälärewördige och Högl.
Hr. Kongi. HäfPredikantens hörsamste tjänare

Åbo, d. 9. Sbris, 1766. Carl Fridric Mennander.

3. Wälärewördige och Höglärde Herr Kongi. K.8.Ep.5.52:2.
HäfPredikant.

För Herr HäfPredikantens gunstiga skrifwelse af d. 10. hujus,
samt de til mig destinerade och förmodel. nu snart hijtkommande
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arbeten, tackar jag hörsammast; och skall winnlägga mig, at nu
under wintermånaderna samla alt hwad jag kan öfwerkomma af
sädant, soin i Herr HåfPredikantens ansenliga förräd ännu saknas.

Wid detta tilfället tager jag mig allenast den friheten at anföra
en och annan liten anmärkning, som wid defectlistans hastiga genom-
ögnande mig infallit. Hammars predikan öfwer B. Gezelii Barn
äger jag; men den är pä Finska, och som Herr HåfPredikantens
samling icke lärer sträcka sig til sådane arbeten, som på det spräket
aro utgifne, torde den ur förtekningen blifwa framdeles uttagen.
Jag är ock i okunnighet därom, huruwida Herr HäfPredikanten
äfwen samlar sådane Prediko-arbeten, som på Latin äro författade.
Sädan lärer den anförda AZsch. Petrei förklaring öfwer Evange-
lierne wara, ty af honom bar jag sedt förklaringar på Latin i Dispu-
tationer sä wäl öfwer Evangelierne som Epistlarne och jämwäl öfw.er
Bönedagstexterne för nägra är.

J gär ankoin Gen. Gref Hessenstein hijt til Staden och de öfrige
Herrarne af Militairen, som besedt gräntzeorterne och defensionen
på denna sidan. De täncka med första wind fortsätta resan til Stock-
holm.

Under ali sällhets förönskan bar jag den äran at framhärda Wäl-
ärewördige och Höglärde Herr Kongi. HåfPredikantens hörsamste
tjänare

Åbo, d. 24. Sbris, 1766. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. HäfPredikanten, Wälärewördige och Höglärde
Herr Mag: Johan Christopher Stricker, i Stockholm.

4. Wälärewördige och Höglärde Herr ICongl. K.8.Ep.5.52:2.
HåfPredikant.

Åter har jag hafft den fägnaden, at ärhälla Herr HåfPredikan-
tens gunstiga skrifwelse med hwarjehanda angenäma underrättelser,
hwarföre min härsamma tacksäjelse aflägger. Gladaste tidningen war
likwäl den om Herr HåfPredikantens föreslående til Ladugård-
lands församlingen. Och som i mit tycke de därwid yppade beswär
icke stort betyda, sä önskar jag hiertel. snart få höra sakens lycke-
liga utgäng.
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Den mig tilsända doupletlistan följer härhos tilbaka, och har jag
nyttiat den mig gifna friheten, at sätta kors för de predikningar,
som i min lilla samling saknas. Jag gär med den icke widare, än til
Lijkpredikningar, och sådane, som wid wissa besynnerliga tilfällen
äro hålne, eller ock för sin älders och andra omständigheter skidi
kurnia wara märckwärdiga.

Jag tackar hörsammast för mödan om de mig felande koppar-
stycken, och bör gifwa wid handen, at Rådm. Olov Larssons är nu

igenfunnit. Det läg instuckit ien oinbunden tractat.

J dessa dagar fick jag hem frän bokbindaren 4:de toinen af
Carpovs (sic!) theologie, hwaruti jag finner, at hän behagat föra
och angripa mig ibland sinä adversarier, för en 15. år sedän här
under mit prsesidio utgifwen disputation: de interitu nmndi. Hän
hade likwäl kunnat spara sig den mödan, sä wida hän näppel. är
nämnd i hela disputationen, hwilcken ock war Respondentens
arbete.

Jbland annat smått samlar jag ock theologiska samt tilden lär-
doms grenen hörande disputationer. Men har ingen utwäg, sä framt
icke Herr HäfPredikanten wet öpna mig nägon, at få de nyare ut-

ländska. För 20. och Hera är sedän reste en conversus Judaeus soin
disputations handlare årligen omkring til wåra Academier med
det kramet. Men nu har det afstadnat, och säilän finnes något
sädant pä wåra boklädor. Sedän min Son wändt sig frän studierne
til annat vita; genus, och jag sermin lilla hoksamling det ödet före-
stå, at den en gäng skal skingras, bar jag i dessa dagar förärt til
Kongi. Academiens bibliothek härstädes nägra rarare böcker, at där
blifwa i förwar.

Jag skall giöra ali min flit, at öfwerkomma nägra af de hos Herr
HäfPredikanten ännu saknade Predikoarbeten. Torde hända, at
under en strax effter Nyåret mig förestäende visitations resa tili
Tawastehus lähn något sädant kan falla mig under ögonen.

Under ali sällhets förönskan framhärdar med oaflåteligit nöje
Wälärewördige och Höglärde Herr Kongi. HäfPredikantens hör-
samste tjänare

Åbo, d. 12. Dec. 1766. Carl Fridric Mennander.
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5. Wälärewördige och Höglärde Herr Kongi. K.8.Ep.5.52:2.
HäfPredikant.

Under min resa hade jag den aran, at i Tavastehus ärhälla Herr
Kongi. HäfPredikantens gunstiga skrifwelse af d. 30. Jan. och tackar
nu hörsammast, sedän jag genom Guds nåd är hemkommen, fast
med en genom den stränga kölden och det trägna arbetet nog bruten
och wacklande hälsa, för de mänga däruti meddelta angenäma under-
rättelser.

J synnerhet bör jag aflägga min tacksäjelse för contimiationen
af Herr HäfPredikantens wackra Arbete, och den Hamburgska Lärda
Tidningen, som bärjämte äterföljer.

För öfrigit mäste jag med missnöje gifwa wid banden, at jag
nnder denna min nog widlöfftiga kringfärd icke kunnat i minsta
mätta öka hwarcken Herr Kongi. HäfPredikantens eller min egen
samling, ehuru jag därom winnlagt mig, sä mycket den knappa
tiden och andra omständigheter det kunnat tillåta. J detta landet
äro sådane saker mig sällsynte. De aro förkomne under fiendtlige
invasionerne, dä hwar och en warit nögd, om lian kunnat rädda
det redbaraste. Jag skall ytterligare söka samla hwad som kan
öfwerkommas, och giöra mig en fägnad däraf, om däribland nägot
fynd yppade sig, hwarmed jag kunde tjäna Herr Kongi. HäfPredi-
kanten.

Registret öfwer Sai. Prof. Clewbergs bibliotbeque är nu här under
trycket. Det skall auctioneras nästa somniar och höst. Samlingen
är ansenlig i synnerhet i philologicis och exegeticis. Professoren
war måg til Sai. Biskop Fahlenius, och en god del af hans bibli-
theque är nu med detta incorporerat.

Sylv. Phrygii portrait wet jag mig aldrig sedt. Herr HäfPredi-
kanten kan däraf sluta, hwad angenäm skänck et exemplar däraf
skulle blifwa för mig. Nu hafwa wi i Hera weckor warit stängde
frän Communication med den Stora werlden genom pästernas ute-

blifwande, som borde komma öfwer hafwet. Norr om fä wi wäl påst
hwar wecka, men den har rätt fåå bref med sig, och inga aviser.

Jag innesluter mig i Herr Kongi. HäfPredikantens beständiga
ynnest och wänskap, och ber om min respects förmälan hos alle
bekante, samt framhärdar Wälärewördige och Högl. Herr ICongl.
HäfPredikantens hörsamste tjänare.

Åbo, d. 31. Martii, 1767. Carl Fridric Mennander.
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6. W älärewördige och Höglärde Herr Kongi. K.8.Ep.5.52:2.
HåfPredikant.

Med mycken fägnad har jag hafft den aran at bekomma Herr
Kongi. HäfPredikantens gunstiga skrifwelse af d. 14. sidstl. jämte
continuationen och slutet af des med mycken accnratesss förfär-
digade arbete. Härwid bör jag först och främst så mycket mer
tacka Herr Kongi. HåfPredikanten för den utmärckta heder mig
i Förtalet är wederfaren, som den är aldeles oförtjänt; ty til
Wärckets fullständighet har jag ingen ting förmätt bijdraga, ehuru
jag hiertel. önskat och ännu önskar, at sä i delta som alla andra
mål konna wara til nägon tjänst.

Wid hastigt genombladrande har jag funnit, at närlagde B.
Gezelii Bref til Prästerskapet i delta Stifft änno saknas i Herr
HäfPredikantens samling. Sä snart jag får nägra lediga stunder,
skall det blifwa mig et angenämt arbete, at emot delta Bibliotheket
jämnföra min Samling, dä nägot torde finnas, hwar med jag kan
gå tilhanda. Mycket kan det wäl icke blifwa; ty huru fattig mit
förråd är, behagade Herr Kongi. HåfPredikanten däraf sluta, at,
ehuru jag förnämligast samlat Predikningar öfwer besynnerliga til-
fällen, och sädane, som antingen här aro tryckte eller angå denna
orten, så hwarken äger jag eller har nägonsin sedt B. Rothovii
predikan wid wär Academies inwigning.

För benägit löffte om Phryggii portrait och Prof. Brings Oration
är jag mycket förbunden.

Twänne Tai, af de wid sidsta höga Förmälningen här hälna, äro
af trycket utkomne, et på Swenska och det andra pä Finska, och
skola innankärt, jämte nägot annat smätt, blifwa öfwersände.

Under ali sällhets förönskan framhärdar Wälärewördige och Hög-
lärde Herr Kongi. HäfPredikantens hörsamste tjänare

Åbo, d. 7. Maji, 1767. Carl Fridric Mennander.
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Daniel Tilukselle. Tili Daniel Tilas.

1. Högwälborne Herr Landshöfdinge och K.8.T.13:2.
Riddare af Kongi. Nordstierne Orden.

För Högwälborne Herr Landshöfdingens och Riddarens gunstiga
skrifwelse, samt den myckna ynnest jag under mit wistande i Stock-
holm fick ätnjuta, tackar jag wördsammast.

At kumia nägot bijdraga tildet nyttiga och så wäl Fädernes-
landet som sin Författare sä mycket hedrande arbetet, som Herr
Landshöfdingen och Riddaren har under händer, skall wara mig
en synnerlig fägnad. Alt det ringa bijträde, som jag effter den
mig gunstigast meddelade utstakningen kan ästadkomma, skall altsä
sorgfälligt anwändt blifwa.

J gemen måste jag doch förut beklaga, at de gamla här utgifna
piecer i wår historie äro, genom de små förlag som då skedde, genom
fiendtlige invasionerne, och flere orsaker, sä sällsynte och osynlige
blefne, at, ehuru jag i flere år hudit tili at samla sådane tractater,
åtskillige likwäl ännu äro, dem jag aldrig fätt under ögonen, mindre
kunnat blifwa ägare utaf. Åtskillige i Högw. Herr Landshöfdingens
och Riddarens specification opförde tractater har jag ock antingen
wisshet eller skälig misstancka om, at de aldrig blifwit tryckte.

Doch tror jag mig kurnia ingenfå ätminstone titeln af de fläste
äldre arbeten; och de nyare piecer, som saknas, håppas jag kunna
anskaffa exemplar utaf. J synnerhet, som den förledna årstiden
gifwer mig godt utrymme at besörja om denna samlingen; så wida
icke tillfälle gifwes at öfwersända nägot förr än i währ.

Jag utber mig, at altframgent fä wara innesluten i Högw. Herr
Landshöfdingens och Riddarens gunst, och under ali sällhets för-
önskan med oaflåtelig högaktning framhärdar Högwälborne Herr
Landshöfdingens och Riddarens hörsamste tjänare.

Åbo, d. 12. Nov. 1762. Carl Fridric Mennander.

2. Högwälborne Herr Baron och K.8.T.13:2.
Landshöfdinge, samt Riddare och Commendeur af Kongi.

Nordstierne Orden.

At jag på så lång tid icke lätit höra af mig, tächtes Högwälborne
Herr Baron, Landshöfdingen och Commendeuren tilskrifwa tili
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någon del hwarjehanda förhinder, och stundom ät en wacklande
hälsa; men förnämligast det hoppet jag giordt mig, at kunna tillika
fylla någon af de brister, som Högw. Herr Barons, Landshöfdingens
och Commendeurens ellies talrijka Topographia Finnica ännu torde
widkännas; och säledes ädagalägga något ringa prof af den full-
komliga högaktning, som emot Hr. Baron och Landshöfdingen jag
af mångfaldig grund hyser, och i ali min tid i et wördnadsfult sinne
förwarar.

Men dä jag, sielf och genom andra, förgäfwes winnlägger mig,
at opspana dessa saknade, och, som jag begynner fruclita. frän
denna ort aldeles förswundna smä tractater, har Högwälb. Herr
Baron, Landshöfdingen och Commendeuren på et Honom wanligit
ädelmodigt sätt, behagat opwäcka mig ur min Lethargie, genom den
föräring, som tili mig är skedd genom Hr. Secret;n Gahm af nägra
gamla och sällsynta orationer i Swenska liisterien, för hwilcka jag
aflägger min ödmjuka tacksäjelse.

Ellies är härifrån intet nytt at heratta. Af de allmänna ärenderne
weta wi icke stort; men hwar rättsinnig önskar, at den Högste
wärdes styra alt tili det bästa. J wärt enskylta hafwe wi orsak at

tacka Honom för en annalkande fast icke ymnig, doch tarfwelig sädes-
bärgning.

Gud wälsigne Högwälb. Herr Baron, Landshöfdingen och Com-
mendeuren i alla delar, och giöre des dagar mänga och glada!

Framhärdar med wördnad Högwälborne Herr Barons, Lands-
höfdingens och Commendeurens ödmjuke tjänare,

Åbo, d. 12. Aug. 1768. Carl Fridric Mennander.

3 Högwälborne Herr Baron och K.8.T.13:2.
Landshöfdinge, samt Riddare och Commendeur af Kongi.

Nordstierne Orden.

Med myeken glädje har af Högwälborne Herr Barons, Lands-
höfdingens och Commendeurens gunstiga skrifwelse jag inhämtat
kundskap om des lyckeliga äterkomst til Stockholm, och framhär-
dande i den gunst jagwarit så lyckelig at förwärfwa mig.

Glädjefullt är ock för alla Swea inwänare, at höra om de Stora

egenskaper, med hwilcka wår dyra CronPrins är begäfwad, och
dem H. Baron, Landshöfdingen och Commendeuren hafft tilfälle,
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at under resan närmare ärfara. Et stort prof af Herrens penetration
anser jag det före, at Hän wid denna sin Bergslagsfärd walt Sig
den til Sällskapare, soin, sä wäl på Kunskapens som hiertats wägnar,
warit den nyttigaste.

Under Högwälb. Herr Barons, Landshöfdingens och Commendeu-
rens bortowaro aflade jag i bref min wördsamma tacksäjelse, den
jag nu förnyar, för nägra gamla och sällsynta orationer i wär histo-
rie, hwilcka jag genom Hr. Secret :n Gahm ärhällit. Men mäste
på min sida beklaga, at jag, oachtat ali anwänd sorgfällighet, ännu
icke kunnat öfwerkomma något enda af de i H.H. Barons, Lands-
böfdingens och Commendeurens dräpeliga samling saknade arbeten.
De nyare piecer i bistorien, som här utgifwas, wet jag at H. Prof.
Bilmark öfwersänder.

Det äskade betyget ur Pargas Kyrckiobok öfwer Fröken De la
Walls älder, följer bärjämte.

Den Högste giöre det annalkande slutet på gamla äret och in-
trädet i det nya för H.H. Baron, Landshöfdingen och Commen-
deuren, och des förnäma Familie til alla delar wälsignat! Med
oaflåtelig bögaktning frambärdar Högwälborne Herr Barons,
Landshöfdingens och Commendeurens ödmjuke tjänare,

Åbo, d. 13. Dec. 1768. Carl Fridric Mennander.

4. Högwälborne Herr Baron och K.8.T.13:2.
Landshöfdinge, samt Riddare och Commendeur af Kongi.

Nordstierne Orden.

Dä jag nu omsider skall aflägga min ödmjuka tacksäjelse för ali
den gunst Högwälborne Herr Baron, Landshöfdingen och Commen-
deuren sä wäl mig under wistandet wid Riksdagen sommin Son
lätit wederfaras, finner jag den så mångfaldig, at jag icke wet,
hwar jag skall begynna eller sluta; utan innefattar alt i den wörd-
samma försäkran, at jag i ali min tid skall förwara sädan godhet i
et tacksamt minne, och winlägga mig, at om icke förtjäna, doch
ätminstone icke giöra mig owärdig Högwälborne Herr Barons,
Landshöfdingens och Commendeurens ytterligare ynnest.

J synnerhet bör jag högeligen tacka för de Disputationer och
Lijkpredikningar, som genom Hr. Secr. Gahm icke länge sedän åter
kömmit mig tilhanda.

652



14/„, 19/io 1770.

Oaktat ali anwänd flijt har jag ännu icke kunnat öfwerkomma
nägon enda af de äldre Skriffter, som Högw. Herr Baron och Lands-
höfdingen i Sin Samling ännu saknar från denna Landsorten. Hwad
åter de några liär utkomne Disputationer i Fäderneslandets historie
angår, wet jag, at Hr. Prof. Bilmark dem öfwersänder, som de ock
tili största delen äro utgifne under hans praesidio.

Min Son reser nu effter en kårt härwaro til sin lilla sysiä. Och
som lian redan warit så lyckelig, at förwärfwa sig Högwälborne
Herr Barons, Landshöfdingens och Commendeurens protection, sä
anhåller jag ödmjukast, at hän alt framgent mätte wara däri inne-
sluten.

Under trogen önskan af ali sällhet, framhärdar Högwälborne Herr
Barons, Landshöfdingens och Commendeurens ödmjuke tjänare

Åbo, d. 14. Sept. 1770. Carl Fridric Mennander.

5. Högwälborne Herr Baron och K.8.T.13:2.
Landshöfdinge, samt Riddare och Commendeur af Kongi.

Nordstierne Orden.

Et nytt wedermäle af Högwälborne Herr Barons, Landshöfdingens
och Commendeurens gunst gifwer mig des gratieuse skrifwelse af d.
5. hujus, hwarföre wördsammast tackar, samt tillika gratulerar til
den skedda städningen med Samlingarne, som wid et så rijkt och
mängfaldigt förråd icke aflupit utan mycken möda.

Den Högste förläne Högwälborne Herr Baron och Landshöfdin-
gen hälsa och lifstid, at fullborda alt, hwad Hän til Wetenskapernas
hefrämjande samt Fäderneslandets nytta och heder under händer
tagit!

Nog kunde det läta giöra sig, at wär Rjtmästare, som är därtil
skickelig nog, skulle smäningom afrita några Finska Antiquiteter.
Men wärst är, at wi inga äga i behäll. Ty at förtiga några wapn
i kyrckorne och vulgaire grafstenar, sä, om jag undantager St. Hen-
rics Grafwärd i Nousis, Tottiska och Ståhlhandska GrafChoren här
i domkyrkan, samt Flemingska grafwen i Wirmo, wet jag icke
något betydeligit Monument här i landet. Det första bland dessa
är ock, som ofelbart bekant är, genom Antiquitets Collegii försorg,
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bäde afritat, och, fast uselt nog, i koppar stuckit. Och de öfriga
torde Brenner, dä hän i slutet af förra seculo tilden ändan reste

härigenom, hafwa afrijtat, jämte annat, som i landet då kunde
wara märkeligit; hwilcka hans rijtningar ännu lära finnas i Anti-
quitets Archivo, ehuru jag icke hafft tilfälle, at dem fä se.

Den saknade Prof. Planmans disputation tager jag mig den fri-
heten at bijlägga.

Med oaflåtelig bögaktning framhärdar Högwälborne Herr Barons,
Landshöfdingens och Commendeurens ödmjuke tjänare.

Åbo, d. 19. Octobr. 1770. Carl Fridric Mennander.

Pehr Wargentinille. Tili Pehr Wargentin.

1. Min Herre. K.V.A.B.

At den förlust, Herr Secreteraren Elvii saliga död förorsakat det
almänna och Kungl. Wetenskaps Academien, blifwit genom en sä
wärdig efterträdare ärsatt, det fägnar mig af hiertat; och bar, tili
Min Herres inträde pä denna Stora wädiobahn, jag bordt aflägga
min opriktiga lyckönskan. Ärsätt wär saknad i stort och smätt; ock,
så wida jag i Secret :n Elvius enskyldt förlorat en förtrogen och
redelig gynnare och wän, så sök jämwäl at giöra mig skadelös,
därigenom, at I, Min Herre, unnen mig Er gunst och förtroende.

