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Alkusanat.

Tämä nide sisältää ensimmäisen osan Kaarle Fredrik Mennanderin
saamista kirjeistä. Alkuperäiset kirjeet ovat Tukholman Kunin-
kaallisessa kirjastossa. Tässä julkaisussa ne ovat järjestetyt siten,
että ensiksi on otettu Mennanderin lähimpien omaisten kirjoitta-
mat ja senjälkeen kaikkien muiden kirjeet järjestettyinä lähettä-
jien sukunimien aakkoselliseen järjestykseen. Viimeksimainitusta
ryhmästä on tässä niteessä päästy vasta B-kirjaimen loppuun.
Omaisten kirjeet ovat julkaistut in extenso, mutta kuten lukija huo-
maa, on toisessa ryhmässä joukko lyhennyksiä ja lyhyitä referaat-
teja, ja jäljelläolevassa, tämän kirjeenvaihdon kolmannessa osassa
niitä tullaan käyttämään vielä huomattavasti runsaammin.

Toimitustapaan nähden viitataan ensimmäiseen osaan ja sen alku-
sanoihin. Kuitenkin on isojen ja pienten alkukirjainten käyttöä
lauseen sisällä samoin kuin sanojen yhteen- ja erilleenkirjoittamista
enemmän modernisoitu, vaikkei olekaan pyritty täysin nykyaikai-
seen kirjoitustapaan.

Ranskankielisten kirjeitten lukemisessa on minua auttanut van-
hempi lehtori Heikki Impivaara, joka niihin myös on lukenut yhden
oikaisuvedoksen. Lukijaa kehoitetaan ottamaan huomioon sivulla
68 oleva alaviite. Samoin on lehtori Impivaara tarkastanut henkilö-
jä paikannimihakemiston. Muutamien latinankielisten sanojen ja
sanontatapojen lukemisesta olen neuvotellut fil. lis. Matti Sainion
kanssa. Tukholman Kunink. Kirjastossa lopullisesti verratessani
oikaisuvedoksessa epävarmoiksi merkitsemiäni paikkoja sain jäl-
leen sikäläisen käsikirjoitusosaston kirjastonhoitajalta, fil. lis.
Ruben Erikssonilta osakseni sekä erittäin aulista että antoisaa apua.
Kun nyt julkaistavissa kirjeissä on muutamia ruotsinkielisiä sanoja,
joita ei ole enempää F. A. Dahlgrenin tunnetussa Glossariumissa
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kuin nykyaikaisissäkään sanakirjoissa, pyysin niistä selvitystä Ruot-
sin Akatemian sanakirjan toimitukselta Lundista, ja sanotun sana-
kirjan toimittaja, fil. tohtori Pelle Holm ilmoittikin minulle usean
sellaisen sanan merkityksen (niiden lähde on alaviitteissä ilmaistu
lyhennyksellä R. av SAOB). Kaikille näille arv. avustajilleni pyy-
dän saada lausua kunnioittavat kiitokseni.

Henkilö- ja paikannimihakemiston laatiminen on tuottanut mel-
koisia vaikeuksia, kun kirjeiden kirjoittajat hyvin harvoin ilmoit-
tavat henkilön etunimiä tai sen alkukirjaimiakaan. Hakemiston
käyttäjän on siitä syystä noudatettava tarpeellista varovaisuutta.
Sitä laadittaessa on käytetty pääasiallisesti painettua kirjallisuutta,
jonkin verran myös Ruotsin Kunink. Kirjaston käsikirjoitusosastolla
olevien kirjeitten kirjoittajien korttiluetteloa.

Turussa, 15. p. lokakuuta 1940.

Toimittaja.



Förord.

Detta hand innehåller den första delen av breven tili Carl Fredrik
Mennander. Originalen förvaras i Kungliga Biblioteket i Stock-
holm. Utgivaren bar ordnat dem sälunda, att breven från Mennan-
ders närmaste anhöriga upptagits först och därpä i alfabetisk ord-
ning alla de övrigas efter avsändarnas släktnamn. Vad den sist-
nämnda gruppen beträffar sträcker den sig i detta hand endast
t.o.m. bokstaven B. Breven frän hans anhöriga ha utgivits in
extenso, men såsom läsaren torde observera, förekomma i den andra
gruppen en mängd förkortningar och referat, och i den ännu icke
utkomna tredje delen av denna brevväxling skola de användas i
än större utsträckning.