Minä trägna ämbetes syslor och af sorger nedslagna sinne hafwa
icke tillstadt mig, att, så ofta som sig bordt och min önskan warit,
gå Kungl. Wetenskaps Academien med nägra observationer i öd-
miukhet tillhanda. Nti har jag den aran, at härjämte införsända
och tili det bästa anmäla par smä och ringa anmärckningar. Wid
den Österbotnske saltarten har jag icke welat förspilla det lilla
profwet jag fått genom flere röns anställande, utan hehe öfwer-
skicka det, at undersökas af oplystare ögon. Doch skall jag fram-
deles införskaffa därom närmare kundskap, som ock om den i
negden warande saltkällan.

En petrification har jag ock fått från samma province, som är den
första Finland kunnat framtee, och mycket besynnerlig. Dess be-
skrifning och afritning skall innan kärt inkomma.
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Då jag förnamm, at en nng piga i Österbotn blifwit almänt
berychtad därföre, at bon gifwit oemotsäjeliga teckn af lekamlig
obsession, war jag strax sorgfällig om, at begära de prästmänns be-
rättelse öfwer hennes tillständ, som med henne haft at sysiä. Jag
fann däri mindre än jag förmodat ocb rychtet warit, men tror

mig doch icke giöra nägon obehagelig tjänst, då jag bemälte be-
rättelse, sädan som den är, in originali införsänder, underskrefwen
af Pastore ocb Sacellano loci.

Jag tackar hörsammast för Herr Secreterarens gunstiga skrifwelse,
ocb bar bordt berätta, at Prof:r Gadolins bref strax blef honom
tillstäldt. Framhärdar med ali högaktning Min Herres hörsamste
tjänare,

Åbo, d. 17. Nov. 49. Carl Fridric Mennander.

2. Ädle ocb Widtberömde Herr Secreterare. K.V.A.B.

Mängt förträffeligit arbete är pä mindre tid förfärdigat, än den
warit, som Kongi. W etenskaps Academien mig tili närlagde paren-
tation öfwer Sai. Domprobsten Lauraeus sä tälmodigt förunnat.
Desto mer orsak bar jag at blygas, då den omsider framteer sig
så ohyfsad ocb ofullkommelig. Men tiden, som däruppä blifwit
anwänd, bar i sielfwa wärcket warit kärt. Ty största delen bar
förflutit i dertill hörande ämnens ocb omständigheters samlande
genom correspondens med den Aflednas forna bekanta; så wida
nr huset, utom magra wid Ljkpredikan oplästa personalier, ingen
hielpreda stätt at ärhållas. Då jag omsider fått lägga handen wid
wärcket, hafwa distractioner af andra syslor stundeligen förstördt
det sinnets lugn, som Herr Secreteraren bäst wet sädana arbeten
behöfwa, om de skola fä sin snygghet ocb smak.

Herr Secreterarens gunstiga granskning ocb rättelse underkastar
jag i fult förtroende altsammans; ocb skall det wara mig ett desto
större prof af gunst ocb wännskap, ju Hera af mig begångna fel
Herr Secreteraren täckes förbättra.

Förtalet i synnerhet är jag sielf icke nögd med. Det bar ock
blifwit för widlöftigt. Derföre såge jag giärna, om Herr Secrete-
raren skulle täckas antingen förkärta eller aldeles bortlämna det.
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Framhärdar med beständig högaktning Ädle och Widtberömde
Herr Secreterarens hörsamste tjenare.

Åbo, d. 28 Jimii 1755. Carl Fridric Mennander.

3. Högaktade och Widtberömde Herr Secreterare. K.Y.A.B.

Efter en lycklig hemkomst hafwa så mänga sysslor och förhinder
warit mig tili mötes, at jag warit nödsakad, tili at härtils åsido sätta
ali enskijlt correspondence. Däraf händer, at jag sä seent giör det
som längesedan bordt ske, neml. hos Herr Secreteraren inkomma
med min hörsamma tacksäjelse för den ynnest, förtroende och
wännskap af Herr Secreteraren under mit länga wistande i Stock-
holm jag wid alla tillfällen fick ärfara. Min högel. önskan är,
at framgent fä wara däruti innesluten.

Därjämte bör jag heratta, at jag hafft den aran at ärhälla Herr
Secreterarens benägna skrifwelse; och skall det wara mig rätt kärt,
om omständigheterne wilja så foga sig, at jag i det omförmälta
målet kan giöra H. Mag. Planman den tjänst, som lian, så wäl
för sin qwickhets skull som det goda läford hän af Herr Secretera-
ren förwärfwat, förtjänar.

Framhärdar med nöje och högaktning i ali min tid Ädle och
Widtberömde Herr Secreterarens hörs. tjänare.

Åbo, d. 4. Aug. 57. C. F. Mennander.

4. Högädle och Widtberömde Herr Kongi. K.V.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare.

Ganska ofta har jag pämint H. Prof. Kalm om dess Resebeskrif-
nings fortsättande, och jämwäl nu, i anledning af Herr Secreterarens
gunstiga skrifwelse, giordt det på det eftertryckeligaste. Hän har
härtils skiutit skulden tili sin senfärdighet pä dess öfwriga sysslor,
och är det sant, at i synnerhet academiska trädgårdens anläggande
och i ständsättande tagit mycken tid för honom bärt. Nu är det om-

sider så långt kömmit, at hän arbetat sig et godt stycke fram i den
tredie tönien, soin säkert tili Päsk blifwer färdig. Jag skall icke
underlåta, at jämwäl skynda på de följande.

Det giör mig hiertel. ondt, at H. Prof. Heinricius är i beträngt
tilständ; och ännu mer grämer det mig, at här wid academien nu
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ingen utwäg tili hana räddning finnes. Då lian skilde sig wid Ad-
juncturet härstädes, förestälte man sig, at antingen hana lefnadstid
med en sä förswagad halaa akulle wara ganska kärt, eller ock hän
taga sin tillflykt tili aina tämmel. wäl mäende anhöriga i Borgo
Stifft, hwareat lefnaden hade warit lindrig, och hän wid återatäld
hälaa kimnat hafwa tillgäng tili nägon Ecclesiastique eller Gymnasii
bestälning. Men däremot har hän icke låtit nägon höra af sig, och
genom lefnad pä en dyr ort bragt sig i detta obeständ. Genom
böckera skrifwande, i synnerhet i historicis, som hän förnämligast
lagt sig uppä, torde nägon förtjänst för honom imellertid kunna
öpnas, om lian blefwe därtill opmuntrad.

Jag utber inig, at alt framgent fä äga Herr Secreterarens gimst
och wänskap, samt med mycken högaktning i ali min tid lefwer
Högädle och Widtberömde Herr Secreterarens hörsamste tjänare.

Åbo, d. 27 Febr. 1759. Carl Fridric Mennander.

5. Högädle och Widtberömde Herr Kongi. K.Y.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare, samt Riddare af

Kongi. Nordstierne Orden.

Jag är nu stadd pä en widlöfftig inn emot fyra mänaders tid pä-
stäende visitations resa tili de yttersta Finska Norrländerna; hwareat
jag under trägit arbete i Kyrckiorne och beswärlige resor fått i
sielfwa Köldens fädernesland ärfara ali dess stränghet.

Herr Secreterarens gunstiga skrifwelse kom mig altså nu först
tillhanda. Det fägnar mig, at H. Martin giör sä wäl besked för sig,
och opfyller det hopp som jag länge om honom hafft. Stipendium
Ekestubbianum, som hän i höstas ärhållit, är af hundrade plätar
årl. Wid min afresa frän Åbo war tiden tili dessa stipendii medels
utdelande ännu icke faststäld. Effter utseende falla de ut pä en gäng,
och kanskie wid årets slut. Den begärta attesten följer imellertid
härhos.

Prof. Henricii nöd grämer mig, och hans enwijshet opwäcker för-
undran. Jag ber, at Herr Secreteraren pä alt wijs förmär honom
at resa hein tili sinä egna, och wid tillfälle gier honom närlagda
lilla penning, doch utan at nämna, hwarifrän den kömmit. Då
Gud hielper mig hein, skall jag tilse, om nägot mer tili hans und-
sätning kan åstadkommas.

42
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Jag utber mig aftframgent Herr Secreterarens gunst och wänskap,
och skall finnas i ali min tid med högaktning Min Herres hörsamste
tjänare
Uhleo, d. 11. Febr. 60. C. F. Mennander.

Kirjeeseen liitetyllä lapulla: På en i brevet inlagd lapp;
At Studiosus H. Anton R. Martin förleden höst ärhållit et Stipendium

Ekestubbianum wid Kongi. Academien i Åbo, om hundrade plätar ärligen i fem
års tid, sädant warder uppä berägan härmedelst betygat.

Uhleo, d. 11 Febr. 1760. Carl Fridric Mennander.

6. Högädle och Widtberömde Herr Secreterare K.V.A.B.
och Riddare af Kongi. Nordstierne Orden.

Af Herr Archiatern Linmeus är jag åter nyligen pämint om den
penningenöd, hwaruti Martin i Norge skall wara stadd; hwarföre
det mycket fägnar mig, at nu få härjämte tili Herr Secreteraren,
som så ädelsint wårdat sig om honom, och bäst wet, hwarest lian
nu wistas, öfwersända anwijsning pä hans första halfwa års sti-
pendium Ekestubbianum, 300 Dr. Kopp :mt. Hwarjämte jag hör-
sammast anhåller, at Herr Secreteraren tächtes wid dess hemkomst
tillställa honom närlagde protocolls utdrag, som innehåller någon
instruction för honom, så länge lian detta stipendium njuter. Om
benägit quittence pä dessa penningar på Martins wägnar ber jag
ock tjänstligast, så wida det är nödigt wid räkenskaperne.

Med beständig högaktning framhärdar Högädle Herr Secretera-
rens och Riddarens hörsamste tjänare.
Åbo, d. 10. Junii, 1760. C. F. Mennander.

7. Högädle och Widtberömde Herr Kongi. K.V.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare och Riddare af

Kongi. Nordstierne Orden.
Af Herr Secreterarens och Riddarens gunstiga skrifwelse bar jag

med nöje inhämtat, af fsic!) Sai. D. Leches sidsta afhandling, den jag
lätit öfwersätta, wäl passar sig tili Finska almanachan för nästa
år. Jag skall besörja därom at årl. någon tjänlig liten oeconomisk
underrättelse i god tid blifwer tili detta behofwet öfwersänd.

Altför mycket saknar jag sai. Prof. Leche, jämwäl för des mora-
liska egenskapers skull. Hän war wäl nägot hypochondrisk, men
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desto fastare och tillförläteligåre wän och omgängesman. Gud gifwe
oss en god och pälitelig successor i stället! Antingen wi fä Ass.
Haartman, den wi bäst kanna, eller Prof. Martin, hwilka bägge
söka och synas säkra om förslaget, bar Academien orsak at wara

nögd. Dessutom hafwa sig anmält Dd. Hast, Hiortzberg och Kehler;
men denne medelst Kongi. Ammiralitets Collegii recommendation,
och icke ännu genom egen ansökning.

Nog ser jag på den ena sidan de swärigheter, som i synnerhet
för mig möta wid parentationen öfwer framl. Archißiskopen. Men
päden andra wore det obilligt, om jag, som wärkel. njutit af den
Sai. Mannen mycken ynnest och förtroende, och som, för andra
trägna syslor, nödgas wara en nog onyttig medlem, skulle wid detta
tillfället strandsätta Kongi. Academien, och undandraga min ringa
tjänst. Jag will altsä giöra sä godt jagkan, om Gud förlänar hälsan
och lifwet, tils jag kommer dijt; hwilket jag för Hera orsakers
skull önskar icke måtte ske förr, än om hösten åtåret. Doch åtager
jag mig denna sysiä med det förbehåll, at Herr Secreteraren, effter
sit gunstiga löffte, ju förr des helre förser mig med H. Cancel.
Rådet Ihres parentation, och jämwäl de wid begrafningen opläste
personalier, samt andra hielpredor, om de stå at ärhällas.

Bedröfweligit är det, at wårt instrumentmakeri räkat i sädant
lägerwall. Mig är sagt, at den konsten jämwäl utrikes skall ligga
i siältäget. När vexelcoursen tillika kommer i consideration, lärer
man få siä tanckan om nägon Lufftpump och andra physic. instru-
menter för oss aldeles ur hogen.

Under ali sällhets förönskan framhärdar med oaflåtelig högakt-
ning Högädle och Widtberömde Herr Secreterarens och Riddarens
hörsammaste tjänare,

Carl Fridric Mennander.Åbo, d. 3. Sept. 1764.

8. Högädle och Widtberömde Herr Secreterare K.V.A.B.
och Riddare af Kongi. Nordstierne Orden.

Den Högste förläne Herr Secreteraren och des förnäma Familie
ali sällhet och wälgäng i det snart börjande nya äret, och mänga
följande tider! Därjämte åligger mig, at, ehuruwäl nog sent, doch af
alt hierta tacka Herr Secreteraren för den gunst och wänskap jag
äter wid alla tilfällen under mit sidsta långwariga wistande i Stock-
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holm fätt ärfara; om framhärdandet hwarat' Herr Secreterarens nu
ankomna gunstiga skrifwelse lämnar mig försäkran.

Jag kan opriclitigt betyga, at de timmar jag under det för mig
merendels nog timga och ledsamma Riksdagsarbetet fätt förnöta
antingen i Kongi. Academiens sammankorast, eller i enskijlt för-
troligit omgänge med Herr Secreteraren, warit mig just weder-
qwäckelse stunder.

När Herr Secreterarens tid sä kan tillåta, och då i synnerhet
något betydande nytt i wetenskaperne torde förefalla, anhåller jag
hörsammast, at blifwa med gunstiga skrifwelser ihogkommen. Wi
lefwa här pä yttersta kanten af lärda werlden, hälla fäå journaler,
hwilka ock merendels seent hijtkomma, så at det offta blir för oss nytt,
som hos andra redan är gammalt. Wärt Academiska bibliothek är
ock rätt litet och illa försedt; i anseende hwartil jag i dessa dagar
af mit ringa förråd förärt dijt några böcker och manuscripter,
ibland hwilka sednare den Latinska Bibeln, som af Herr Secrete-
raren jag fick mig tilbyta, i synnerhet figurerar. Så förlora wi
åter oförmodel. wår Canceller genom Hans flyttning til Pommern.
Gud gifwe oss i stället den, som god är! Näppeligen få wi den
afträdandes make.

Wåra snälla Professorer, Bilmark och Planman, för hwilka twänne
Extraordinarier wunnit rättighet til tour och lön, aro at beklaga.

Med oaflätelig högaktning framhärdar Högädle och Widtberömde
Herr Secreterarens och Riddarens hörsamste tjänare.

Åbo, d. 23. Dec. 1766. C. F. Mennander.

9. Högädle och Widtberömde Herr Secreterare K.V.A.B.
och Riddare af Kongi. Nordstierne Orden.

För Communication af Herr Secreterarens och Riddarens med
mycken möda och accuratesse författade tabell öfwer födde och
döde i delta Sticht frän 1721. til 36. tackar jag hörsammast, som för
et nytt prof af dess ynnest och wänskap mot mig. Den följer härhos
tilbaka, sedän jag lagit däraf afskrifft.

Så snart jag fär ledighet, skall jag jämnföra, effter Herr Secre-
terarens förslag, 10. är af dessa emot äfwen sä många af de näst-
förflutna, och draga däraf sä wäl för hwart Probsteri särskilt som
Stichtet i gemen fölgder och anmärckningar, sä godt jag kan. Arbe-
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tet blir bäde nyttigt och angenämt, sä framt jag förmär gä ut

därmed.
Nägra swårigheter ser jag redan möta, och i synnerhet den, at

denna förtekning för en och annan församling icke sträcker sig til
fulla 10. är. Frägan blir altsä, om mankan wäga snpplera denna
defecten i jämnlikhet med det nästgräntzande äret eller om man

för denna lilla omständighetens skull måste med wederbörande
Pastores correspondera, hwilcket i detta widlöftiga Stichtet skulle gä
nog längt ut.

Den Högste förläne Herr Secreteraren och des förnäma Familie
ali sällhet och wälgäng!

Med oaflåtelig högaktning framhärdar Högädle och Widtberömde
Herr Secreterarens och Riddarens hörsamste tjänare,

Åbo, d. 19. Junii, 1767, Carl Fridric: Mennander.

10. Högädle och Widtberömde Herr Kongi. K.V.A.B.
Welenskaps Academiens Secreterare, och Riddare af

Kongi. Nordstierne Orden.

Det är ganska fägnesamt, at Ständernes första steg warit publiquen
til behag. Jag hoppas ock, om den Högste bijbehäller den owan-
liga enigheten, som nu är samtel. Ständen emellan, och förlänar
Sin wälsignelse til deras företaganden, at alt lärer med wederbörlig
rättwisa päden ena, samt moderation och försichtighet päden
andra sidan handteras; samt således mycket godt tildet almänna
bästa kunna uträttas.

Tabellerne har jag den äran, at härhos ätersända. De visiter och
öfwerlopp jag i Stockholm war utstäld före, samt de syslor som

här stundeligen möta, hafwa icke tillätit mig, at författa wid dem
nägra anmärckningar. Jag måste ock tilistä, at ehumwäl jag warit
i alla Soknar af Stichtet, känner jag likwäl icke det widlöfftiga landet
sä noga, som til reflexioners anställande öfwer populationens olijka
tillwäxt pä särskilta orter skulle behöfwas. Wore jag pä hem-
orten, och finge nyttja andras lius i de omständigheter, som jag
sielf saknar kunskap om, torde något i den delen kunna uträttas.

Til Herr Secreteraren och Riddaren hemställer jag altsä hör-
sammast, antingen dessa tabeller nu, sädana som de äro, kunna
utgifwas: eller om med dem bör anständ hafwas, til des de med
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nägra oplysande anmärkningar framdeles torde kunna accompag-
neras.

J det förra fallet imderställes jämwäl, om icke den altför grofwa
missproportion, som är i Sjkajoki Probsteri, och som måste här-
röra af någon antingen de första extrahenternes, eller min miss-
skrifning, kunde rättas til större jämlikhet emot de nästgräntzande
Probsterierne, hwilcka äro med detta, i belägenhet och hushälning,
aldeles lijka beskaffade. Mig tyckes, at om et helt 1000. lämnas
bort, at proportionen per medium blifwer 1000. til 1885., så blifwer
förhållandet tämmel:n richtigt.

Österbotn, som bestär af Wasa, Wöro, Calajoki, Sjkajoki, Paldamo
och Kemi Probsterier, synes förtjäna särskild opmärcksamhet, sä
wida tillwäxten af folcket är där ögonske(n)l. större, än i de andre
provincerne. Denna landsort härjades under det förra Ryska kriget
långt swärare, än den öfriga delen af Finland. En myckenhet folck
mördades, och ungdomen bortsläpades til Ryssland. Orten bar
sedermera hastigt repat sig, så genom hemfödingar af de qwar-
blefne, som utifrän kommande.

Där hafwa warit ymniga tillfällen til hemmans klyfningar och
nybyggen, sä bijdrager ock den införda seden mycket til popula-
tionen, at de fläste drängarne gifta sig.

Effter ali liknelse gräna icke Ständerne pä denna dyra och trånga
orten. Dock är ännu owist, burn snart flyttning kan företagas. Jag
längtar däreffter jämwäl och af den grunden, at jag dä fär munte-
ligen försäkra, med hwad oprichtig och beständig högaktning jag
framhärdar Högädle och Widtberömde Herr Secreterarens och Rid-
darens hörsamste tjänare,

Norrköping, d. 11. Maji. 1769. Carl Fridric: Mennander.

11. Högädle och Widlberömde Herr Kongi. K.Y.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare och Riddare.

Herr Secreteraren tackar jag hiertel. för ali den ynnest, wänskap
och förtroende jag åter wid alla tilfällen under mit sidsta wistande
därstädesfått ärfara, och anhåller, at alt framgent få wara i gunstigt
minne innesluten. Jag kan ock giöra mig därom sä mycket gladare
hopp, som jag redan däruppä har wedermäle i Herr Secreterarens
skrifwelse af d. 15. sidstl.
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Herr Secreterarens benägna anbåd, at med Kongi. Wetenskaps
Academiens Doupletter oka wårt publique Bibliothek, ärkänner jag
med mycken tacksamhet. Det behöfwer ock hielp, sä wida antalet
af böcker där är nog ringa, at figurera och giöra nytta för en

hei Academie. Men wid effterseende finnes likwäl, at nästan alla,
som på specificationen std opförda, aro här förnt, om man undan-
tager in fol. Wingii Astronomia Britannica, in 4:to, Stretii Astro-
nomia Carolina, och Linnaei Flora Lapponica in 8:vo. Altför wäl
är det, at Herr Secreteraren behagat betinga för oss en Antlia
Pneum. at wi icke mätte wara aldeles tomme på redskaper af det
slaget, i fall Hans Maij:t, somman häppas, i sommat kommer hijt.
När Herr Secreteraren och H. Prof. Wilcke se konstnären pä
fingrarne, mäste den blifwa af bästa slaget. Man skall giöra anstalt,
at penningarne äro i beredskap, när de requireras. Nyl. öfwersände
jag til Herr Secreteraren pä H. Martins begäran en hop des obser-
vationer, wid hwilcka den usle mannen anwändt mycken flijt ock
möda. Hän giör sig alt framgent räkning på Kongi. Academiens
hielpsamhet.