Vad åter själva utgivningssättet angär hänvisas tili första delen
och dess förord. Dock bar bruket av Stora och smä begynnelse-
bokstäver inne i satsen ävensom ordens sammanskrivning och ät-
skiljande hiivit mera moderniserat, ehuru här ingalunda efter-
strävats ett helt och hållet moderni skrivsätt.

Yid genomläsningen av de franska breven bar äldre lektorn
Heikki Impivaara värit mig behjälplig; hän bar ävenså läst dem i
första korrekturet. Beträffande dessa brev uppmanas läsaren obser-
vera noten pä sid. 68. Ytterligare bar lektor Impivaara granskat
person- och ortnamnsregistret. Angäende läsningen av vissa latinska
ord och fraser bar jag rådgjort med fil. lie. Matti Sainio. Då jag
i juli detta är besökte Kungliga Biblioteket i Stockholm för att
slutgiltigt kollationera vissa enligt min äsikt osäkra ställen i korrek-
turet, rönte jag även denna gäng av bibliotekarien vid K. B:s
handskriftsavdelning, fil. lie. Ruben Eriksson synnerligen stort till-
mötesgäende och erhöll av honom värdefull hjälp. Då i de nu

utgivna breven förekomma mänga svenska ord, vilka icke åter-
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finnas väre sig i F. A. Dahlgren® bekanta Glossarium eller i nutida
ordböcker, bar jag rädfrägat redaktionen av Svenska Akademiens
Ordbok i Lund, och å redaktionens vägnar bar fil. dr Pelle Holm
upplyst mig om betydelsen av mänga sädana ord (i noterna bar
dä angivits säsom källa R. av SAOB). Tili alla dessa minä ärade
medhjälpare riktar jag mitt vördsamma tack.

Uppgörandet av person- och ortnamnsregistret bar bjudit pä avse-

värda svärigheter, då brevskrivarna ytterst säilän angiva personernas
förnamn, icke ens dessas begynnelsebokstäver. Registret bör därför
nyttjas med en viss försiktighet. Yid dess uppgörande bar före-
trädesvis tryckt litteratur kömmit tili användning men i nägon män
även det i Kungliga Bibliotekets handskriftsavdelning befintliga
kortregistret över brevskrivarna.

Åbo, den 15. oktober 1940.

Utgivaren.
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Mennanderin isältään saamia kirjeitä. Brev
tili Mennander från hans far.

1. Min k. Son.

För nägra wekor sedän skickade jag genom Christina nägra math-
wahror och annat, jag twiflar intet at de aro redan lyckel. fram-
komne. Samina tid skref jag och med posten genom Wasa och
skickade opsatzen pä altsammans. K. Son, menagera nu med mathen
och penn. så mycket du nånsin kan; ty härifr:n lärer knapt någon
reesa den wägen i ähr mehra.

Huad soin brohr Mennandri recommendation tili Curicka an-
belangar, så wille jag hiertel:n giärna imna det hälst åth honom,
om jag rädde, men här är en sådan status rerum at församl. har
uthlätit sig för sterbhuset på det högsta, och will ingen annan

hafwa än den soin försörjer änckian eli. dotren, och därigenom skeer
en och annan meriterad man en empfindlig orat, om det gär an, håll
delta tyst, och säg för ingen menniskia, ty tu haar hara spioner
om dig, som raportera hijt igen altsammans, derföre achta dig.
Skinnen som öfv.sändes komma h. professoren tili, som mycket
tienstl. hälses.

Lät nu binda in din Soronum etc. Jfrän Stockholm läfwar din
morbror sända åth dig de öfriga förskrefne böcker. Men atlas
är intet tili fångs, kåstar och grymmel. mycket om man förskrif :r

den, n:l. 90 d:L, och den kan du wähl wara förutan nu i förstone.
Om jag lef:r tili wintren, skall jag skicka effter dig, om Gud

will. Fruchta nu Gud och hält tig rät, ty slijkom skall på sidstone
wähl gä, ceu optat tibi pater tuus

Ilmola, d. 16. lunii a:o 1726. And: Mennander.



Andreas Mennander.

A tergo: A Monsieur Mons. Carl Fridrich Mennander Cette
En Åbo 1

2. Min kiäre son Carl Friedrich.

Jag beklagar, at du måste liggia så länge för mothwind i Christina,
at din wägkåst lähr endehls wara förtärd, derföre hafwer jag an-
staltat at ett fåhr skall tagas if :n Panula i Cauhajoki, och foras tili
Christina, dig tili förfriskning. Äfwen fölier med Carl Olofson
if:n Seinäjoki 3 natkappor, 2 paar half ärmar it. 1 paar tåflor.

1 Otettakoon tähän myös seuraava And. Mennanderin K. F. Mennanderin tu-
levalle appi-isälle Abr. Paleenille lähettämä kirje: Här må även intagas följan-
de brev från And. Mennander tili C. F. Mennanders blivande svärfar, Abr. Paleen:

Ädel och Högachtad H. Häradzhöfding
Min Kiäraste H. Broder.

Jag lefwer ännu, låfwat ware Gud! och önskar m. H. B:r et Iångt lijf, hälsa
ock alsköns wählmogo! Jag skickar nu min staekars omyndiga son tili aca-
demien i Åbo, och hafwer effter m. H. Broders goda förslag recommenderat
honom tili h. professorein theologiae m. luslenium. Jag giör mig och helt för-
säkrad därom at min kiäraste H. Broder intet tager sin hand ifrån honom huar-
ken uti min lifstid, ej eller effter min död. M. H. B:r wille och läggia et godt
ord för honom hoos h. professoren at han måtte hållas under noga opsicht, ty
han är ännu tämmerlig barnslig, i synnerhet kan han intet så achta sit före sig
borde. Disposition öf. hans penn. haf. jag committerat bem:te h. professori,
at effter nödtorfter gifwas däraf hwad han behöf. Men skulle h. professoren
intet taga sig den mödan uppå, så sättes penn. hoos någon god mau. som di-
spenserar dem tili gåssens bästa. Min kiäraste H. Brohr behagade och alwar-
ligen förmahna gåssen at han ingalunda säljer sin råck och kiöper sig et swärd,
ty han torde komma derigenom på skada och hugga Malcho orat af. Jag be-
klagar den stora olyckan, som den goda staden Åbo åtherigen öfwergången är.
Gud tröste dem alle som deruti dehl hafwa! Ora qvarteer lähr wara mycket
ondt, doch håppas jag at någon Gudz wän bärgar wåra staekars resande. J öf-
rigt anmähles min tienstödmiucka hälsning tili ädle Fru Syster och hela för-
nähma familien, och jag förblifwer med ali wördnad och nöije min högtährade
H. Broders trognaste broder in til döden

Ilmola Prästegård, d. 17. Aug. a 1728. And: Mennander.

A tergo: Monsieur Monsieur le luge Territorial Abraham Paleen Cette
En Aho
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«V„ 1726, 25/8 1728, “/* 1729.

Achta för Gudz skull vähl alt det du hafwer med dig, och för alt-
ting achta dig sielfwan och din hälsa, ty om du kommer at hålla
wid sängen pä en främmande orth, så är ingen som ansar dig.
Kamba och dit häär flitigt at lössen intet äther op dig pä wägen,
eller dijt du kommer. Dijna plätar kan du gee äth skepparen tili
at förwaras, så länge du kommer fram, elliest, huad fracten anbe-
langer, den will jag betahla här. Nog wore det wähl, om du hade,
medan du legat stilla i Christina, lätit förfärdiga din west, och lät
ännu, ty hoo weth huru länge denne mothwinden pästär. Herren
ware med eder på wägen, och hans engel ledsage eder för Jesu
skull! Fahrwähl! som önskar din trogneste fader

And. Men.Ilmola, d. 25. Aug. a:o 1728.