Alla omständigheter wid den nyligen för sig gängna Stora för-
ändringen i wär politiska ställning utmärka Gnds egit finger, burn
Hans wijshet kan i et ögnablick göra mänga menniskoanslag til
intet, och burn Hän i nåde ännu wil hielpa oss ur wanmagt och
dependence til sielfständighet och anseende.

Icke får man likwäl häreffter sä offta tilfälle som härtils, at frän
provincerne besöka sinä wänner i Stockholm. Men syslorna blifwa
bättre och jämnare skötte; och personliga närwarelsen, som dä war
opfyld med Eiksdagsgräl, kannu ärsättas genom correspondence.
Strax effter hemkomsten begynte jag dricka Pyrmonterwatn. Men
som wäderleken därunder warit sträng och olustig, samt syslorne
trägne, tycker jag mig röna däraf större skada än nytta.

Ellies mä alla bekante här pä orten wäl; undantagande Prof.
Wallenius, hwars tilstånd är ynckeligit, utan minsta hopp til resti-
tution.

Under trogen önskan om Gnds beskydd, framhärdar med hög-
aktning Högädle och Widtberömde Herr Secreterarens och Ridda-
rens hörsamste tjänare,

Åbo, d. 6. Bbris, 1772. C. F. Mennander.
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12. 1 Min Herre. K.V.A.B.

Min Herres gunstiga lyckönskan til niin nya sysiä har warit
så mycket kärkomnare, som jag af länglig erfarenhet wet, at den
är bland de oprichtigaste. J mellertid hade jag högel:n önskat,
at denna lotten tilfallit nägon annan, ocli jag, som noga känner
min swaghet, samt ser, Kuru den med ålderdomen dagel. tiltager,
fätt i mit stilla lugn qwarblifwa. Men Guds Försyn, Hans Maij:ts
nädiga behag, och medbröders förtroende har annorlunda skickat.

För den wackra skäncken, som Min Herre utwärckat för wärt
Academiska Bibliothek tackar jag hörsammast.

Efter Min Herres förslag har Herr Carl Lindegren i London jämte
Tottieska Contoiret i Stockholm fätt i Commission, at indraga Spie-
kerska Testaments medlen. Nägon början är redan skedd och finner
man däraf, at wi räkat i ganska goda händer; ty det sker med ali
redelighet och bästa hushälning. Wärt Lazareth, som förut stod
på ganska wacklande fötter, och Åbo Stads fattige, få härigenom
et ansenligit understöd.

Lät mig altid fä wara i gammal gunst och wänskap innesluten.
Under trogen önskan om ali sällhet framhärdar med högaktning i
ali min tid Min Herres hörsameste tjänare

Åbo d. 26. Sept. 1775. Carl Fridric Mennander.

13. Högädle och Widtberömde Herr Kungl. K.V.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare och Riddare af

Kungl. Nordstierne Orden.

För Herr Secreterarens gunstiga skrifwelse och benägna lyck-
önskan til min nya bosätning pä denna orten tackar jag hörsam-
mast. Den ynnest och wänskap mig här på alla sidor möter gifwer
mig anledning at hoppas, at kumia angenämt tillbringa den lilla
delen af lefnaden som äterstär. Bedröfweligit är, at min älste wänn,
Archiatern von Linne, synes, til Literaturens oboteliga skada, liitä
til grafwen. •

Min Herres hörsamste och trognaste tjänare,

Upsala d. 22. Octobr. 1776. C. F. Mennander.

1 N:ot 12 ja 13 ovat jäljennöksinä Ruotsin Tiedeakat:n kirjastossa. N:ris 12
och 13 finnas som avskrifter i K.V.A.B.
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14. Högädle och Widtberömde Herr Kungl. K.V.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare, och Riddare af

Kungl. Nordstierne Orden.

Angäende det lediga rummets besättande bland Stiglerska stipen-
diaterna hafwa wederbörande i början fallit pä skiljachtliga tanckar.
Men mi är saken sä jämnkad och bijlagd, at unge H. Gissler til
detta understöds åtnjutande är antagen.

Det är ganska fägnesamt, at Kungl. Wetenskaps Academien, sedän
hon lång tid bodt inhyses, och warit twungen flera gänger at flytta,
nu fätt et anständigt och ganska wackert egit hus öfwer hufwudet.

Jag innesluter mig i gammal gimst och wänskap, samt med oaf-
låtelig högaktning framhärdar Högädle Herr Secreterarens och
Riddarens hörsammaste tjänare,

Upsala d. 3. Julii, 1778. Carl Fridric Mennander.

15. Högädle och Widtberömde Herr Kungl. K.Y.A.R.
Wetenskaps Academiens Secreterare, och Riddare af

Kungl. Nordstierne Orden.

Til hörsamt swar pä Herr Secreterarens och Riddarens gunstiga
skrifwelse har jag bordt gifwa wid handen, at den tredje eller sä
kallade Ständs tabellen i detta Stifft plägar af Pastorerne oprättas
wid slutet af det äret, för hwilket den bör ingifwas, och säledes
ankommer til Consistorium i början pädet följande. Härom äro
wederbörande förut tilsagde, och skola til yttermera wisso ä nyo
därom päminnas. Hunt man härutinnan förhäller sig i Åbo Stifft
kan jag icke påminna mig; men skrifwer nu dijt, at fä därom
underrättelse.

Med oaflätelig högaktning framhärdar Högädle och Widtberömde
Herr Secreterarens och Riddarens hörsammaste och trognaste
tjänare,

Upsala d. 12. Sept. 1780. C. F. Mennander.
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16. Högädle och Widtberömde Herr Kungl. K.Y.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare, Riddare af

Kungl. Nordstierne Orden.

Angäende tiden, då Ständs tabellen plägar i Åbo Stifft oprättas,
kan jag nu meddela den underrättelsen, at det sker af Präster-
skapet i början på det följande året, på det, at tabellen måtte kunna
utwisa antalet på folcket wid slutet af det året, soin stär på tabellen
anteknat.

Emedan Stifftet är widlöfftigt, förflyter sedän en wacker tid, innan
alla tabellerne hinna til Consistorium inkomma.

Med beständig högaktning framhärdar Högädle Herr Secretera-
rens och Riddarens hörsammaste tjänare,

Upsala, d. 29. 7bris, 80. Carl Fridric: Mennander.

17. Högädle och Widtberömde Herr Kongi. K.V.A.B.
Wetenskaps Academiens Secreterare.

Gud föröke och förnye alsköns näd och wälsignelse öfwer Herr
Secreteraren och Des Familie med det nu ingångna året!

Jag tackar för gunstig nyårs önskan. Hussen är stadig och
munter, som då hän fär njuta Herr Secreterarens goda räd och
anwisningar, under den Högstes bijstånd säkert giör lycka, och blir
en gagnelig arbetare i Ståndet.

Just nu får jag frän Åbo registret öfwer Sai. Prof. Kalms Bib-
liothek, med anwisning, at läta det här circulera, och så afskicka
det til Herr Secreteraren. Sådant skall innankårt ske. Inga be-
tydeligare böcker blir jag däribland warse.

Med oaflätelig högaktning och oryggelig wänskap framhärdarHög-
ädle och Widtberömde Herr Kungl. Acad:s Secreterares hörsamste
tjänare,

Upsala, d. 2. Jan. 1781. Carl Fridric: Mennander.
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Samuel Alfille. Tili Samuel Alf,

1. Högwördige Herr Doctor och Professor. U.U.8.G.350h.
Min erkänsla och tacksamhet för HH:r Doctorens och Professo-

rens wackra och ynnestfulla skrifwelse samt des Bilagor, kan jag
icke med ord nogsamt nttrycka. Helre wil jag taga wara pä til-
fällen, dä i något mäl prof af mit förbundna sinne kan i sielfwa
wärket ådaga läggas.

Unge Hr. Törner skal jag söka wara til tjänst i hwad jag förmår.
Stipendium Regium skulle nu i början komma honom i dess knappa
omständigheter wäl til pass. Men som Stipendiaternes antal som

bäst förminskas, på det de qwarblifwande mätte framdeles få
rundeligare understöd, är pä någon tid föga hopp, at kurnia bland
dem erhälla mm.

Högwördige Herr Doctorens och Professorens K. Son skall wara
til oss hiertel. wälkommen, och det blifwa mig en synnerlig fägnad,
om jag i räd eller dåd kan se honom til godo. Därtil förbindes
jag sä wäl af Herr Doctorens och Professorens mig ertedda ynnest
och förtroende, som af den högaktning, hwilken jag des Moderfader
och Modersmoderfader ewärdeligen skyldig är, hwilka bägge i lifs-
tiden warit mine synnerlige gynnare.

Jag ber, at min gamle wän Herr Prof. Lideen, mätte wid tilfälle
liögel:n hälsas, jämte betygande af mit innerliga medlidande öfwer
des längwariga siukdom. Gud förläne denne sin korsdragare be-
ständigt tälamod, och förnöisamhet med Hans Faderliga wilja!

Under ali sällhets förönskan framhärdar Högwördige Herr Docto-
rens och Professorens hörsamste tjänare,

Upsala, d. 23. Octobr. 1781. Carl Fridric Mennander.

Tuntemattomille. Tili okända.
1. Ädle och Höglärde Herr Magister. U.U.8.G.360.

Någon sädan förfatning, hwarigenom Ephori påskrifft skulle
fordras tilde testimoniers bestyrckande, hwilcka Rectores wid de
nedre Lärosäten gifwa sine Dimittendis, har icke kömmit til min
kunskap. Bruket i Åbo Stifft är, at Rector förut anmäler hos
Ephorus, eller i des frånwaro, hos Consistorium Ecclesiasticum, den
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eller de, som lian täncker til Academien förafskeda, jämte deraa
framsteg och öfriga omständigheter; och, uppä ärhällit tilständ,
utfärdar hän sådant testimonium, som de kunna förtjäna. Som
jag icke kan föreställa mig, at Hr. Rector Remahl skulle wid detta
tilfället hafwa ur akt lätit en sådan sin skyldighet, at neml. söka
och ärhålla i Consistorio Ecclesiastico frihet, at til Academien för-
passa denne Mannenström, om hwilcken nu fräga är, sä kan jag
wid des antagande til Academiska förmänernas åtnjutande icke
hafwa något at päminna. Förblifwer Ädle och Höglärde Herr
Magisterns hörsamme tjänare,

Stockholm, d. 30. Octobr. 1769. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Mannenströms testimonium följer härhos til-
baka.

2. Wälärewördige och Höglärde Herr K.B.
Kyrckioherde, Min Högtärade Kare Broder. Autografer.

Herr Assessor Furuhielm, som är sorgfällig om sin genealogies
förfärdigande, berättade mig under det Hän sidst war här i
Staden, at Min Käre Broder skall hafwa utlätit sig för honom, det
jag skall sagt, at en Nauclerus warit Professor i Upsala, och be-
gärte i den omständigheten genom M. H. Broder närmare under-
rättelse.

Jag kannu icke minnas, om jag sä utlätit mig. Förmodel. lärer
jag hafwa nämndt en Doctor Medicinae och provincial Medicus,
Naucler, som Herr Assessoren redan har sig bekant. Pä nogare
effterseende har jag funnit, at ingen af det namnet warit i Upsala
Professor.

Men i Tyskland har redan mit uti det 15:de seculo en Johan
Nauclerus, ellies kallad Verge, som berättas härstammat af en
adelig Slägt i Schwaben, warit Theol. och luris Doctor, samt Pro-
fessor Juris Canonici, och den förste Rector Magnificus wid Aca-
demien i Tiibingen. Underrättelse om honom finnes i Jöchers
Gelehrten Lexicon och flerestädes. Det kommer an pä Herr Asses-
soren, som sade sin Familie härstamma frän Tyskland, huruwida
hän härutaf kan hämta tilsit Slägtregister nägon oplysning.

Under ali sällhets förönskan framhärdar Min Högtärade K. Bro-
ders hörs. och trogne tjänare.

Åbo, d. 7. Maji, 1771. Carl Fridric Mennander.
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Henkilö- ja paikannimistö. - Person-
ocli ortnamn.

Kirjeenkirjoittajien ja -saajien nimiä (ne näkee sisällysluettelosta) ei tähän
ole otettu yhtä vähän kuin kirjeitten lähetys- ja osoitepaikkojen nimiä. Nimet
ovat tässä siinä muodossa, kuin ne esiintyvät hakuteoksissa ja historiallisessa
kirjallisuudessa. Useita henkilönimiä ei lainkaan ole voitu identifioida, ja epä-
varmoissa tapauksissa on asianomaisen nimen jälkeen pantu sulkujen sisälle
kysymysmerkki.

Vain siinä tapauksessa, että jonkun henkilön nimi esiintyy tekstissä, on hänet
luetteloon otettu, siis ei silloin, kun joku henkilö on mainittu ilmaisemalla
hänen sukulaisuussuhteensa (esim. eno, setä, isoisä j.n.e.).

Varken brevskrivarnas eller adressaternas namn ha medtagits, ej heller namnen
på avsändnings- och adressorterna. Namnen äro ätergivna i den form, väri de
förekomma i nutida uppslagsböcker och historisk litteratur. Flera personnamn
ha alls icke kunnat identifieras, och i osäkra fall har ett frägetecken inom
klammer hiivit satt efter det ifrågavarande namnet.

Endast dä en persons namn finnes i texten, har det medtagits i förteckningen,
säledes ej i de fall, dä personen i fråga nämnts endast genom angivande av
släktskapsförhällandet (t. ex. farbror, raorbror, morfar 0.5.v.).

Achrelius, kts. se Akrell, Fredrik.
Achrenius, Anders, pappi, präst,

fil.mag 287
Acrelius, Israel, rovasti, teol.

tohtori, prost, teol.doktor .. 362, 470
Acrell, Olof, lääk.prof., med.prof.

366, 375, 390, 427, 482, 537, 546,
5Bl, 590, 601

Adams 466
Adlerberg, Göran, valtionkomissaa-

ri, statskommissarie 63
Adlerbeth, Jöran Gudmund, kunin-

kaall. sihteeri, kungl. sekrete-
rare 300, 510, 520

Adlercrantz 503
Adler Salvius, Johan, valtiomies,

statsman 208, 447, 448, 477
Afzelius, Joh., yliopiston apulainen,

sittemmin professori, univ. adj.,
sedermera professor 539

Agander 46
Agerstad 578
Agricola, Georg Andreas, dr med. 17
Agricola, Henrik, Rauman pormes-

tari, borgraästare i Raumo .... 151
Agricola 267
Agrippa, Cornelius, saksal. luon-

nonfilosofi, tysk naturfilosof .... 431



Ahlqvist, stud 66
Ahlward, professor 435
Ahrnberg, Henrik, Lemun kappa-

lainen, kapellan i Lemo .... 71, 72
Akaa Akkas, pitäjä Hämeessä,

socken i Tavastland 42
von Aken, Carl Philip, Turun ho-

vioikeuden asessori, assessor i
Åbo hovrätt 152, 244, 248, 257, 258

Akrell, Fredrik, kaivertaja, gravör
192, 238, 306, 309, 312, 342, 345,

Alfta, seurakunta Upsalan arkki-
hiippakunnassa, församling i
Uppsala ärkestift 494, 499

Ala-Lemu, kts. se Lemu.
Allen 529
Alopaeus, Magnus Jakob, lehtori,

lektor 235, 240, 434, 437
Alsike, seurakunta Upsalan arkki-

hiippakunnassa, församling i
Uppsala ärkestift 532

Alströmer, Jonas, ruotsal. teollisuu-
den harjoittaja, svensk maun-
fakturidkare 192, 395

Amerika 314, 329, 409, 452, 463,
468, 469, 470, 471, 472, 495, 499,
503, 509, 520, 524, 528, 531, 532,
533, 552, 555, 559, 561, 565, 567,
569, 570, 572, 573, 574, 575, 577,

Andersson, Gabriel, valtiopäivä-
mies, riksdagsman 154

Andre (Angre?), asioitsija, agent

Aningais, kaupunginosa Turussa,
stadsdel i Åbo 254

Ansten, laivuri, skeppare 57, 59, 66
Appelroth, tukkukauppias, gross-

handlare .. 198, 200, 201, 202, 213
Arckenholtz, Johan, valtiomies,

historiantutkija, statsman, histo-
riker 47, 74, 160, 169, 215, 230,

Arenius, Martin, varapastori, vice-
pastor 126, 128, 166, 180, 296,

Arius(?) 79
Arkipelaagi 513
Armenia 520
Armfelt, Magnus Vilhelm, eversti,

vapaaherra, överste, baron . . 68, 287
Arnell, Axel, valtaneuvos, riksråd 313
Arrhenius, Pehr, Funbon kirkko-

herra, teol.tri, kyrkoherde i Fun-
bo, teol.dr 602

Arrhenius, kuninkaall. sihteeri,
kungl. sekreterare 156, 160, 168, 177

Arvidson, konsuli, konsul .. 345, 358
Askainen, pitäjä Varsinais-Suo-

messa, socken i Egentl.-Finland 292
Askelin, Johan Henrik, Virtain

kappalainen, kapellan i Virdois

Askergren, Anders, kirjakauppias,
bokhandlare .... 88, 105, 134, 138

Asp, Petrus, varapastori, vice-
pastor 306

Aspegren, Gabriel, Pietarsaaren
kirkkoherra, rovasti, kyrkoherde
i Pedersöre, prost 143

Asplund, pappi, präst 540
Augustin, laivuri, skeppare 3, 11,

Aurivillius, Karl, kielentutkija,
professori, spräkforskare, profes-
sor 376, 392, 402, 431, 432, 446,

Avellan, Mikael, teol. adj. 168, 177, 206

Bachmain, kirjailija, författare . . 399
Backman, Daniel, Finströmin kirk-

koherra, hovisaarnaaja, kyrko-
herde i Finström, hovpredikant 153

Backman, Lars, kauppias, handels-
man 480

Backman, Samuel, Laihian kirkko-
herra, kyrhoherde i Laihela .. 480

Badinage 209
Baelter (Bälter), Sven, teol. kir-

jailija, teol. författare 21
Baer 543
Bagge, luutnantti, löjtnant .. 408, 410
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Baner, Gustaf, valtaneuvos, riksråd 436
Baner 208
Barck, kreivi, greve 462
Barry, du (Dybarry), Jeanne Becu,

kreivitär, grevinna 127
Barthel 404
läarlhcicmy. Saint-Barthelemy, saa-

ri Länsi-Intiassa, ö i Väst-Indien 538
Bartholin, Thomas 18
Bastholm, tohtori, doktor 423
Bawell, laivankapteeni, sjökapten 1 337
Beckholmen 176
Beckman, Carl Johan, Taivassalon

kirkkoherra, kyrkoherde i Töf-
sala 255, 295

Beckman, maisteri, magister .. 63, 71
Bejer, tohtori, doktor 138
Benthem, Henrik Ludolf, jumaluus-

oppinut, teolog 71
Benzelius, Henrik, arkkipiispa,

ärkebiskop 331, 332, 527
Benzelstierna, Mattias, valtiosih-

teeri, statssekreterare 54
Benzelstierna .. 163, 255, 293, 362 508
Berch, Anders, professor .... 333, 508
Berch, Karl Reinhold, numismatik-

ko, kanslianeuvos, numismatiker,
kansliråd 115, 118, 120, 135, 161,
.... 201, 205, 348, 352, 439, 440, 443

Berg, Carl Gust., laivankapteeni,
sjökapten 395, 396, 399

Berg, pappi, präst 475
Berggren, manttaalikomissaari,

mantalskommissarie 331, 341
Bergius, Anders 16
Bergius, pankinkomissaari, bank-

komissarie 82, 84, 92, 95
Bergius 18, 88
Bergia, rouva, fru 212
Bergman, Torbern, professor 328,

Bergqvist, Carl, kaivertaja, gravör 209
Bergstedt 374

Beronius, Magnus, arkkipiispa,
ärkebiskop 290, 293

Bielfeld, Jakob Friedrich, poliit-
tinen kirjailija, politisk författa-
re 94

Bielke, Nils, Rooman senaattori,
kreivi, senator i Rom, greve 128,

139, 208, 238, 292, 306, 317, 465,

Bielke, Nils Adam, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve 159, 363,

af Bierchen (Bjerken), Per, kans-
lianeuvos, tohtori, kansliråd, dok-
tor 157, 185, 213, 220, 312

Bilang, Jakob Johan(?), kapteeni,
kapien 245, 250

Bilmark, Johan, professori, profes-
sor 3, 14, 20, 33, 41, 57, 66, 69, 72,
86, 96, 98, 274, 275, 307, 321, 322,
345, 401, 404, 425, 477, 488, 489,

Birgitta 530
Birkala, se Pirkkala.
Biskopsäker 88
Bitz, Konrad, piispa, biskop .... 226
Björck, Johan, rovasti, prost .... 514
Björkbom, akatemiankamreeri, aka-

demikamrer 130, 204, 206, 208,
209, 262, 263, 264, 267, 268, 270,
273, 275, 277, 279, 280, 281, 283,
285, 287, 288, 289, 290, 295, 316,

Biörklind, pappi, präst 408
Björklund, maisteri, magister .... 186
Björckman 262, 292, 598
Björneborg, se Pori.
Björnklou 208
Björnram, Gustaf, kuninkaan, sih-

teeri, kungl. sekreterare 521
Biörnstierna (Beronia) .. 293, 321, 349
Biörnstähl, Jakob Jonas, professori,

professor 369, 378, 385, 388, 390,

1 Cfr Browell. Tarkoitettaneeko samaa? Männe härmed avses Browell?
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391, 400, 401, 402, 414, 439, 450,
.... 473, 490, 492, 493, 509, 631, 633

Blomberg 263
Bodman, Erik, pappi, präst 579
Boethius, Daniel, professori, pro-

fessor 498
Boije, maaherra, landshövding .. 49
Bolmstedt, rovasti, prost 140
Bomarsund 156, 260
Bonanni, Philippus, fysicus 17
Bonde, Carl 439
Bonde, Gustav, valtaneuvos, riks-

räd 89
Bonnivier, kauppias, handelsman 465
Bonsdorff, Peter(?), lehtori, lektor 178
Borde (församling?) 579
Borellus 30
Borgström, Gustaf, raatimies Por-

voossa, rädman i Borgå 586
Borgström, Johan, lehtori, lektor

165, 242, 565
Borgström, Johan, ”äldre B.”, sit-

temmin lukion lehtori, seder-
mera gymnasielektor 549, 550,

564, 566
Borgström, Lars Gabriel, ”unge B.”,

med. stud. 504, 505, 506, 514, 573,
.... 585, 586, 587, 593, 594, 595, 620

Borgå, se Porvoo.
Borstock 38, 125, 162, 205, 305, 335,

358, 380
Boudrie, Gustaf Anton, akatemian

sihteeri, ylimäär. professori, aka-
demisekreterare, e.o. prof 189

Braganza, herttua, hertig 237
Brahe, kreivi, greve .. 77, 78, 100, 514
Brahe, suku, ätt 183
Brahestad 71
Brander 508, 539, 540
Brandt, kihlakunnantuomari, hä-

radshövding 65, 314
Brant, Sebastian, humanisti, huma-

nist 440, 443
Brascki(?) 580
Brasilia 496

Borgå, se Porvoo.

Brask, Hans, piispa, biskop 538
Brehmer, Jakob(?), kauppias Tu-

russa, handelsman i Åbo 130, 230,
285

Breitholz, Carl Edvard, hovioik.no-
tario, hovrättsnotarie 282

Brenner, Elias, muiuaistutkija,
fornforskare 654

Bring, Sven (ctr Lagerbring), his-
toriankirj o ittaj a, hävdatecknare,

72, 201, 649
Brokmer 438
Broman 140
Bromell, Jakob(?), kapteeni, kap-

ien 304, 308
Brotterus, Carl, hovioik.-neuvos,

hovrättsräd 124, 178
Browallius, Johan (junior), hovi-

oikeuden ylimäär. notaari, sit-
temmin asessori, hovrätts extra
notarie, sedermera assessor .... 71

Browallia, Catharina Margareta,
neiti, fröken 71, 86

Browell, laivankapteeni, sjö-
kapten 259, 353, 354, 355, 356,
383, 387, 389, 398, 399, 453, 454,

455, 456, 460, 463
Bruckman 18
Brunnerus, Johan(?), maist., mag.

203, 205, 209, 215
Bruun, Kaarle Juhananpoika( ?),

kauppias Haminassa, handlande
i Fredrikshamn 284

Brändström, maist., mag 458, 459
Brögger, Brygger, Bröcker, Brucken,

pommerilainen suku, pommersk
släkt 365, 390, 392, 396, 420, 421, 463

Bröyer 47
Bulgaria 520
Bunge, Carl, kamarineuvos, vapaa-

herra, kammarråd, friherre 91, 92,
95, 314, 527

Burgman, maaviskaali, landsfiskal 219
Busching 92, 98, 99, 140, 159, 162,

207, 214, 221, 417, 450, 548
Bussila, se Pussila.
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Byholmarne 32
Bäld, Anders, kirkkoherra, kyrko-

herde 161
Bång, Gustav, varapastori Liedos-

sa, vicepastor i Lundo .... 337, 342
Bälinge, seurakunta Upsalan arkki-

hiippakunnassa, församling i
Uppsala ärkestift 257, 319, 320,
355, 359, 362, 369, 424, 463, 468,

491, 540, 555, 576, 579, 609

Cagliari, samannimisen italial. maa-
kunnan pääkaupunki, huvudstad
i provinsen C 446, 582, 587

Cairenius, Mikael, Kurun kappa-
lainen, kapellan i Kuru 120, 128,

l4l, 144, 145
Cajalen, laivuri, skeppare 92
Calabria 518, 520, 528, 530
Calonius, Matias, lainoppinut, ju-

rist 179, 183, 187, 188, 207, 212,
.... 230, 232, 327, 335, 350, 351, 353

Cantzon (Kantzow), mineralogi)?),
mineralog(?) 488, 496, 596

Carenius, magister 461
Carlborg, Jakob Henrik, Pohjan

kirkkoherra, hovisaarnaaja, kyr-
koherde i Pojo, hovpredikant

126, 187
Carlshamn, se Karlshamn.
Carlsköld 96
Carlsson, Abraham, kirkkoherra,

maisteri, kyrkoherde, magister
476, 477, 529

Carpelius, Henrik, Korppoon kirk-
koherra, maisteri, kyrkoherde i
Korpo, magister 149

Carpzow, Joh. Benedictus, juma-
luusoppinut, teolog 647

Catharina, p. Birgittan tytär, hl.
B:s dotter 530

Catharina, seurakunta, församling
385, 448, 508, 511

Catteau-Calleville, Jean Pierre
Guillaume, ranskal. kirjailija,
fransk skriftställare 485, 529

43

Cederström, Bror, maaherra, lands-
hövding 244

Cederström, everstiluutn., vapaa-
herra, överstelöjtnant, friherre 313

von Celse, Magnus, hitoriantutkija,
historiker 473, 502, 503, 505, 510,
511, 517, 518, 519, 522, 523, 531,

365, 565, 632, 633
von Celse, Anna Eleonora, edellä-

mainitun puoliso, den förut-
nämndes maka 480

Celsing, Ulrik, Ruotsin ministeri
Konstantinopolissa, Sveriges mi-
nister i Konstantinopel 393

Celsius, Olof, piispa, historioitsi-
ja, biskop, historiker 49, 51, 53,
67, 68, 79, 201, 230, 237, 358, 359,

364, 580
Ceres 399
Cerestes 399, 402
Cesena, kaupunki Pohjois-Italiassa,

stad i norra Italien 517
Cheilanus, Mikael, Keuruun pitä-

jänapulainen, sockenadjunkt i
Keuru 209

Christiernin, Per Niklas, lakitiet.
profess., juris professor .... 327, 444

Chytraeus, Henrik, tuomiokapit.
notaari, domkapitelsnotarie .... 53

Clara, seurakunta, församling .... 382
Clemens XI, paavi, päve 623
Clevberg, Kaarle (Karl) Abra-

ham, professori, professor 308,
345, 648

Clutius, Augerius, kasviopin tut-

kija, botanist 17
Collin, Fredrik, Helsingin kirkko-

herra, lääninrovasti, maisteri,
kyrkoherde i Helsingfors, kon-
traktsprost, magister 96, 144, 161,
238, 241, 242, 253, 255, 383, 384,
390, 437, 458, 459, 460, 461, 466,

468, 471, 484, 488, 583, 586
Collin, Lars, hoviapteekkari, hov-

apotekare 357
Corp(o)lander, laivuri, skeppare

21, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 37,
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38, 43, 49, 50, 53, 56, 75, 76, 82,
83, 84, 86, 93, 94, 97, 98, 114, 115,
117, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 131, 132, 155, 161, 166, 169,
201, 223, 224, 234, 236, 237, 239,

Corois, se Koroinen.
Creutz, Gustaf Philip, kreivi, dip-

lomaatti, runoilija, greve, diplo-
mat, skald 405, 469, 485, 488, 490,
497, 498, 516, 524, 527, 532, 543.
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 553, 569, 574, 576, 587, 588, 616

Crillon 516
Cmsell, Nils, rykmentin pappi, sit-

ten Espoon kirkkoherra, mais-
teri, regementspastor, sedermera
kyrkoherde i Esbo, magister .. 241

Cygnell 70

Dahlberg, henkilääkäri, tohtori,
livmedicus, doktor .. 251, 322, 537

Dahlbergh, Eric, kreivi, sotilas,
greve, krigare .. 484, 492, 493, 494

Dahlgren, Jonas(?), Turun ruots.
tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen, maisteri, kapellan vid
Åbo svenska domkyrkoförsam-
ling, magister 120

Dahlman 544, 549, 550
Dahlström 476, 478
D’Albedil 550
von Dalin, Olof, runoilija, histo-

rioitsija, skald, hävdatecknare 192
Danmark, se Tanska.
Dannemora, rautakaivos, järn-

gruva 72
Danviken, sairaala, sjukhus 372,

D’Anville, Jean-Baptiste, ranskal.
maantieteilijä, fransk geograf .. 554

De Geer, Charles, vapaaherra, ento-
mologi, friherre, entomolog 170,

De Geer, Charles(?), vapaaherra,
polilikko, friherre, politiker .. 306

Degerman, luutnantti, löjtnant 380, 405

De Laet, Joh., Länsi-Intian komp-
panian johtaja, direktor för West-
Indiska Companiet 17

De la Myle, Eleonora Elisa-
beth(?), lahjoittaja, donator .. 100

De Laval, neiti (joku laamanni, sit-
temmin maaherra Per Patrik De
Lavalin tyttäristä), fröken (nä-
gon av lagin., sedermera lands-
hövd. Per Patrik De Lavals dött-
rar) 652

Demosthenes, kreikkal. puhuja,
grekisk retor 243

De Palude, Brucker I. Brygger
(kts. tätä) suvun kantaisä, stam-
fader tili släkten Brucker 1.
Brygger (se d.) , 392

Deutsch, David, Turun koulun
konrehtori, maisteri, konrektor
i Åbo skola, magister 210, 222,

Dietelmair, Johan August, teol.
profess. 51, 112

Djurberg, Daniel, maantieteilijä,
geograf 382, 402, 423, 429, 438,

Djurberg, Matts 215
Doederlein, Johan Christoph (?),

teologi, teolog 636
Domey, Olov, teol. apul., teol.

adj 512
Dowald 477
Drottningholm, kuninkaall. huvi-

linna, kungligt lustslott 459, 460,

”Dufvan”, kapakka, källare 359, 361
von Diiben, Carl Wilhelm, diplo-

maatti, kreivi, diplomat, greve 38
Dähnert, professori, professor .. 247
von Döbeln, Johan Jakob, kanslia-

neuvos, kansliräd 213

Eberhart, Johan Hartman, lehtori,
lektor 404, 431, 432, 433, 494, 496,

E (c)kerman, Petrus, professori,
professor 496
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Eckerö, pitäjä Ahvenanmaalla,
socken pä Åland 260

Edman, Johan, Upsalan akatemian
kirjanpainaja, akademiboktrycka-
re i Uppsala 318

Edner, Erik, Lempäälän kirkko-
herra, kyrkoherde i Lempälä

Eek, Johan, Turun hovioik.-neuvos,
hovrättsräd i Åbo hovrätt .... 291

Egypti 513
Ehrenmalm, Samuel Magnus, Tu-

run hovioik.-neuvos, hovrättsräd
i Åbo hovrätt 117, 410, 411, 416, 468

Ehrenstrahl, cfr Klöcker-Ehren-
strahl.

Ehrensvärd, Augustin, kreivi, ken-
raali, greve, general 160, 166

Ehrensvärd, Carl August, kreivi,
amiraali, greve, amiral .... 555, 582

Ekberg, Carl Gustaf, kirjailija, för-
fattare 239, 250

Ekeblad, Claes, kreivi, valtaneuvos,
greve, riksråd 113, 116, 127, 148,

Ekenberg, tanssimestari, dans-
mästare .... 248, 262, 263, 264, 298

"Ekenbergar” 536
Ekenäs, se Tammisaari.
Ekerman, Petrus, eloquentiae pro-

fessor 606
Ekestubbe, Erik, lahjoittaja, dona-

tor 108, 125, 179, 183, 187, 188,

Ekholm, Erik, kielentutkija, Tuk-
holman kirjahuutokauppakama-
rin notaari, spräkforskare, nota-
rie vid bokauktionskammaren i
Stockholm 126, 135, 164, 166, 229,
231, 239, 243, 248, 250, 307, 308,
.... 325, 326, 327, 328, 516, 518, 632

Ekman 225
Ekolsund, maatila Uplannissa, gods

i Uppland 72, 255, 292
Ekorn, koulun rehtori, skolrektor

Elimaeus, Olavi, piispa, biskop . . 449

Elimäki, pitäjä Uudellamaalla,
socken i Nyland 209

Elvius, Pehr, tiedeakat. sihteeri,
vet.-akad. sekreterare .... 596, 654

Enander, sihteeri, sekreterare 188,

Enckell, Henrik (?), maist., mag. 14
Enebom, Daniel, ylihovisaarnaaja,

överhovpredikant .. 58, 78, 84, 89
Eneroth, Olof, hovisaarnaaja, kirk-

koherra, hovpredikant, kyrko-
herde 539, 540, 543

von Engelbrecht, Johan Gustaf
Fredrik, varapresidentti, vice-
president 435

von Engeström, Jakob, kanslianeu-
vos, kansliräd 520, 523, 524, 534,

Engeström, Johan, Lundin piispa,
biskop i Lund 395

England 157, 191, 206, 228, 235, 285,
321, 322, 334, 357, 362, 373, 401,

Engman, kapteeni, kapien 69
Enköping, kaupunki Upsalan lää-

nissä, stad i Uppsala län .. 328, 413
Enlund, Anders!?), mag 193
Enman, kirjanpainaja, boktryckare 319
"Erik” 52
Erik XIV, kuningas, konung 115,

Ernesti, Johan August, saksal. teo-
logi, tysk teolog 35

Erskein, varapresidentti, vicepresi-
dent (Pommern) 435

Ervast, Isaac, fil.mag. . . 27, 155, 188
Esbo, se Espoo.
Espanja 524, 539
Espling, 0.(?), maist., mag 637
Espoo, pitäjä Uudellamaalla,

socken i Nyland 241, 242
Etzholtz 17
Engubinus, kirjailija, författare

Eura, pitäjä Satakunnassa, socken
i Satakunda 235
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Expilly, Claudius!?), sanakirjante-
kijä, ordbokförfattare 158

F aggot, Jakob, isonjaon alkuun-
panija, storskiftets upphovsman

596, 624
Fahlenia, Sara Charlotta (synt.,

född Teppati), piispatar, bisko-
pinna 154

Fahlenius, Jonas, piispa, biskop .. 648
Fahnenhielm, Anders Lars, pappi,

präst 311, 313, 409, 536
Falander, Jacohus Erici, kirkko-

herra, kyrkoherde 219
Falk, Matthias, ylimäär. teol.apul.,

extraord. teol.adj 494
von Falkenberg, Melkior!?), krei-

vi, valtaneuvos, greve, riksråd
462, 558, 561

Fant, Erik Mikael, professori,
professor 575

Fant, Mikael Erici, hovisaarnaaja,
hovpredikant 518

Feddersen 638
Ferelius, Lontoon ruotsal. seura-

kunnan kirkkoherra, pastor vid
svenska kyrkan i London 157,
.... 168, 185, 190, 541, 544, 545, 548

Ferlander 41
Fernow, Eric, kirjailija, författare 436
von Fersen, Fredrik Axel, kreivi,

greve 152, 181 531
von Fersen, kreivitär, grevinna .. 533
Fiby 269, 314, 315, 318, 341, 346,

397, 401, 428, 435, 491, 514, 521,
.... 527, 535, 536, 541, 547, 574, 576

Filenius, Petrus, piispa, biskop . . 431
Finström, pitäjä Ahvenanmaalla,

socken pä Åland 153
Firmrän!?) 586
Fjärdhundra 371
Fleming, Claes, eversti, vapaaherra,

överste, friherre 38
Fleming, Henrik Klaunpoika,

Claesson, soturi, krigare 653
Fleming, Johan Casimir!?), vapaa-

herra, hovimarsalkka, friherre,

hovmarskalk (kenr. Wreden lan-
ko, kts. tätä, gen. Wredes sväger,
se d.) 302

Floderus, Johan, professor 376, 427,
5ll, 537, 578, 607

Flodin 163
Floding, Pehr Gustaf, kaivertaja,

kopparstickare .... 80, 89, 90, 115
Flottsund, kts. se Flötsund.
Flygare, Gustaf, akatemian sihteeri,

akad. sekreterare 350, 351, 418,
.... 508, 532, 534, 540, 562, 571, 591

Flötsund (nyk. numera Flottsund)
324, 370, 499, 548

Fornjot, niuinaisskandinaavinen ta-
runomainen jättiläinen, forn-
nordisk jätte 449

Forquet 487
Forseen, Fredrik, kihlakunnantuo-

mari, häradshövding 78
Forsius, Henrik, Mikkelin kirkko-

herra, tohtori, kyrkoherde i S:t
Michel, doktor 437

Forsius, Sigfrid Aromisi ?), tähti-
tieteilijä, astronom 88

Forssius, Henrik, pappi, präst .... 623
Forssmannius, Torbernus Simonis,

rykmentin pastori, regementspas-

tor 436
Forsten, pormestari, horgmästare

230, 233, 246
Forström, laivuri, skeppare 233
Fortelius, Gabriel, piispa, biskop

lO7, 252, 364, 406
Fortelius, rovasti, prost 421
Fougt, Henrik, kirjankustantaja,

sihteeri, bokförläggare, sekrete-
rare 224, 239, 286, 404

Foya 332
Franck, Gustaf Gabriel!?), kunin-

kaan. sihteeri, kungl. sekreterare 323
Frankfurt 404
Fredenheim, Berndt 562
Fredenheim, kunink. sihteeri,

kungl. sekreterare 486
Fredenheim, Gustav 445, 472, 479,

5lB, 554, 555, 591
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Fredensköld 248, 249, 302, 411
Fredrik, Ruotsin prinssi, prins av

Sverige 489
Fredrik Adolf, kuningas Aadolf

Fredrikin nuorin poika, Itägöö-
tanmaan herttua, yngste son tili
konung Adolf Fredrik, hertig av
Östergötland 23, 97, 490, 512

Fredrikshamn, se Hamina.
Frenckell, kirjanpainaja, bok-

tryckare 215
Friedlieb, kenraalisuperintendentti,

generalsuperintendent 435
Frondin, Birger, kirjastonhoitaja,

bibliotekarie .... 482, 484, 514, 615
Funbo, seurakunta Upsalan lää-

nissä, församling i Uppsala län

Furuhielm, Enok, asessori, asses-
sor 668

Fyrberg, Anton Adolf, kirjakaup-
pias, bokhandlare 289, 310, 323,
324, 325, 326, 327, 333, 334, 335,

Färentuna, pitäjä Uplannissa, socken
i Uppland 579

Gabriel, K. F. M:n palvelija, C.
F. Mrs tjänare 32

Gadd, Pehr Adr., professori, pro-
fessor 95, 159, 161, 165

Gadolin, Jakob, prof., politikko,
sittemmin piispa, prof., politiker,
sedermera biskop 153, 161, 165,
169, 257, 265, 266, 267, 269, 270,