A tergo: Bonae Spei luveni Carolo Friederico Mennandri haec
dentur Christina

3. Min kiäre Son.

Näst för helgen fick jag bäde dit och höglärde h. professorens
bref tillijka, och förnimmer af bägge at de afskickade 30 plätar äro
ankomne och skulden hoos Scheele betahlt. Sedermera skickade
jag med h. Gabriel Lagus 10 plätar och talg 16 marker, huilcka
lian läfwar igenom sin skrifwelse at föra fram. Gud weth huru
swärt det är at fä nägon, som will föra plätar fram en så läng wäg,
och sölf. m:t har jag nu intet. Äfwen så är ingen humbla här
tili fängs i hela landet, uthan wij behielper oss miserrime, om icke
där på orten finnes mehra af det slaget, så weth jag ingen räd.
Lexicon Sorani, som är et oinbundit wärck, kan jag omögeligen fä
dijt, förän om währen, ty det skulle gå i kras på wägen. Elliest
weth jag och ingen menniskia här på orten, som i winter mehra
skulle resa äth Åbo, därföre håll dina mathwaror noga, ty härifrän
är intet at wänta förän vid första öpen watnet om Gud unnar häl-
san. En Finsk Bibel in qvarto, af reent tryck och godt paper, hade
jag giärna behöft för mig sielf, om du kunde komina öf:r nägon
sädan, sä gif mig tilkiänna, at jag pä något sät kunde bära omsärg
för betalningen. Kiäre barn, se nu tili at du anwänder wähl din
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Andreas Mennander.

tid, och intet går fåfäng, wähl wore det om h. secreteraren Kepp-
lerus toge sig omaket uppå, och såge effter din stylum latinum,
den du tör hafwa aldeles förgätit under dit * långa penalism. När
du skrif :r hijt här näst, så kalla mig intet högährewördig, ty det är

en professoris titel, uthan allenast wählährewördig eller än mindre,
ty mig kan det giöra lijka mycket. Din Swänska Bibel och de andra
böckerna har du tili at wänta ifrån Stockholm med första öpne
watnet, om Gud unnar lif och hälsa så länge, emellertid öfwa dig
uti de böcker som du redan haf:r. I öfrigit önskar jag dig lesu
nåd i detta nya åhret at du måtte tilltaga i wijsdom, ålder och nåde
för Gud och menniskior. Vale! ceu optat pater tuus

Ilmola, d. 10. Jan. a:o 1729. And. Mennander.

P. S. Hälsa h. notarium consistorii mag. Melartopaeum och säg at

jag will giärna skaffa dijt de här liggande 9 dl., som fallit för sidsta
resolution, så snart jag finner mig uthwäg därtill. Monendus etiam
es ne macules vestes tuas novas, qvae adeo magni sunt pretii, sed
utere etiam veteribus, cum res postulat et occasio. Vale iterum.

Ankoin den 23. Januarii.

4. Min k. Son.

Vexelen som genom handelsman Berg och h. räntomästaren Hel-
berg gick härifrän på 20 plåtar, den bar du fädt redan, sora dit
egit bref uthwisar, men beklageligit är det, at de penn. så snart
gådt äth för dig, så at du nu intet haf:r huarken tili at bitha eller
supa. Jag weth ej eller huad de skulle wara för böcker, som du
skulle anwändt tina endeste halförar tili, som du skulle lefwat åf.
Nukan jag intet see nägon uthwäg at skaffa penn. äth dig så snart,
förän öpen watnet blifwer och man kunde fä nägot öfwer ifrån
Stockholm, ty alt det jag här haft i penn., har redan gådt åth, så
må du hälla noga det du hafwer, jag kan ej mehra giöra än jag
giordt. Huad din hemkomst anbelangar i sommar, så är det mycket

1 Sana dit näyttää myöhemmin muutetun sanaksi din; ordet dit synes
senare ha ändrats tili din.
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10/ 4,
29/ 5 1729.

swårt och kåstsamt at få dig tädan och ändå kåstsammare at få dig
dijt igen, derföre will jag betänckia mig däröf:r tili härnäst. Jag
befaller dig under Gudz nådiga beskydd och förbl. tuus pater

Ilmola, d. 10. Apr. a:o 1729. And. Menn.