Gadolin, Johan, kemian ja fysiikan
tutkija, kemist och fysiker .... 563

Gahm Pehrsson, Sigfrid Lorenz,
kokoilija, samlare 36, 49, 51, 53,
54, 55, 60, 61, 63, 67, 68, 71, 75,
87, 88, 94, 97, 98, 105, 135, 140,
144, 197, 202, 204, 206, 226, 230,
232, 286, 322, 331, 348, 352, 358,
360, 377, 397, 409, 433, 515, 517,

Gammaläng, pieni tila, litet heru-
man, 338, 376, 383, 385, 386, 387,

Ganganelli, kardinaali, sittemmin
paavi Clemens XIY, kardinal, se-
dermera päve Clemens XIV . . 552

Garman, Christian Friedrich, fysi-
cus 17

Gedda, laivuri, skeppare 139
Georgii, Carl Fredrick, historiarum

professor Upsaliensis 608
Geringius, hatuntekijä, hattstoffe-

rare 115, 133
Geringius, Israel, pappi, präst 493,

Gerner, Jakob, everstiluutnantti,
överstelöjtnant 413, 414

Gezelius, Joh., piispa, biskop 646, 649
Geyer, koettelija, proberare 568, 569
Gibraltar 548
Gillberg, J., kaivertaja, gravör 89,

.... 115, 132, 192, 231, 245, 345, 395
Giselius, pappi, präst 583
Gissler 665
Giös (Göös), Christina Catharina

(synt. född Rennerfelt) .. 327, 490
Giös (Göös), Jakob, Turun hovi-

oikuuden notaari, notarie i Åbo
hovrätt 187, 219, 286, 327, 328

Giös, Johan Jakob, upseeri, offi-
cer 490

Gjörwell, Carl Christoffer, kirjai-
lija, publicist 74, 100, 112, 116,
119, 120, 121, 123, 124, 127, 128,
133, 140, 145, 158, 163, 164, 168,
170, 180, 182, 192, 196, 197, 199,
207, 231, 239, 242, 243, 249, 253,
309, 310, 313, 314, 316, 319, 323,
325, 328, 340, 343, 356, 390, 400,
401, 402, 414, 418, 421, 439, 447,
455, 463, 467, 471, 474, 476, 480,
482, 484, 486, 487, 488, 490, 503,
504, 506, 511, 512, 513, 514, 516,
519, 520, 525, 548, 557, 558, 565,

Gmelin, Johan Georg 18

677



Goeze, Johan Melchior(?), luteril.
teologi, luthersk teolog 37

Gottland 167, 481
Gottmarck 9
Gran, seurakunta Upsalan arkki-

hiippakunnassa, pastorat i Upp-
sala ärkestift 315

Grandi(n)son 565
Greifswald (Gripswall, Grypswall),

kaupunki Pommerissa, stad i
Pommern 247, 365, 431, 434, 442, 474

Grekland, se Kreikka.
Grew, Nehemias, medicus 17
Greve smiihlen, C. A.(?), tukku-

kauppias, grosshandlare 319
Grillen, kauppahuone, handelshus

60, 61, 191, 197, 228, 246, 259,

Gripenberg, Magnus Vilhelm, kih-
lakunnantuomari, häradshövding

Gripenberg 405
Gripensträle, Jakob,lakimies, Jurisi

Gripsholm, linna Mälarin saarella,
slott pä ö i Mälaren .. 302, 303, 550

Grisslehamn, satama Ruotsin puo-
leisella Ahvenanmeren rannalla,
hamn vid Ålands hav på svenska
sidan 234, 260, 288, 300, 301, 302,

Grooth, Gustaf, Pohjanmaan maa-
herra, landshövding i Öster-
botten 331

Grubbe, Carl Gustaf(?), meriväen-
upseeri, officer i marinen .... 197

Grunerus, Johan, Hammarlannin
kirkkoherra, ylihovisaarnaaja,
kyrkoherde i Hammarland, över-
hovpredikant 153, 260, 262

Gunnarsnäs, satama- ja lastaus-
paikka Paraisilla, hamn- och
lastageplats i Pargas 34, 36

Gustav, se Kustaa.
Gustavsberg 372, 591

Gyldenstolpe, Nils Filip(?), hovi-
mies, hovman 534

Gyllenborg, Fredrik!?), kanslia-
neuvos, kansliräd 330

Gyllenskepp, Adolf (?), kapteeni,
kapien 154

Gyllenstierna, Nils Göransson,
vapaaherra, valtakunnandrotsi,
friherre, riksdrots 209, 607

Gynterfelt 405
Giirtler, Antonius, italial. piispa,

italiensk biskop 472, 481, 482,

Gälros, Turun akatemian kurssori,
kursor vid Åbo akademi 68

Gädda, laivuri, skeppare 140
Gävle (Gefle), kaupunki Gästrik-

landissa, stad i Gästrikland .. 41
Göransson, rovasti, prost 409, 410,

Görtz (Goertz), Georg Heinrich,
parooni, friherre 465

Göteborg 47, 124, 134, 138, 389, 408,
423, 429, 436, 497, 498, 505, 506,

Göös, suku, ätt, (kts. edelleen Giös,
se vidare Giös) 405

Haartman, Jakob, prof. sittemmin
piispa, prof. sedermera biskop
168, 170, 267, 269, 270, 272, 273,
278, 279, 290, 294, 296, 297, 299,

Haartman, Johan, med. prof. 159,
160, (170 ?), 199, 276, 286, 345,

Hageman, Johan Niklas, profes-
sori, professor .. 374, 483, 598, 602

Haartman, ”Herr H.” 640
Hagert, Daniel (?), Finströmin

kirkkoherra, maisteri, kyrko-
herde i Finström, magister

....645
Hagert, Gabriel, Porvoon pormes-

tari, borgmästare i Borgå .... 40
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Halikko, pitäjä Varsinais-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 408

Halldin, Johan Gustaf, kirjailija
ja kirjakauppias, skriftställare
och bokhandlare .... 209, 214, 248

Hallenberg, Carl Arvid, hovi-
oikeudenneuvos, hovrättsräd .. 248

Hallencreutz, Lars, lehtori, lektor

Hallenius, Gregorius, maist., mag. 144
Hambraeus, Lars, Tukholman kon-

sistorin notaari, maisteri, notarie
vid Stockholms Consistorium,
magister 460, 479

Hamburg 439, 441, 509, 648
Hamilton 490
Hamina, kaupunki Viipurin lää-

nissä, stad i Viborgs län 284
Hammar, Ericus(?), Lemlannin

kirkkoherra, kyrkoherde i Lem-
land 646

Hammarland, pitäjä Ahvenanmaal-
la, socken pä Åland 260

Hans, kuningas, konung 119
Haraldsholm, rälssitila Paraisilla,

frälsehemman i Pargas 77
Harris, John, cnglantil. pappi,

engelsk präst 334, 337
Hartson, kapteeni, kapien 200
Hassel, Anna Sara, prof. Henrik

Hasselin tytär, tuomiorovasti, sit-
temmin piispa Paul Krogiuksen
puoliso, prof. Henrik Hassels
dotter, domprosten sedermera
biskopens Paul Krogius’ maka 275

Hassel, Caisa Lotta, lehtori Johan
Bergströmin puoliso, lektor Jo-
han Borgströms maka 84

Hassel, Carl, tuomari, häradshöv-
ding 60, 103, 112, 126, 131, 145,
146, 147, 150, 199, 242, 274, 286,

Hassel, Fredrik, upseeri, officer

Hassel, Henrik (senior), Turun
akatemian professori, prof. vid
Åbo akademi 19, 20, 33, 35, 84,

93, 244, 274, 275, 294, 297, 402,
407, 454, 455, 477, 504, 515, 523,

545, 597
Hassel, Henrik (junior) 19, 20, 33,

35, 84, 93, 191, 244, 245, 294, 295,
297, 298

Hassel, Kristina Margareta (synt.
född Palen), prof. H. Hassellin
leski, prof. H. Hassels änka 336, 607

Hasselbom, Nils, professori, pro-
fessor 626

Hast, medicus 659
Hastfer, Bernt Johan(?), vapaa-

herra, Turun läänin rykmentin
eversti, friherre, överste vid Åbo
läns regemente 260, 261

Hastfer, Ulrika Helena, Job. Bil-
markin puoliso, Job. Bilmarks
maka 274

Hattula, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 42

Hauswolff, Justus Christopher,
Klaran kirkkoherra, kyrkoherde
i Klara 35, 41, 75, 148

Haveman 232
Hebbe, Christina 376
Hebbe, Simon Bernhard, kauppias,

handelsman 47, 349, 350, 363, 364,
3BO, 382, 397, 422, 467

Heden, Nils, Laitilan kirkkoherra,
rovasti, kyrkoherde i Letala,
prost 258

Hedman, Claudius, pappi, präst . . 187
Hedmanin stipendi, Hedmanska sti-

pendiet 212, 230, 232, 253
Hedström 423
Heidenstam 550
Heinricius, Gabriel, professori,

professor 656, 657
von Heintz, valtioministeri, stats-

minister 592
Helandt, Johan, kanslianeuvos,

kansliräd 126, 148
Helberg 592
Hellenius, Karl Niklas (sittemmin,

sedermera von Hellens), profes-
sori, professor 397
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Hellmansson, Isak Johan, Svean
hovioikeuden asessori, asessor i
Svea hovrätt 385

Helvig .... 304, 386, 394, 514, 558, 590
Hellvik, Jonas(?), linnanvouti,

slottsfogde 268, 269, 270, 274, 275,
277, 294, 301, 302, 314, 315, 341,

Helmfelt, Simon Grundel-H., sota-
marsalkka, fältmarskalk 494

Helsingberg, Johan, sittemmin Lai-
tilan kirkkoherra, maisteri, se-
dermera kyrkoherde i Letala,
magister 242

Helsingfors, se Helsinki.
Helsingius, Daniel(?), kunink. kir-

jastonhoitaja, valtioll. kirjailija,
kungl. bibliotekarie, politisk
skriftställare 439

Helsinki 155, 158, 183, 229
Henrik, piispa, biskop 653
Henrik, Preussin prinssi, prins av

Preussen 111, 123, 124, 225
Henrik, piispan (K. F. M:n) renki-

poika, biskopens (C. F. M:s)
dränggosse 153, 154

Herculanum, muinaisital. kaupun-
ki, fornitaliensk stad, 477, 482,

Hermann, Paulus, botanicus .... 18
von Hermansson, Mattias, kreivi,

valtaneuvos, greve, riksråd 63, 66,

Hernberg, Anders, professori, pro-
fessor 385, 418, 419, 422, 423, 570, 571

Hernodh, majuri, major .... 376, 396
Hertzen, Johan (?), yliopp., stud 109
Herweghr, Daniel, piispa, biskop

Hesekiel 613
Hesselberg 170
Hesselgren, Erik, Härnösandin

piispa, tohtori, biskop i Härnö-
sand, doktor 364, 367

Hessen-Darmstadt 482

Hessenstein, Fredrik Vilhelm,
ruhtinas, kenraali, furste, gene-
ral 36, 37, 365, 565, 646

Hibernia = Irland 520
Hierta, aatelinen ylioppilas, adlig

studerande 563, 564, 565, 566
von Hierten 405
Hierstedt, mag 550
Hilleshög, pitäjä Tukholman lää-

nissä, socken i Stockholms län 579
Hintz, Hyacinthus, professori, pro-

fessor 587
Hirn, maist., mag 200, 201
Hising, Carl (sittemmin, sedermera

Hisinger), Turun hovioikeuden
asessori, asessor i Åbo hovrätt

Hjelt, Niclas, Turun tuomiokapi-
tulin varanotaari, maisteri, vice-
notarie vid Aho domkapitel, ma-
gister 262

Hjortzberg, Lars, medicus 659
Hjärne, Gustaf Adolf, vapaaherra,

valtaneuvos, friherre, riksråd .. 516
Hjärne (Hiärne), Urbanus, arki-

aatteri, arkiater 372, 373, 414
Hoffman, Anton, kuninkaall. hen-

kilääkäri, kungl. livmedicus 487,

Holland 96
Hollström, sihteeri, sekreterare .. 168
Holmberg, Johan Christopher, kir-

jakauppias, bokhandlare .. 254, 567
Holmberg 166, 599, 600
Holmberg, kirjakauppias, bokhand-

lare 334, 356
Kolmen, ylioppilas, student . . 371, 378
Holström, laivuri, skeppare .... 585
Horn, kreivi, greve 155, 156, 157,

”Hornarne” 208
Hornborg, chirurgiae studiosus 92,

Hornborg 33
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Hornstedt 594
Huittinen, pitäjä Satakunnassa,

socken i Satakunda 207
Hull 357
Hultgren, Matthias, Pohjois-Ame-

rikassa toiminut ruotsal. pappi,
maisteri, pastor vid svenska mis-
sionen i Nord-Amerika, ma-
gister 314, 528, 552, 575, 580, 581,

Humble, maist., mag 527,
Huss 666
Hvittis, se Huittinen.
Hiibner, Otto (?), saksal. tilasto-

tieteilijä, tysk statistiker 450
Hydren, Lars, teol. prof., tuomio-

rovasti, domprost .... 91, 548, 549
Hydren, Erik, teol. adj., teol. pro-

fessor 326, 327, 467
Hägg, pappi, präst .. 263, 266, 268,

Hämeenlinna 30, 36, 41, 42, 203,

Häme 37, 41, 293, 453, 486, 647
Härnösand, kapunki Ängerman-

lannissa, stad i Ängermanland,

Högman, Olov, rovasti, prost .. 512
Hagström, Per, Lapin pappi, präst
i Lappmarken 239

Höpken, And. Joh., valtaneuvos,
riksräd 208, 215, 237, 448, 494,

dman, Gustaf Nils, pappi, mais-
teri, präst, magister 263, 287, 330(?)

Idman, Gustaf, Turun hovioikeu-
den neuvos, laamanni, hovrätts-
räd i Åbo hovrätt, lagman .... 278

Idman, Niklas, Huittisten kirkko-
herra, teol. tohtori, kyrkoherde
i Hvittis, teol. doktor 203, 205,
206, 208, 258, 263, 265, 266, 267,

Ingerström, pankinkomissaari,
bankkommissarie 311, 313

Ignatius, Johan, Turun hovioikeu-
den varapresidentti, vicepresi-

dent i Åbo hovrätt 20, 25, 191, 234,
248, 291, 292, 293, 294, 297, 298,
.... 300, 302, 303, 304, 410, 411, 416

Ihre, Johan, professori, professor

li = Ijo, pitäjä Pohjanmaalla,
socken i Österbotten .. 128, 143, 596

Ilmajoki, pitäjä Etelä-Pohjanmaal-
la, socken i Syd-Österbotten 509, 626

Ilmola, se Ilmajoki.
Imperatus, Ferdinandus (Ferran-

dus) 17
Ingermanland, se Inkerinmaa.
Ingman 163
Inkerinmaa 89
Insulin, notaari, notarie 450, 451, 475
Iserhielm 125
Ispoinen lspois, kartano Kaari-

nassa, gods i S:t Karins socken

Italia 473, 474, 488, 498, 500, 503,
506, 513, 514, 515, 536, 538, 539,

Jahm 285
Janakkala 42
Jansson, Per, talonpoika, bonde 562
Japan 275
Jegerhjelm, Samuel, eversti,

överste 580

Jeremias 613
Johannes Magnus, Ruotsin viimei-

nen katol. arkkipiispa, histo-
rioitsija, Sveriges siste katolske
ärkebiskop, hävdatecknare .... 527

Johansson, Christian, Turun tuo-
miokapitulin notaari, notarie vid
Åbo domkapitel 45

Jomala, pitäjä Ahvenanmaalla,
socken pä Åland 120, 126, 128, 166

Julinscköld, Per, rahastonhoitaja,
hovi-intendentti, räntmästare, hov-
intendent 91, 94, 97, 99, 101
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Jung, komissaari, kommissarie 260, 301
Junti, talo Uudellakirkolla, lant-

egendom i Nykyrko socken .... 198
Jusleen, Abraham, raatimies Tu-

russa. rädman i Åbo 52, 103
Jusleen, Carl, kontra-amiraali,

konter-amiral 102, 233, 240
Jusleen, Fredrik, hovioikeuden-

neuvos Vaasassa, sittemmin Kor-
keimman tuomioistuimen jäsen
Tukholmassa, hovrättsråd i Vasa,
sedermera medlem av högsta
domstolen i Stockholm 102, 145,

167, 233
Jusleen, Johanna (synt. född Pa-

leen), Pehr Jusleen seniorin
puoliso, Pehr Jusleens (seniors)
maka .. 210, 261, 275, 276, 303, 322

Jusleen, Pehr (senior), hovioikeu-
denneuvos Turun hovioikeudes-
sa, hovrättsråd i Åbo hovrätt 15,
20, 25, 27, 40, 41, 42, 46, 112, 140,
155, 178, 191, 234, 261, 272 274,

275, 434
Jusleen, Pehr (junior), revisioni-

sihteeri, revisionsekreterare 67,
121, 161, 162, 172, 189, 192, 193,
194, 196, 276, 277, 285, 294, 298,
299, 303, 304, 307, 322, 329, 330, 628

Juslenius, David, piispa, biskop 594
Juusten, Paavali (Paul), piispa,

biskop 449, 628
Juvelius, Erik, Kruununkylän kirk-

koherra, maisteri, kyrkoherde i
Kronoby, magister 179

Jöcher, Christian Gottlieb, saksal.
oppinut, tysk lärd 668

K aarle Knuutinpoika 631
Kaarle, prinssi, prins 124, 137, 221,

422, 452, 484, 514, 518
Kaarle XI, kuningas, konung 79, 130
Kakskerta (kts. myös Satava, se

även Satava) 46, 55
Kalajoki, pitäjä Pohjanmaalla,

socken i Österbotten 662

Kalm, Pehr, professori, professor
15, 23, 41, 44, 163, 164, 254, 265,
266, 267, 269, 271, 272, 274, 277,
278, 279, 284, 290, 381, 390, 392,

393, 509, 607, 608, 656, 667
Kalvola, pitäjä Hämeessä, socken

i Tavastland 42
Kangasala, pitäjä Hämeessä, socken

i Tavastland 41, 42
Kantzau, Kantzow, mineralogi,

mineralog, kts. se Cantzou.
Karis, se Karjaa.
Karjaa, nyttemmin kauppala Län-

si-Uudellamaalla, numera köping
i Yästra-Nyland 461

Karjalan laamannikunta Ka-
relska lagsagan 167

Karl XI, se Kaarle XI.
Karl, prins, se Kaarle.
Karl Knutsson, se Kaarle Knuutin-

poika.
Karlsharan, kaupunki Blekingen

läänissä, stad i Blekinge län .. 68
Karlskrona, Ruotsin laivaston pää-

asema Blekingen läänissä, Sve-
riges örlogshamn i Blekinge län

420, 514, 532
Karuna, pitäjä Yarsinais-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 175
Kask, Lars(?), asianajaja, advokat 46
Kehler, medicus 659
Kellman, johtaja, direktor 223
Kemi, kaupunki Pohjanmaalla,

stad i Österbotten 519, 662
Kemiö, pitäjä Vars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 293, 296, 337
von Kemphen 252
Kennicot, Benjamin, engl. raama-

tuntutkija, tohtori, engelsk bibel-
forskare, doktor 206, 213, 216,

224, 434, 454, 470
Kepplerus, Didrich, raatimies, oi-

keuspormestarin varamies, räd-
man, justitieviceborgmästare .. 40

Kettenbrink 448
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Keuru, pitäjä Hämeessä, socken i
Tavastland 42

Kickovius, Olaus, Uudenkaarle-
pyyn kappalainen, kapellan i
Nykarleby 113

Kihlmark, maist., mag. 508, 511,
515, 516

Kiikala, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 42

Kiina 496
Kimito, se Kemiö.
Kinmark, Erik, professor 590
Klein, Jacob Theodor 17
Klingenstierna, Carl(?), protokol-

lasihteeri kuninkaall. kanslissa,
protokollsekreterare vid kungl.
kansliet 216, 228, 280, 305

Kloth, kirkkoherra, kyrkoherde . . 139
Klöcker-Ehrenstrahl, David, muo-

tokuva- ja historiall. aiheitten
maalari, porträtt- och historie-
målare 192

Knigg(en) 451
Knutby, pitäjä Uplannissa, socken

i Uppland 518
Knös, Carl Johan (?), maist.,

mag 524, 529, 530, 532, 558
Kock & Wendelius 81, 147
Konstantinopel 263, 266, 391, 392,

462, 513, 546, 547, 548, 552, 553,
554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 577

Koroinen (Corois), Turun piispan-
istuimelle kuuluva tila Maarias-
sa, biskopstolen i Åbo tillhörig
lantegendom iS:t Marie 564, 584, 597

Korpo Ström, salmi K:n saaren ete-
läpuolella Turun saaristossa,
sund söderom Korpo ö i Åbo
skärgärd 139

Korppoo, Korpo 260
Kraftman, Johan, taloustieteen,

kirjailija, nationalekonomisk för-
fattare 529, 531

Kreander, Salomon, professori,
professor 299, 300, 301, 303, 328,
334, 350, 381, 390, 391, 393, 396,

404, 405, 441, 442, 509, 607, 610,
6ll, 614

Kreikka 513
Kriander, maisteri, magister .... 255
Kristian I, kuningas, konung .... 119
Kristian 11, kuningas, konung .... 119
Kristina, kuningatar, drottning 64,

B7, 465, 473, 514, 530
Kristinehamn, kaupunki Vermlan-

nin läänissä, stad i Vermlands
län 78

Krogius, Paul, sittemmin Porvoon
hiippakunnan piispa, sedermera
biskop i Borgå stift 165, 184, 212,

242, 364, 450, 596
Krook, Carl, laamanni, lagman . . 291
Krusell, kts. se Crusell.
Kruger (Kröger), pr.(?) 112, 113, 121
Kumlinge, pitäjä Ahvenanmaalla,

socken pä Åland 32
Kungshamn, seurakunta Bohuslää-

nissä, förs. i Bohuslän 363
Kungsholm, kaup.-osa Tukholmas-

sa, stadsdel i Stockholm 540
Kurck 405
Kurdistania, vuoriseutu Kaakkois-

Turkissa, bergland i s.ö. Turkiet 520
Kustaa I, kuningas, konung 90, 100,

192, 502, 594, 629
Kyrkobrincken 413
Kiisell, preussil. luutnantti, preus-

sisk löjtnant 338, 376, 383, 385,
387, 388, 395, 396, 397, 398, 400,

403, 408
Königsmark 208

Ladugärdslandet, kaup.-osa Tukhol-
massa, stadsdel i Stockholm 161,

290, 646
Lagerborg, Carl, Turun hovioikeu-

den varapresidentti, vicepresident
i Åbo hovrätt 79, 96, 107

Lagerbring, Sven (cfr Bring), his-
torioitsija, historiker 176, 308, 635

Lagerflycht, Johan, Turun hovi-
oikeuden presidentti, president i
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Åbo hovrätt 24, 26, 77, 79, 83,

Lagerflycht 402
Lagerlöf, Petrus(?), runoilija, yli-

opiston opettaja, skald, universi-
tetslärare 455

Lagerström, laivuri, skeppare .. 422
Lagus, Georg, sotapappi, sittem-

min Vihdin kirkkoherra, rege-
mentspastor, sedermera kyrko-
herde i Vichtis 203

Laihia Laihela, pitäjä Etelä-
Pohjanmaalla, socken i Syd-
Österbotten 480

Laihiander, Job., lääninrovasti,
teol.tohtori, kontraktsprost, teoh-
doktor 568

Laitila, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 525

Lamberg, Erik, piispa, biskop .. 49
Lang, Jakob, Narvan, sittemmin

Linköpingin piispa, biskop i Nar-
va, sedermera i Linköping .... 88

Lange, Johan Georg, kirjakaup-
pias ja kirjansitoja, bokhandlare
och bokbindare .... 313, 439, 440

Langenberg, junior 358, 359, 360, 361
Lannaeus 219
Lannerstierna 261
Lappvesi (= Lappee), pitäjä Kar-

jalassa, socken i Karelen .... 211
Larsson, Olof, raatimies, rådman

Lauraeus 193, 197, 655
Lavater, Johan Casper, saks.-

sveitsil. asketis-mystill. kirjailija,
tysk-schweitzisk asketisk-myst.
författare 325, 328, 443

Laxman, Erik, tiedemies, veten-
skapsman .. 275, 281, 282, 284, 357

Le Bas 209
Le Bas, Jacques-Philippe, ranskal.

kaivertaja, fransk gravör 445
Lebell, Fredrik, maist., mag 263
Lebell, Mikael, Ulvilan kirkko-

herra, rovasti, kyrkoherde i Ulfs-
by, prost 235

Lebell, sihteeri, sekreterare .... 176
Leche, Johan, lääkäri, läkare, 330,

Lefren, Lars Olof, professori, pro-
fessor 97, 171, 236, 237, 238, 610,

Leijonmark, Gust. Ad., vuorineu-
vos, bergsräd 309

Leijonhufwud, Axel Gabriel, Tu-
run hovioikeuden presidentti,
president i Åbo hovrätt 244

Leipzig 214, 372
Lemu (= Ala-Lemu), rälssitila

Kaarinassa, frälsehemman i S:t
Karins 20, 23, 29, 32, 33, 34, 53,
54, 69, 71, 72, 76, 83, 84, 87, 97,
115, 116, 156, 157, 161, 162, 175,
195, 197, 205, 218, 226, 231, 233,
243, 252, 253, 255, 262, 273, 283,
.... 288, 289, 290, 295, 479, 531, 569

Lempäälä, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 42

Lencqvist, Erik, pappi, historian-
tutkija, präst, historiker 197

Letala, se Laitila.
Leufvenius (Leuvenius, Loefvenius,

Löfvenius, Loefwenius), Anders,
pappi, präst 497, 498, 499, 505,
509, 512, 513, 520, 537, 541, 544,

Levän, Erik Johan, Porin kappa-
lainen (oltuaan sitä ennen Sau-
von varapastorina), maisteri, ka-
pellan i Björneborg efter att dess-
förinnan hava värit vicepastor i
Sagu, magister 251, 281

Levanten, Välimeren itäosan ran-

nikkoseudut, Främre Asiens kust-
trakter 47

Lexelius (Lexell), sairaalan saar-
naaja ja taloudenhoitaja, hospi-
talspredikant och syssloman 315, 316

Lexell (Lexaell), Anders Johan,
matemaatikko, matematiker 27,
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Liden, Johan Henrik, ruotsal. op-
pinut, tohtori, svensk lärd, dok-
tor 343, 455, 667

Lieto, pitäjä Yars.-Suomcssa,
socken i Egentl.-Finland 337

von Lieven, Hans Henrik, junior,
kreivi, valtaneuvos, greve, riks-
räd 166, 252, 265, 266, 292, 296,

Lilius, Johan, Turun hovioikeuden
neuvos, hovrättsråd i Åbo hov-

rätt 28, 40, 167, 177, 275
Lillienberg, Jean Georg, kreivi,

vuorikollegion presidentti, greve,
president i bergskollegium 166, 411

Lillienstedt, Johan, kreivi, runoili-
ja, valtiomies, greve, skald, stats-
man 88, 402

Liliesträle (Lillienstråle), Joachim
Wilhelm, oikeuskansleri, justitie-
kansler 309, 310, 494

Lilljegren, Helena, asessori Lars
Malmin vaimo, assessor Lars
Malms maka 298

Liminka, Limingo, pitäjä Pohjan-
maalla, socken i Österbotten 181,

Lind, Johan Gabriel, Porvoon lu-
kion lehtori, sittemmin Lapp-
träskin kirkkoherra, gynmasie-
lektor i Borgå, sedermera kyrko-
herde i Lappträsk 451, 452

Lindblom, Jakob Axel, professori,
professor 554, 561, 607, 615

Lindegren, Carl 664
Linderstedt, Johanna (synt., född

Meurman), hovioik.-neuvos J.
L:n puoliso (kts. seur.), hov-
rättsrådet J. L:s maka (se efter-
följ.) 18

Linderstedt, Johan, Svean hovi-
oikeuden neuvos, hovrättsråd i
Svea hovrätt 74, 78, 557

Lindeström, pappi, präst 392
Lindheim 402
Lindqvist, Johan Henrik, Turun

akatemian matematiikan profes-

sori, professor i matematik vid
Åbo akademi 235, 245, 280, 285,

345, 614
von Linne, Carl, luonnontutkija,

naturforskare 303, 304, 305, 306,
.. 380, 610, 624, 625, 658, 663, 664

von Linne Carl, junior, professor 315
Linnunpää, säteri Piikkiössä, säteri

i Pikis 89
Litzelius, Anders, Mynämäen kirk-

koherra, kyrkoherde i Virmo . . 462
Litzelius, Gabriel, akatemian kon-

sistorien amanuenssi, sittemmin
Helsingin oikeuspormestari, mais-
teri, consist. academici amanuens,
sedermera justitieborgmästare i
Helsingfors, magister . . 204, 209, 288

Litzelius, ”unge L.” 463
Livius 23, 90
Lochner, Johan Fredrik, kirja-

kauppias, bokhandlare 48, 51, 56,
64, 68, 73, 78, 85, 86, 92, 94, 101,

ll2, 114, 118, 161
Lode, Herman, kapteeni, sittemmin

Kyminkartanon läänin maaher-
ra, kapien, sedermera landshöv-
ding i Kymmenegärds län 272,

273, 284, 381, 468
Lofö, seurak. Uplannissa, församl.

i Uppland 579
Lohja, nyttemmin kauppala Uudel-

lamaalla, numera köping i Ny-
land 219

Loimaa Loimijoki, pitäjä Vars.-
Suomessa, socken i Egentl.-Fin-
land 42

Loimijoki, se Loimaa.
Lojo, se Lohja.
Lontoo, London 119, 157, 168, 172,

174, 185, 190, 202, 223, 224, 233,
249, 258, 259, 310, 314, 319, 320,
321, 328, 329, 330, 331, 334, 337,
339, 344, 351, 352, 353, 354, 356,
373, 383, 384, 395, 396, 408, 409,
410, 416, 418, 433, 434, 451, 452,
453, 454, 460, 469, 470, 481, 482,
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483, 484, 486, 493, 494, 495, 496,
497, 503, 509, 522, 537, 541, 567,

570, 572, 574, 636, 664
Louhisaari, allodiaalisäteri Askai-

sissa, allodialsäteri i Askais .... 38
Lovisa, kaupunki Uudellamaalla,

stad i Nyland 27, 126
Lowth, Robert, engl. teologi, en-

gelsk teolog 399
Lucanus 608
Lund (henkilö, person) 413
Lund, kaupunki Skänessa, stad i

Skäne .. 194, 236, 255, 395, 434, 580
Lundberg 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,

43, 44, 45, 55, 58, 59, 60, 61, 62,
66, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 81, 82,
.... 84, 86, 87, 93, 104, 105, 106, 141

Lundberg (junior) 288
Lundberg, puutarhuri, trädgärds-

mästare 35
Lundberg, merikapteeni, sjökapten 553
Lunderberg, Christina 249
Lundo, se Lieto.
Lundström, Anders, juris adj. 562, 571
Luraeus, Malach 612
Liibeck 404, 478
Liibecker, vapaaherratar, friherrin-

na 536
Liidecke, Johan August(?), saksal.

seurakunnan pastori, teol.tohtori,
pastor i tyska församlingen,
teol.doktor 433, 462, 485, 536,

538, 539, 540, 541, 585
Lutkeman, Gabriel Timoteus, Vis-

byn piispa, biskop i Visby .... 167
Låstbom, Joh. And., professori,

professor 518, 520
Längelmäki, pitäjä Hämeessä,

socken i Tavastland 42, 486
Löfwenskiöld, Alexander, kamari-

neuvos, kammarråd 633
Lönbom 48
Löthman, laivuri, skeppare .. 402, 545
Löwenhielm, Carl Gustaf, kreivi,

kansliapresidentti, greve, kansli-
president .... 48, 53, 66, 78, 81, 84

Maaria, pitäjä Yars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland .. 610, 625

Madan, kirjailija, författare? .... 413
Magnan (Maignan, Emanuel?, rans-

kal. minoriittiveli, fransk mino-
rit), kirjailija, författare 585

Mallet, Fredrik, professor 314, 316,
373, 374

Malm, Lars, asessori, assessor .. 298
Malmberg, Johan, Pyhämaan kap-

palainen, kapellan i Pyhämaa
lB2, 193

Malmerfelt, Olof, kihlakunnantuo-
mari, häradshövding 78

Mannerheim, Lars August, kunink.
sihteeri, vapaaherra, kungl. sek-
reterare, friherre 333

Mannerström 668
a Marca, Pierre, espanjal. oppinut,

spansk lärd 513
Margaretha, kuningatar, drottning 192
Maria, seurakunta Tukholmassa,

församling i Stockholm .. 536, 567
Marienberg 302
Marmontel, Jean Francois, ranskal.

kirjailija, fransk författare 323, 334
Marstrand, kaupunki Gööteporin

läänissä, stad i Göteborgs län
469, 470, 471

Martin, Anton Roland, lääkäri,
läkare 440, 505, 506, 508, 549,

562, 564, 640, 657, 658, 663
Marttila, pitäjä Varsinais-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 42
Mathesius, Aron, lähetystöpappi

Lontoossa, maisteri, legations-
präst i London, magister 157,
168, 172, 174, 185, 187, 188, 189,
190, 191, 193, 197, 199, 200, 202,
203, 206, 207, 208, 209, 210, 213,
223, 224, 228, 310, 311, 319, 320,
321, 329, 330, 338, 339, 340, 344,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 359, 363, 373, 387,
389, 430, 434, 451, 452, 453, 454,
460, 469, 470, 482, 483, 484, 487,
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491, 493, 495, 496, 497, 509, 512,
513, 520, 537, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 548, 551, 553, 554, 559
561, 565, 569, 570, 571, 573, 575, 583

Mathesius, Per Niklas f ?), Pyhä-
joen kirkkoherra, rovasti, kyrko-
herde i Pyhäjoki, prost .... 78, 161

Matthiae, Johannes, piispa, biskop 564
Mayer, Johan Friedrich, kenr. su-

perintendentti, gen. superinten-
dent 435

Mazochius, kirjailija, författare
520, 529, 530

Mejer 448
Meldercreutz (Mellercreutz), kap-

teeni, matematiikan professori,
kapien, professor i matematik

265, 336, 418, 609
Menander, kreikkalainen runoilija,

grekisk poet 510
Mennander, Anders, Pälkäneen

kappalainen, kapellan i Pälkäne 274
Mennander, Jonas Henrik, Turun

linnansaarnaaja, sittemmin Urja-
lan kirkkoherra, maisteri, slotts-
predikant i Åbo, sedermera kyr-
koherde i Urdiala, magister 235, 342

Mennander 484
Messukylä Messuby, pitäjä Hä-

meessä, socken i Tavastland .. 42
Mesterton, Karl, Turun akatemian

filosofian professori, filosofie-
professor vid Åbo akademi 210, 235

Meurman 323
Mevius, David, professor 435
Meyer, Anna 403
Meyer, tykinvalaja, styckgjutare 403
Meyerfelt, Johan August, kenraali,

kreivi, general, greve 558
Michael, saksal. pappi, kirjailija,

tysk präst, författare 289
Michailis, Johan David, saksal.

teologi, tysk teolog . . 180, 197, 316
Michel, K. F. M:n renki, C. F.

M:s dräng 288, 290, 293, 294,

324, 340, 361, 369, 394, 395, 413,

Michelessi, Domenico, italial. kir-
jailija, apotti, italiensk författa-
re, abbot 179, 189

Mikkeli, kaupunki Savossa, stad i
Savolaks 434, 437

Mjöd, Abraham!?), Nauvon kirk-
koherra, kyrkoherde i Nagu .. 291

Mjöd 540, 544
Mjödh, vänrikki, fänrik 38
Mollerus, Carl Fredrik, Korppoon

kappalainen, maisteri, kapellan
i Korpo, magister . . 181, 182, 183

Mondelin 219
Monselius, Ionas(?), rykmentin

pastori, regementspastor 268
Montalambert, Marc Rene, markii-

si, markis 354
Monthley, kirjailija, författare 354,

von Morian, Johan Christoffer, ku-
nink. kanslian virkailija, anställd
vid kungl. kansliet 211

Moselius 526
Mozelius, Fr.(?), laamanni, lag-

man 233
Mu(h)rberg, Johan(?), rehtori,

rektor 517
Multavieru, kaupunginosa Turussa,

stadsdel i Åbo 254
Muren, Erik, laivuri, skeppare .. 361
Murray, Adolf, med. prof. 206, 208,

308, 309, 310, 312, 315, 318, 321,
328, 374, 410, 411, 444, 468, 498,
.. 539, 540, 597, 600, 601, 602, 614

Mynämäki, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 653

Mälaren, järvi Ruotsissa, insjö i
Sverige 105

Männäinen, kylä Uudellakirkolla,
by i Nykyrko socken 525

Märsta, asutuskeskus Sigtunan itä-
puolella, bebyggelsecentrum öster-
om Sigtuna 532

Möller 36
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Möller, laivuri, skeppare 335
Mörck, posteljooni, postiljon . . 260

Mörner, Carl Claes, Upsalan lää-
nin maaherra, vapaaherra, lands-
hövding i Uppsala län, friherre 534

Naantali, kaupunki Vars.-Suomes-
sa, stad i Egentl.-Finland 20, 71,

von Nackreij, Olof, Upsalan läänin
maaherra, vapaaherra, landshöv-
ding i Uppsala län, friherre 458,

Nagu, se Nauvo.
Naucler, doktor med., piirilääkäri,

provincialmedicus 668
Nauclerus, Johan, teol. et juris dok-

tor, professor juris canonici . . 668
Nauclerus, Upsalan professori, pro-

fessor i Uppsala 668
Nauvo, pitäjä Yars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 551
Neander, Joh., medicus 17
Neapel 473, 475, 480, 481, 482, 483,

484, 486, 487, 494, 495, 498, 512,

Nehrman (Ehrenstråle), David,
professor 25

Neikter, Jakob Fredrik, kirjaston-
hoitaja, bibliotekarie 538

Nenzen, doktor 47, 393
Nessilius (? Isr. Nesselius, linqva-

rum professor) 566
Neuholm, Anders, substitutus pae-

dagogi 108
Neuman, Jakob, Turun hovioikeu-

den neuvos, hovrättsråd i Åbo 29
Neuman, Adolf Jakob, Naantalin

varapormestari, viceborgmästare
i Nädendal 69, 71, 86

Niebuhr, Carsten, saksal. löytöret-
keilijä, tysk upptäcktsresande

Nitzar (Nitzaar), Tukholman sak-
sal. koulun rehtori, rektor vid
tyska skolan i Stockholm 164, 166

Noak, "Gumman Noak” 177

von Nolchen, Gustaf Adam, Ruot-
sin ministeri Lontoossa, Sveriges
minister i London 186, 337, 356,

Noodt, Tukholman saksal. seura-
kunnan kirkkoherra, kyrkoherde
i tyska församlingen i Stockholm

Norberg 264, 292, 558
Nordenankar, Johan Corvin, kenr.

ajutantti, gen. adjutant 124
Nordencrantz, Anders, kansanta-

lousmies ja politikko, national-
ekonom och politiker 130

Nordenskiöld, Otto Henrik)?),
kaleerieskaaderin luutnantti, ami-
rallöjtnant 139, 522

Nordin, Carl Gustaf, tutkija, piis-
pa, politikko, forskare, biskop,
politiker 501, 504, 510

Nordvall, Jonas(?), maisteri, ma-
gister 558

Nordmark, Zacharias, ylimäär.
apuh, observaattori, extraord.
adj. och observator 474

Nordstedt, Lars Magnus, Turun
hovioikeuden neuvos, hovrätts-
råd i Åbo 178

Nordsten, laivuri, skeppare 50, 135, 136
Noreen, Johan Erik, kanslerin sih-

teeri, kanslers sekreterare 57, 58,

Norell, asessori, assessor .... 262, 566
Norge, se Norja.
Norja 288, 289, 658
Norrköping 105, 106
Norrmalm 147
Nousiainen, pitäjä Yars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 168,
170, 186, 287, 333, 337, 339, 342, 653

Nummelin, Johan(?), maisteri,
pappi, magister, präst 209

Nyby, se Marttila.
Nykyrka, se Uusikirkko.
Nyland, se Uusimaa.
Nymansson, kirkkoherra, kyrko-

herde 161, 306
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Nyren, rovasti, pfost 664
Nystad, se Uusikaupunki.
Nysätra, pitäjä Upsalan läänissä,

socken i Uppsala län 340
Nädendal, se Naantali.
Näf, Rob. Wilh., professor aboen-

sis 262, 266, 275, 615
Nötö, saari Nauvossa, ö i Nagu

skärgärd 260

von Oelreich, Niclas, kauppakol-
legion presidentti, politikko,
president i kommerskollegium,
politiker 92, 448

Oldenburgska huset 127
Olivercreutz, Johan, laamanni, lag-

man 97, 174, 177, 183, 186
Omais 259
Orivesi, järvi Savossa, insjö i Savo-

lax 42, 197, 199
Orreus, akatemian pedelli, pedell 274
Östen 505
Ottomanska riket, se Turkki.
Oulu, kaupunki Pohjanmaalla,

stad i Österbotten . . 67, 72, 88, 188
Oxenstierna 208

Paavali 267, 316
Paleen, Anna Johanna (synt.

född Forseeri), laamanni Erik
Johan Paleenin vaimo, lagman
Erik Johan Paleens maka 13,

lB9, 522
Paleen, Carl Fredrik, kapteeni,

kapien .. 9, 11, 13, 18(?), 155, 400
af Paleen1

, Erik Johan, laamanni,
lagman 13, 18, 27, 32, 34, 35, 37,
39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65,
71, 72, 76, 77, 83, 87, 93, 94,
97, 101, 104, 113, 126, 130, 141,
147, 149, 151, 153, 155, 165, 168,
174, 189, 191, 192, 194, 196, 210,
219, 220, 222, 234, 248, 291, 363,

4OO, 418, 468, 470, 523, 535

af Paleen, Erik Johan, hovioikeu-
den asessori Vaasassa, hovrätts-
assessor i Vasa 9, 13, 61, 63, 65,

7B, 248, 303, 400
Palestina 522, 555
Palmqvist, Fredrik!?), vapaaherra,

upseeri, matematikko, friherre,
officer, matematiker 314, 316

Paltamo, pitäjä Kajaanin kihlakun-
nassa, socken i Kajana härad .. 662

Palthenius, professor 435
Palmsköld, Erik, arkistomies, ko-

keilija, arkivman, samlare .... 85
Panelia, kylä Kiukaisissa, by i Kiu-

kais socken 235
Parainen, pitäjä Vars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 34, 40,
54, 76, 77, 78, 89, 93, 100, 103,
116, 143, 195, 226, 234, 259, 272,

298, 583, 652
Pargas, se Parainen.
Paris 129, 380, 469, 545, 548, 554,

.... 556, 564, 567, 572, 573, 574, 584
Paulinus Gothus, Laurentius, ark-

kipiispa, ärkebiskop 208
Paulli, Simon, anatomus et bota-

nicus 18
Paulus, se Paavali.
Paykul, Gustaf!?), kuninkaall. sih-

teeri, kungl. sekreterare .. 560, 574
Pedersöre, församl. i Österbotten 143
Peitzius, Martin, Kälviän kirkko-

herra, maisteri, kyrkoherde i
Kelviå, magister 68, 72, 183

Pelander 96
Pensylvania, valtio Yhdysvalloissa,

stat i Förenta staterna 314
Petersburg, se Pietari.
Peterson, rovasti, prost 127
Petraeus, Eskil, piispa, biskop .. 646
Petrejus 340, 554
Pettersson, eversti, överste 402
Pfeiffer, tohtori, doktor 250
Phaeton 164, 220

1 Usein on vaikea ratkaista, ketä Paleenia tekstissä tarkoitetaan. Det är
ofta svärt att avgöra, vilken av Paleenerna texten avser.

44
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Philadelphia, kaupunki Yhdysval-
loissa, stad i Förenta staterna
.. 409, 471, 528, 529, 577, 584, 585

Phryggius, Sylv 648, 649

Pietari 284, 324, 357
Pietarsaari, maaseurak. Pohjan-

maalla, landsförsaml. i Öster-

botten 143
Pietilä, talo Uudellakirkolla, lant-

egendom i Nykyrko socken . . 198
Pihlgren, laivankapteeni, sjökap-

ten 416, 433, 434
Pihlman, Johan, conrector, mag.

(Pori, Björneborg) 186
Pipping, Katarina Margareta

(synt. född Kiihl), hovioikeud.
neuvoksetar, hovrättsrädinna . . 100

Pipping, kauppias, handelsman .. 151
Piranesi, Francesco, italial. graa-

fikko, italiensk grafiker 516
Pirkkala, pitäjä Hämeessä, socken

i Tavastland 42, 509
Pius V, paavi, päve 552
Planman, And., physices prof.

aboensis 168, 170, 177, 179, 186,
238, 339, 654, 656, 660

Plantin, Zach. Z., painojen ja mit-
tojen tarkastaja, inspektor för
mått och vikt 528, 529

Plinius 94
Plomenfelt, seremoniamestari, ce-

remonimästare 312, 447
Plomgren, Thomas, liikemies, po-
litikko, affärsman, politiker 413,

414, 417
Pohja, pitäjä Uudellamaalla, socken

i Nyland 108, 126, 210
Pohjanmaa 47, 72, 143, 151, 181,

187, 244, 269, 290, 291, 299, 400,
.... 596, 619, 625, 626, 654, 655, 662

Pojo, se Pohja.
Polhe(i)m, Christopher, ruotsal.

mekaanikko, keksijä, svensk me-
kaniker, uppfinnare 133, 142, 209,

254, 309
Pommern 240, 365, 435, 476, 479, 660

Poppius 165
Pori, kaupunki Satakunnassa, stad

i Satakunda 65, 154, 186
Porthan, Henr. Gabr., professori,

historiantutkija, professor, histo-
rieforskare, 146, 165, 168, 192,
196, 238, 245, 251, 252, 253, 254,
284, 293, 297, 299, 324, 326, 327,
328, 333, 336, 352, 373, 378, 381,
383, 450, 453, 454, 455, 456, 468,
.. 477, 499, 503, 515, 522, 523, 545

Porthan, Sigfrid, lehtori, lektor,
451, 452

Portugal 549, 582, 588, 592
Porvoo, kaupunki Uudellamaalla,

stad i Nyland, 47, 178, 184, 240,
252, 275, 286, 292, 297, 364, 434,

450, 451, 586, 596, 657
Poss 194
Printz, Gabriel, maist., mag. . . 495, 546
Printzell, raatimies, rådman, .... 398
Prosperin, Erik, professor . . 373, 374
Pryss, Fredr., maisteri, magister 57, 63
Pryss, Olov, juris prof. 149, 229,

327, 328, 329, 333, 334, 336, 350,
351, 352, 353, 617

Pryss, tuomiorovasti, domprost 382
Pryss, "mademoiselle Olofsdotter” 242
Prästgatan, katu Tukholmassa,

gata i Stockholm 413
Pufendorf, Samuel, juristi, jurist 513
Punkalaidun - Punkalaitio, pitäjä

Satakunnassa, socken i Sata-
kunda 42

Puolala, kaup.-osa Turussa, stads-
del i Aho 254

Pussila, allodiaalisäteri Piikkiössä,
allodialsäteri i Pikis 4, 12, 14,
29, 33, 34, 42, 65, 89, 139, 142,
143, 156, 175, 178, 184, 197, 240,

242, 295
Pyhäjoki, pitäjä Pohjanmaalla,

socken i Österbotten .... 107, 219

Pyhämaa, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 182,

l9B, 525
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Pyrmont, kaupunki Preussissa,
stad i Preussen 194, 195, 225, 226,
228, 279, 285, 288, 324, 353, 378,

399, 413, 422, 455, 663
Pälkäne, pitäjä Hämeessä, socken

i Tavastland 42, 274
Pöytyä Pöytis, pitäjä Yars.-Suo-

messa, socken i Egentl.-Finland 42

Qvarnberg, maatila, hemman 317,
331, 341, 343, 344, 345, 346, 347,
372, 375, 391, 396, 401, 418, 428,
429, 440, 521, 527, 531, 533, 535,

556, 578
Qvarnby 341, 385, 387, 397, 414,

.... 415, 435,, 535, 537, 538, 547, 552
Quast, kauppias (apteekkari?),

handlande (apotekare?) 195, 199,
226, 228, 230

Raab, Adam Johan, maaherra,
landshövding 47, 56, 102, 123,

129, 288, 317
Raab, Johan Erik Augustin)?),

capit.lieutn 125
Raahe, kaupunki Pohjanmaalla,

stad i Österhotten 71
Rahenius, Olof, professori, profes-

sor 73
Rafael (Raphael), italial. maalari,

italiensk mälare 545, 549
Rahin, inspehtori, inspektor .. 43, 87
Raibaud, Gaspar, kielenopettaja

Upsalassa, språkmästare i Upp-
sala 209, 445

Ramsay, Anders Henrik, kenraali,
Savon ja Kyminkartanon läänin
maaherra, general, landshövding
i Savolax och Kymmenegärds
län 112, 126, 131, 241, 286

Ramström, hovisaarnaaja, hovpre-
dikant 333

Rangell, Pehr, Svean hovioikeuden
asessori, assessor i Svea hovrätt 385

Rappe, Tomas Carl, Kalmarin lää-
nin ja Öölannin maaherra, lands-
hövding i Kalmar län och pä
Öland 321

Rappe, apulainen, adjunkt .. 127, 261
Rath, luutnantti, löjtnant 26
Rauma, kaupunki Turun ja Porin

läänissä, stad i Åbo och Björne-
borgs län i. . 151, 509

Raumanus, suku, släkt . . 402, 419, 421
Rehbinder, Margareta Magdalena,

Pohjan kirkkoherran Erik Sann-
holmin vaimo, kyrkoherdens i
Pojo, E. Sannholms maka .... 210

Rehbinder, vapaaherra, friherre
154, 155, 178, 190, 191, 219, 417, 418

Rehn, hovi-intendentti, hovinten-
dent 209, 445

Rehnraark, pappi, präst 578
Remahl, Elias, Oulun triviaalikou-

lun rehtori, rektor vid Uleåhorgs
trivialskola 188, 668

Rennerfelt, Christina Catharina,
kts. se Giös, C. C.

Rennerfelt, Gustaf Henrik, upsee-
ri, officer 219, 221

Retzius (Rhezius), And. Joh.(?),
prof. Lund 366

Reuterholm, Esbjörn Christian,
kreivi, valtaneuvos, greve, riks-
räd 440, 443

Ribe, arkiaatteri, arkiater 624
Rieher, Christopher, ranskal. kir-

jailija, fransk författare 516
Riddarholm, kaup.-osa Tukholmas-

sa, stadsdel i Stockholm . . 598, 601
Ridderstad, Peter, hovijunkkari,

hovjunkare 18
Rimito, se Rymättylä.
Ringius 149
Risberg, Gustav, kauppias Filadel-
fiassa, handlande i Filadelfia .... 471
Risberg, kanneviskaali, advokat-

fiskal 471
Risell, Nils, professor 395
Rohertsson, kirjailija, författare .. 304
Rom, se Rooma.
Roman, kapellimestari, kapell-

mästare 402
Rooma 471, 510, 520, 521, 530, 563, 586
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Roselius, varapresidentti, revisioni-
sihteeri, vicepresident, revisions-
sekreterare 58, 212

Rosen 624
Rosenadler, Carl Albrekt(?), val-

tiosihteeri, statssekreterare 307,
3ll, 312, 317

von Rosenstein, Nils, kanslianeu-
vos, kansliråd 590, 591

von Rosenstein, arkiaatteri, arkia-
ter 615

Rosenstein, majuri, major 211, 311,
514, 515

Rosenstein, pappi, präst 536
Roslagen, Uplannin rannikko saa-

rineen, Upplands kust oeh skär-
gård 78, 480, 631

Ross, Herman, lehtori, lektor .... 55
Ross, Herman Isacsson, kihlakun-

nantuomari, häradshövding 242,
277, 278, 279, 289

Ross, Isac Hermansson, professori,
professor 222, 223, 265, 269, 270,
271, 272, 273, 276, 277, 278, 279,

282, 284, 291, 292, 294
Ross, Isac Isacsson, johtaja, direk-

tör 205, 605
Ross, Maria 480
Ross, Wilhelm, orientalisti, orien-

talisi 47
Ross .... 88, 129, 173, 174, 175, 176
Rothlieb, Filip Fredrik, kamarineu-

vos, kammarråd 63
Rothovius, Isak, piispa, biskop . . 649
Rozir (Rosir), Johan, valtiosihteeri,

oikeuskansleri, statssekreterare,
justitiekansler 32, 33, 53, 57, 59,
60, 61, 62, 67, 101, 111, 159, 380,
383, 398, 400, 403, 404, 408, 409,

419, 436, 524, 527
Rudbeck, Olof Fredrik, ylijahtimes-

tari, överjägmästare 269, 331, 343,
372, 373, 376, 377, 378, 379, 380,
383, 385, 387, 388, 391, 395, 396,
397, 398, 401, 414, 415, 418, 419,
420, 422, 428, 435, 436, 437, 440,

514, 515

444, 508, 521, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 531, 534, 535, 536, 537,
538, 541, 547, 551, 556, 557, 558,
559, 563, 565, 566, 568, 574, 576,

578, 581, 582, 586, 591
Rudbeck, Thure Gustaf, ylimaa-

herra, vapaaherra, överståthålla-
re, friherre .... 328, 366, 409, 436

Rudbeck, hovimarsalkka, hovmar-
skalk 536

Rudbeckius, Petrus, opettaja, pap-
pi, runoilija, lärare, präst, skald 208

Ruden, Torsten, professori, profes-
sor 88

Rudenschöld, Carl, kreivi, valta-
neuvos, greve, riksräd 192, 258,
303, 315, 365, 418, 419, 422, 423,

496, 554, 582, 585
Runbom, rykmentin pastori, rege-

mentspastor 340, 342
Runemark, G.(?), kirjakauppias,

bokhandlare 366
Rungius, rykmentin pastori, rege-

mentspastor 202, 205, 206, 209,
2ll, 213

Ruovesi, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 42

Ruthenia 520
Ruth 376
Rutström, Anders Carl, pappi,

präst 48, 51, 79, 81
Rydelius, Anders, vihdoin Lundin

piispa, slutligen biskop i Lund
237, 238, 455

Rymättylä, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 181, 182,

337, 339, 342
Ryssland, se Venäjä.
Rönigk, rehtori, rektor 53

Saaris, everstin virkatalo Mynä-
mäellä, översteboställe i Yinno 160

Saarman 56
Sabbatsberg, sairaala-alue Tukhol-

massa, sjukhusomräde i Stock-
holm 318
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Sachs von Löwenheim (Sachse de
Lewenheimb), Philip Jacob, bo-
tanicus 18

Sack, suku, ätt 363
Sacklen, pormestari, kihlakunnan-

tuomari, borgmästare, häradshöv-
ding 28, 30, 154

Sacklinius, Adam Gerhard, Rau-
man kirkkoherra, rovasti, kyrko-
herde i Raunio, prost 420

Sagu, se Sauvo.
Sahalahti Sahalaks, pitäjä Hä-

meessä, socken i Tavastland .. 42
Sahlgren, Nicolaus, Itä-Intian komp-

panian johtaja, direktör för Ost-
Indiska kompaniet 321

Sahrman, laivuri, skeppare 97, 98,
230, 232

Sala, kaupunki ja hopeakaivos Kes-
ki-Ruotsissa, stad och silvergruva
i mellersta Sverige 157

Salovius, Anders, Oriveden kirkko-
herra, maisteri, kyrkoherde i
Orivesi, magister 197

Saltvik, pitäjä Ahvenanmaalla,
socken pä Åland 108

Salvius, Lars(?), kirjanpainaja,
kustantaja, boktryckare, för-
läggare 48, 53, 71, 129, 159, 170,
.. 180, 182, 239, 248, 448, 472, 622

Sarström, insinööri, ingeniör 435
Sandel(s), kirjailija?, författare?

167, 176
Sannholm, Erik, linnan pastori,

maisteri, slottspastor, magister,
2lO, 213

Satava, Kakskerrassa, i Kakskerta
socken 54

Sauter, (? ehkä möjligen Suther,
Souther, kts. t., se d.) 110

Sagu, se Sauvo.
Sauvo, pitäjä Vars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 34, 53,
65, 76, 103, 115, 142, 143, 174,

202, 251, 257, 281, 296
Savo(lax) 107, 434

Scarin, Algot, professori, professor 433
Scarin, maist., mag. 558, 561, 562,

563, 575, 577, 580
Schalberg, 01aus(?), maist., mag. 96
Schaye 107, 132
Scheffer, Karl Fredrik, valtiomies,

kreivi, statsman, greve . . 159, 315
Scheffer, Ulrik, valtaneuvos, kreivi,

riksråd, greve 130, 152, 164, 189,
237, 251, 258, 287, 300, 303, 313,
315, 316, 317, 394, 471(?), 472,
.. 482, 512, 528, 534, 535, 549, 550

Scheridan 566, 569
Scheucher, Jo. Jacob, matematicus

(1672—1733) 17
Schick, notarius 528, 637
Schinmeyer, tohtori, doctor 397,

404, 431, 432, 433, 444, 449, 454,
455, 464, 474, 475, 476, 478, 482,

491, 511, 512
von Schlaff 591
Schliiter, Carl, varakanneviskaali,

viceadvokatfiskal 65, 116, 118,
ll9, 145

Schmidt, kylvettäjä, badare 31
Schreber, Joh. Christ. Daniel, Fin-

nen oppilas, Linnes lärjunge
(1739—1810) 17

Schröder, Göran Clas, tohtori, pas-
tor primarius, superintendentti,
piispa, doktor, pastor primar., su-
perintendent, biskop .. 41, 148, 179

Schröderheim, Elis, virkamies,
ämbetsman 122, 137, 261, 263,
333, 342, 373, 376, 423, 450, 461,
486, 499, 500, 501, 518, 519, 536,

548, 549, 553, 588, 600
Schubert, "kuuluisa tohtori Greifs-

waldista”, "namnkunnig doktor
från Greifswald” 365, 366, 431,

432, 433, 434, 442
Schulten 232, 289
Schultz, kauppias, handelsman .. 101
Schurer 473, 481, 487, 529, 563
Schiitzer, arkiaatteri, arkiater .. 164
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Schwaben, hallintoalue Baijerissa,
område i Bayern 668

Schwartze, professori Pommerissa,
professor i Pommern 435

Schön, kauppakonttori, handels-
kontor 206, 213, 217, 220

Schönherg, Anders, historiantutki-
ja, politikko, historiker, politiker 503

Sebald 508
Seel, kultaseppä, guldsmed 152
Segercrona, Johan Fredrik, kunin-

kaan. kanslian virkamies, kungl.
kanslitjänsteman 108, 112, 117, 120

Segerdahl, David, kirjakauppias,
bokhandlare 115

Seinäjoki, pitäjä Etelä-Pohjanmaal-
la, socken i Syd-Österbotten .. 626

Seleen, Johan Henrik) ?), sittem-
min Turun katedraalikoulun leh-
tori, sedennera lektor i Åbo ka-
tedralskola 222, 223

Seliger, Turun akatemian kaiver-
taja, Åbo akademia gravör . . 621

Semler, Johan Salomon, saksal.
teologi, tysk teolog 136, 636

Seneca 202
Serbia 520
Serenius, Jakob, piispa, hiskop 161,

172, 175, 176, 189, 193, 200, 205,
213, 216, 217, 220, 224, 245, 246,

Sernander (Sernsköld), Samuel,
kuninkaall. sihteeri, kungl. sek-
reterare .. 46, 55, 71, 126, 148, 285

Sicilia 482, 529
Sidren, Joh., med. prof. 315, 409,

Sigtuna, kaupunki Uplannissa, stad
i Uppland 465

Siikajoki, pitäjä Pohjanmaalla,
socken i Österhotten .... 107, 662

Silfversparre, Nils Harald!?), up-
seeri, officer 260, 261

Silfverstolpe, pankinkomissaari,
bankkommissarie 187, 192, 196,

Simmingsköld 538
Simon, piispan (K. F. M:n) palve-

lija, biskopens (C. F. M:s) tjä-
nare 235, 274

Sinclair, Carl, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve 113, 116, 148

Sincklair 405
Skara, kaupunki Länsi-Göötan-

maalla, stad i Västergötland . . 462
Skarpans, kylä Sundissa Ahvenan-

maalla, by i Sund på Åland .. 32
Skee, seurakunta Bohusläänissä,

församling i Bobuslän 139
Skeppsbro, osa Tukholman satama-

aluetta, del av Stockholms haiun-
område 105, 191

Skokloster, maatila Upsalan läänis-
sä, lantegendom i Uppsala län

Skragge 164, 220
Skytte, Job., valtiomies, vapaaher-

ra, statsman, friherre 208
Skåne 572
Sköfde 537, 541, 583
Slottsfjärden 97
Småland 483
Snack, J., vaskenpiirtäjä, koppar-

stickare 376
Solander, Daniel, professori, profes-

sor . . 200, 201, 202, 425, 570, 586
Solitander, Petrus, lukion apulai-

nen, sittemmin Helsingin triv.-
koulun reht., gymnasieadjunkt,
sederm. rektor vid trivialskolan i
Helsingfors 451

Somero, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 42

Spangenberg, August Gottlieh,
herrnhutilais-piispa, herrnhutisk
hiskop 316, 461

Spanien, se Espanja.
Sparre, Fredrik, valtaneuvos, riks-

räd 461, 467, 468, 485, 486, 488,
.. 491, 512, 516, 520, 521, 526, 527

Sparre, kanslianeuvos, vapaaherra,
kansliråd, friherre 85, 128
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Sparre, hovikansleri, vapaaherra,
hovkansler, friherre 208, 221, 237,
238, 278, 291, 292, 306, 313, 315,

Sparre, valtaneuvos, Turun yliopis-
ton kansleri, riksråd, kansler vid
Åbo akademi 547

Spieker, Johan, kauppias, handels-
man 249, 664

Sprengtporten, Yrjö Maunu (Göran
Magnus), politikko, vapaaherra,
politiker, friherre 158

Springer, Kristoffer, kauppias, po-
liittinen vehkeilijä, handelsman,
politisk partigängare 338

Spöring, Herman Diedrich, med.
pro f 390, 582, 584, 626

Stackelherg, 8., kapteeni, kapien 96
”Staden”, osa Tukholman kaupun-

kia, del av Stockholms stad 105, 147
S: t Klara, seurak. Tukholmassa,

församl. i Stockholm 31
S: t Marie, se Maaria.
S:t Michel, se Mikkeli.
Stangenberg, laivuri, skeppare 437,

Stark, maisteri, magister 515
Stattländer, Fredrik Wilh., kirja-
kauppias ja kirjansitoja, bok-

handlare och hokbindare .... 570
Steinhart, Gotthelf Samuel, pro-

test. teologi, protest. teolog . . 497
Steincour, professori, yliopiston

rehtori, professor, universitets-
rektor 371, 558

Stenbäck, Pehr, kirkkoherra, kyrko-
herde 290

Stenius 573
Stenman, Fredrik . . 11, 191, 298, 322
Stenman, Georgius, professori, pro-

fessor 438
”Stenmänner” 536
Stettin 305, 335, 358, 380
Stierneld, Lars, Turun hovioikeu-

den varapresidentti, vieepresi-
dent i Åbo hovrätt 162, 302

Stierngranat, Carl Johan, kamari-
neuvos, kammarråd 63

von Stiernman, Anders Anton, hist.
tutkija ja kokeilija, hist.forskare
och samlare 183, 336

Stiernvall, Erik Johan, everstiluut-
nantti, överstelöjtnant 263

Stigler 665
Stina, ”Lemo Stina” 54
Stina, ”Gamla Stina” . . 110, 235, 281
von Stockenström, Erik, Turun yli-

opiston kansleri, kreivi, kansler
för Åbo akademi, greve 131, 146,
147, 149, 150, 158, 159, 160, 164,

Stockholm, se Tukholma.
Stora Kyrkobrincken, katu Tukhol-

massa, gata i Stockholm 157
Stora Nygatan, katu Tukholmassa,

gata i Stockholm 35
Stora Wattugränden, katu Tukhol-

massa, gata i Stockholm 31
Storkyrkan, kirkko Tukholmassa,

kyrka i Stockholm .... 448, 588, 598
Stortorget, tori Tukholmassa, torg i

Stockholm 47
Strand, aktuaari, aktuarie 103
Stretius, kirjailija, författare .... 663
Stricker, Johan Christoffer, hovi-

saarnaaja, hovpredikant 35, 36,

Strängnäs, kaup. Södermanlan-
nissa, stad i Södermanland 213,

Strömer, Mårten, professori, profes-
sor 159, 163

Strömmer 432
Strömsholm, kuninkaall. linna

Yästmanlannin läänissä, kungl.
slott i Västmanlands län .... 72

Sturzenbecher, Adolf Fredrik, lähe-
tystön pappi, maisteri, legations-
präst, magister 392, 393, 446, 512,

Ståhlberg, Gregorius, yliopp. stud.
154, 167, 229, 240, 323, 325, 384,

Ståhlberg, Tukholman suomal. seu-
rakunnan apulainen, adjunkt vid
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finska församlingen i Stockholm
534, 535

Ståhlen, Carl Petter, pappi, präst 553
Stå(h)lhandske 278, 284, 653
Sucke, lähetystösaarnaaja, lega-

tionspredikant 462, 463
Suther (Souther), Petter, kaiverta-

ja, gravör 192, 256, 336, 345, 346,
347, 348

Svab, Anders, vuorineuvos, hovi-
junkkari, bergsråd, hovjunkare 70

Swedenborg, Emanuel, luonnontut-
kija, mystikko, naturforskare,
mystiker 37, 124, 133, 134, 138,
.... 167, 208, 209, 438, 439, 440, 497

Svederus, Martin, kirjakauppias,
kirjansitoja, bokhandlare, bok-
bindare 341, 372, 375, 400, 404, 593

Svederus, Nils Samuel, fil.mag.,
pappi, edellisen veli, präst, den
föregäendes broder 440

Synnerberg, varakihlakunnantuo-
mari, vicehäradshövding 285

Siisemihl, saksalaisen koulun kon-
rehtori, konrektor vid tyska
skolan 402, 462, 631

Siissemihl, lähetystöpappi, lega-
tionspräst 462, 465

Sääksmäki, pitäjä Hämeessä,
socken i Tavastland 42

Söderberg, rouva, fru 433
Söderblom 43
Söder(malm) 87
Södermanland ........ 142, 374, 448
Sörling, Eric, pappismies, Sabbats-

bergin koulumestari, prästman,
skolmästare i Sabbatsberg .... 313

Tacitus 90, 251, 286
Tammela, pitäjä Hämeessä, socken

i Tavastland 42
Tammisaari, kaupunki Uudella-

maalla, stad i Nyland 108, 210, 213
Tanska 119, 637
Tanucci, markiisi, markis 476
Taube, Carl Edvard, upseeri, vih-

doin ritarikunnan piispa, vapaa-

herra, officer, sedermera ordens-
biskop, friherre 209, 211, 213,
437(?), 439, 446, 447, 448, 450,
480(?), 487, 493, 500, 501, 503,
508, 512, 520, 521, 536, 567, 575

Tanhe, vapaaherratar, friherrinna 478
Tavastehus, se Hämeenlinna.
Teppati, Sara Charlotta, piispatar

Fahlenius (kts. tätä), biskopin-
nan Fahlenius (se denna).

Ternell 161, 175
Tersmeden 623
Tessin, C. G. 23, 115, 125, 128, 129,

132, 136, 138, 140, 141, 144, 150,
209, 238, 404, 406, 417, 432, 512,

Tessin, kreivitär, grevinna .... 80, 89
Thenstedt, Nathanael, hovisaarnaa-

ja, hovpredikant 190
Thiene, kts. se Tienne.
”Theslevskan” (Thesleffskan) 606, 611
Thomee 111, 142
Thorberg, maisteri, magister 547, 549
Thunberg, Carl Peter, professori,

professor 538, 544, 610
Tienne (? Thiene, kaupunki Ve-

netsiassa, stad i Venezien) 473,
474, 477, 487, 491, 498, 499, 500,

Tigerstedt 16, 112, 113
Tilas, Daniel, vuoritieteilijä, suku-

tutkija, vapaaherra, bergsveten-
skapsman, genealog, friherre 35,
109, 113, 116, 122, 170, 176, 225, 230

Tillman, laivuri(?), skeppare(?) 196
Tilus 531, 538
Tolfta, seurakunta Uplannissa, för-

samling i Uppland 458
Tolle 596
Tollstedt, Carl Gustaf, hovioikeu-

denneuvos, hovrättsråd .... 64, 74
Tolpo (Tälpo), oikeuspormestari,

justitieborgraästare 38
Tolpo (Tälpo), Henrik(?), Turun

akatemian vouti, Åbo akademis
fogde 484, 501, 512, 513, 514, 521,
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Tor (Thor), muinaisskandinaavinen
jumala, nordisk gud 449

Tornio, kaupunki Pohjanmaalla,
stad i Österbotten 519

Toit, Åke, sotilas, valtanenvos, kri-
gare, riksråd 653

Tottie (”Tottiska contoiret”) 258,
331, 334, 337, 354, 356, 358, 361,

von Troil, Fredrik Ulrik ( ?), sih-
teeri, sekreterare 53

von Troil, Uno, pastor primarius,
piispa ja arkkipiispa, past. prim.,
biskop och ärkebiskop 206, 208,

Troilius, Samuel, arkkipiispa, ärke-
hiskop 18, 405

Trolle, Gustaf, arkkipiispa, ärke-
biskop 527

af Trolle, Henrik, amiraali, gen.-
amiral 437, 555, 582

Tukholma 13, 15, 23, 38,47,50,52,
57, 58, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 74, 76,
77, 78, 79, 82, 88, 89, 93, 95, 98,
105, 109, 110, 111, 117, 119, 120,
122, 136, 141, 145, 157, 159, 160,
161, 167, 174, 179, 185, 186, 189,
190, 193, 197, 198, 199, 201, 203,
209, 214, 220, 224, 225, 231, 233,
239, 240, 253, 255, 257, 258, 261,
263, 265, 269, 270, 284, 285, 289,
293, 294, 295, 299, 302, 303, 304,
307, 308, 313, 314, 317, 318, 320,
321, 323, 324, 336, 337, 344, 351,
355, 357, 359, 360, 362, 363, 365,
369, 373, 377, 378, 382, 387, 389,
393, 395, 400, 401, 404, 406, 407,
408, 410, 411, 413, 418, 423, 435,
443, 448, 451, 458, 459, 462, 466,
468, 471, 489, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 500, 502, 503, 504, 508,
511, 514, 515, 518, 520, 521, 523,
526, 531, 532, 534, 538, 543, 544,
546, 547, 548, 549, 555, 557, 558,
560, 563, 566, 571, 575, 576, 577,
578, 580, 583, 587, 588, 595, 598,

600, 601, 612, 613, 619, 620, 623,
627, 628, 646, 650, 651, 656, 659,

661, 663. m
Tuna, usean Ruotsin seurakunnan

nimi, naitin på flere svenska för-
samlingar 266

Tunander, professori, professor .. 606
Turin, kaupunki Italiassa, italiensk

stad 582
Turkiet, se Turkki och Konstan-

tinopoli.
Turkki (vrt. Konstantinopoli) 446, 520
Turku 16, 38, 41, 45, 47, 77, 88, 91,

119, 157, 182, 183, 190, 192, 221,
224, 229, 246, 254, 260, 261, 266,
276, 298, 301, 302, 303, 305, 306,
311, 314, 316, 321, 322, 323, 324,
329, 330, 331, 334, 335, 336, 351,
353, 390, 391, 402, 408, 410, 411,
418, 419, 425, 432, 434, 443, 449,
461, 470, 485, 488, 489, 503, 512,
519, 522, 528, 547, 579, 607, 608,
609, 611, 612, 619, 6ZB, 657, 664,

665, 666, 667,
Tiibingen, saksal. kaupunki, tysk

stad 669
Tynnelsö (tekstissä i texten:

Tynnefsöö), Mälarin saari, kol-
me i Mälaren 366

Typotius, kirjailija, författare .. 516
Tyskland 214, 220, 539, 668
von Törne 405
Törner, maist., mag 349, 667
Törnqvist, Johan, Turun katedraali-

koulun lehtori, mag., lektor vid
katedralskolan i Åbo .......... 434

Töttennan, kirkkoherra, maisteri,
kyrkoherde, magister .... 167, 249

von Uffenhach 404
Uggla, Clas, amiraali, vapaaherra,

amiral, friherre 192

af Ugglas, Samuel, virkamies, krei-
vi, ämbetsman, greve 450

Uleåborg, se Oulu.
von Uffenhach 404
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Ulff, Carl Gotllieb, kirjakauppias,
hokhandlare 35, 37, 39, 48, 49,
50, 51, 56, 58, 64, 68, 73, 78, 79,
85, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97,
101, 112, 115, 116, 118, 122, 125,
128, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
159, 162, 163, 164, 168, 169, 170,
201, 202, 204, 207, 214, 221, 234,
235, 236, 239, 247, 248, 249, 250,

254, 289, 304
Ulrica Eleonora, kuningatar, drott-

ning 512
Uituna, kuninkaankartano Upsalan

läänissä, kungsgård i Uppsala län 436
Unander, merikapteeni, sjökapten

319, 320, 321, 331
Ungern, se Unkari.
Unkari 112
Uppala, talo Seinäjoella, hemman i

Seinäjoki 626
Uppsala 9, 13, 73, 74, 94, 99, 101,

112, 122, 160, 164, 184, 185, 188,
189, 192, 194, 232, 236, 253, 255,
257, 265, 272, 274, 275, 277, 279,
281, 283, 288, 290, 293, 294, 295,
297, 300, 301, 303, 361, 363, 368,
370, 375, 378, 402, 410, 434, 465,
481, 494, 500, 503, 512, 518, 525,
530, 533, 589, 590, 591, 608, 610,

6ll, 615, 619, 641, 668
Urjala Urdiala, pitäjä Hämeessä,

socken Tavastland 42
Uusikaupunki, Vars.-Suomessa, i

Egentl.-Finland 108
Uusikirkko, pitäjä Vars.-Suomessa,

socken i Egentl.-Finland 198,
199, 525

Uusimaa 219, 242, 263
Uxkull 405

Vaasa Vasa, kaup. Etelä-Pohjan-
maalla, stad i Syd-Österbotten

4BO, 662
Wacklin 108, 117, 120, 234
Wahl 183, 187, 188
Wahlström, Samuel, laivuri, skepp-

pare 532

Walch, kirjailija, författare 309, 310
Waldius, candid 393
Walheim, Andersf?), sotatuomari,

auditör 284, 285
Walla gård 368
Valakia, Romanian eteläosa, södra

delen av Romanien 520
Wallen, Jeremias, asessori, Turun

ja Porin läänin maaherra, asses-
sor, landshövding i Åbo och
Björneborgs län .. 255, 295, 304, 531

Wallenborg, K., matematikko, ma-
tematiker 474

Wallencreutz, Göran Otto(?), val-
tiosihteeri, statssekreterare .... 183

Wallenius, Martin Johan, professor
B3, 84, 85, 210, 235, 663

Wallenius .... 540, 544, 546, 598, 600
Wallenstierna, Ulrik, Karjalan laa-

manni, lagraan i Karelen .... 167
Wallerius, Johan Gottschalk, mine-

ralogi, professori, mineralog, pro-
fessor 170, 173, 590

Wallis, Gustav Fredrik, merikap-
teeni, sjökapten 326

Wallman, laivuri, skeppare 192
Wallvik, Nils Fredrik, majuri, ma-

jor 339, 531
Vanaja, pitäjä Hämeessä, socken i

Tavastland 42, 259
Wargentin, Pehr, tideakatemian sih-

teeri vetenskapsakadeniins sekre-
terare 70, 87, 92, 200, 358, 575,

607, 640
Warmholtz, Carl Gustaf, kokoilija,

hovineuvos, samlare, hovräd .. 632
Wasa hovrätt 558
Wasa orden 163, 164
Wechter, Esaias, raatimies, rädman

lOl, 151
Weckholm, pitäjä Upsalan läänis-

sä, socken i Uppsala län 328
Vehmaa—Vehmo, pitäjä Vars.-Suo-

messa, socken i Egentl.-Finland
154, 155

Welin, Johan, professor 107
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Weman, Carl Gustaf, runoilija,
Kemiön kirkkoherra, skald, kyr-
koherde i Kimito 214, 222, 291,

292, 296
Wendelius, cfr Kock & Wendelius
Wen(d)gren, piispan (K.F.M:n)

apul., hiskopens (C.F.M:s) adj.
389, 572, 573, 578

Wenström, Upsalan triviaalikoulun
rehtori, rektor vid trivialskolan
i Uppsala 387, 388, 630

Venäjä 38, 183, 186, 225, 237, 262,
275, 282, 298, 462, 520

Werelius 546
Vergilius (Virgilius) 90
Wermland 88
Vesilahti—Vesilax, pitäjä Hämees-

sä, socken i Tavastland .... 42, 45
Wessland, seurakunta, församling 458
Wesslo, Ruotsin konsuli Cagliaris-

sa, svensk konsul i Cagliari . . 446
Wessman (? Westman, Er.), lei-

puri, bagare 128
af Wetterstedt, Erik, kamarineuvos,

kammarråd 581
Vesuvius 506, 507, 538, 545, 546
Westzynthius 212
Westzynthius, Johan Magni, Pyhä-

joen kirkkoherra, kyrkoherde i
Pyhäjoki 219, 230

Wexionius, Mikael, (sittemmin,
sedermera Gyldenstolpe), pro-
fessori, hovioikeudenasessori,
professor, hovrättsassessor 54, 57,

B9, 618, 636
Wiberg, laivuri, skeppare . . 433, 530
Wiborg, se Viipuri
Wichman 521
Widberg, rovasti, prost 514
Widhom 49
Widenius, maist., mag. 137, 270,

2BO, 287
Wiebe, pappi, präst 553
Wien 462, 464, 552?, 593
Vihti—Vichtis, pitäjä Uudellamaal-

la, socken i Nyland 203

Viipuri, kaup. Karjalassa, stad i
Karelen 449

Viitasaari, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 42

Wijkman, Casper, maist., mag. 385,
445, 448, 449, 497, 551, 553, 585,

594, 637
Wiksberg 53, 62, 65, 87, 142, 143,

156, 296
Wiksell 580
Wilcke, Johan Carl (?), professori,

tiedeakatemian sihteeri, profes-
sor, vetenskapsakademins sekre-
terare 663

Wilde 499
Willnäs, se Askainen och Louhi-

saari.
Winbom, Johan, ylimäär. teol.-

apul., lisensiaatti, extraord. teol.
adj., licentiat 463, 464, 494

Wingius, kirjailija, författare .... 663
Wingård, Johan, hovisaarnaaja,

Gööteporin piispa, hovpredikant,
hiskop i Göteborg .... 429, 456, 516

Wirell, valtionkomissaari, stats-
kommissarie 64, 108, 112

Wirmo, se Mynämäki
Wirzenius, Anders (?) sittemmin

Tyrvään kirkkoherra, sedermera
kyrkoh. i Tyrvis 52, 53, 108, 333,

337, 339, 342
Witting, Fredrik, kirkkoherra, ro-

vasti, kyrkoherde, prost 451
Woide, C. G 636
Voltaire, Francois Marie, ranskal.

kirjailija, fransk författare, 251, 569
Wolter, arkiaatteri, arkiater 102, 105
Wrangel, ylihovisaarnaaja, tohtori,

överhovpredikant, doktor 157,
l6l, 163, 172, 176, 190, 193

Wrede, kenraali, general 302, 517, 589
Wrede, fröken 521
von Wiirtenherg, Marks, kanslia-

virkamies, kanslitjänsteman 70,
92, 98, 99, 127, 135, 145

Wånå, se Vanaja.
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Vänge, seurakunta Uppsalan arkki-
hiippakunnassa, församling i
Uppsala ärkestift 527

Wärmland 436
Västeräs, kaup. Yästmanlannissa,

stad i Yästmanland 447
Vörå, se Vöyri.
Vöyri, pitäjä Pohjanmaalla, socken

i Österbotten 662

Yläjoki (Maariassa, i St Marie) .. 625
Yorick, kirjailija, författare 161
York, kaup. Englannissa, stad i

England 389
Yverdon, kaupunki Sveitsissä, stad

i Schweiz 129

Zacharius, kirjailija, författare . . 340
Zellbell, Ferdinand, kapellimestari,

kapellmästare 16, 18
Zeseman, yliopp., stud 389
Ziden, maisteri, magister 47
von Zinzendorf, Nikolaus Ludvig,

herrnhutilaisuuden perustaja,
kreivi, herrnhutisraens stiftare,
greve 316

2iäka, Jan soturi, hussilaisjohtaja,
krigare, en av hussiternasledare 87

Zoliin, Israel Johan, kämnari, kani-
nare 400

Zweygberg, Fredrik Johan, Haus-
järven kappalainen, maisteri,
kapellan i Hausjärvi, magister

l2O, 128, 141, 144, 145

Aho, se Turku.
Ahman, laivuri, skeppare 303
Äkerhielm, Samuel, valtaneuvos,

riksråd 192, 209
Åkerö, säterikartano Södermanlan-

nissa, säteri i Södermanland . . 142
Åland 9, 32, 108, 121, 153, 156, 174,

199, 229, 250, 260, 262, 625

ÄH, Samuel, tuomiorovasti, profes-
sori, domprost, professor 421

O rnhielra (Arrhenius), Claes, pro-
fessori, professor 502

Österbotten, se Pohjanmaa.

Oikaistavaa: Rättelser:

S. 257 r. 9 ylh., ovanifr. sana sic! poistettava;
ordet sic! bör uteslutas.

S. 627 r. 6 alh., nedifr. on: stär: Sigrid Gahm Persson
lue: läs: Sigfrid Gahm Persson.
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