P. S. Hälsa din h. fahrbror, så och h. professoren Juslenium, jag
wil skrifwa dem til med det första.

Ankom den 16 April.

5. Min kiäre Son.

Det wore oanständigt och nästan neesligit om du, som en sä kärt
tid warit wid academien, skulle nu straxt allena komma heem en

sä läng och fahrlig wäg, ty afckickade jag härifrån d. 28. hujus tili
Christina mathwaror, som med Gudz hielp lära komma dig tili
handa, effter innelychta opsatz. Penningar skola och fölia med
bäten tili 15 eli. 20 plätar, som jag skrifvit om tili Bergens hustru,
effter hän sielf intet är hemma. Jag will framdeles genom Gudz
näd sä laga, at dig intet skall tryta, allenast giör mig intet den
skammen at du kommer ifrån academien och lemnar dina wackra
böcker och studier i sticket, ty då skulle huar bonde i Ilmola grijna
äth dig, derföre blif där qwaar tili Juhl, då will jag låta hemta
dig heem, om jag lefwer. J Stockholm haf:r du eij heller mehra
nägon at resa tili, ty din mohrbroder h. Lanaeus är bärgmästare
blefwen uti Norrtelge och Östhammar, och lähr, som hän skrif:r,
hafwa redan flyttat dijt nu i Maji mänad. Hän låfwar skicka dig
tili handa de längst effterskrefne böcker med någon Åbo fahrkåst,
och jag twiflar intet uthan icke de snart ankomma. Den Finska
Biblen du har kiöpt, skall äntel:n fölia nu med bäthkarlama, ty
den är mig ganska nödig. Tili h. notarium consistorii skal du
uthan nägon drögzmåhl aflefwerera uthaf dessa medföliande penn.
9 dl. för de 3:ne sidsta consistorial resolutioner, och hän hälses
ifrån mig. Sorani Lexicon, som nu medfölier, tillijka med Critica
Sacra Schefferi skohla inbindas bägge, och sedän snygt hållas, lät
för Gudz skull ingen bedraga ifrån dig dina wakra böcker, och
läna ingen uth, uthan haf dem för dig sielfwan. Hålt noga din
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Andreas Mennander.

math, at du intet må komma at creper . . .

* ägg, fisk och miölk
kan du kiöpa för penn. och håll inga kåstgångare, ty därmed kom-
mer du intet uth. Elliest uti omgänget haar du tili at rätta dig
effter Sirachs ord: Tro aldrig din fiende, och achta dig ochså för
dina wänner. Gijf dig intet uti stort sälskap, och lät ingen låcka
dig at gå på krogar och kiällare, uthan förwara dig för sådant prop-
ter Christum! Så snart fahrkåsten under Gudz nådiga försyhn
ankommer, så för tili h. prof. luslenium, som haft omak för dig,
de förseglade skinnen, jag will skrifwa honom tili med nasta p . . .

De penn:r som öf :rblifwa, skall du intet anwända tili flere böckers
opkiöpande, ty födan will wara först. Du skrif:r nu intet mehra
om du går hoos h. secret:n Kepplerus och skrifwer exercitia styli,
giör det äntel:n, hans omak skall jag med ali tacksamhet betahla.
Om du än skulle taga tig före at flacka omkring landet, så wore
det allenast för dig en tid- och penningespilla, derföre blif i Jesu
nampn stilla, fruchta Gud, och håll tig wähl. Din kiära mohr läter
hälsa dig mycket flitigt. Lorentz ämnar sig med sit kiöpenskap tili
Stockholm. Skrif mig tili om något höres om wår h. biskops an-
komst. Hälsa din goda fahrbroder och tacka honom för den goda
omwårdnad han altid låtit lysa på dig, jag skall med det första
skrifwa honom tili. Här med fahr wähl som . . oi:n 2 önskar tuus

pater

Ilmola, d. 29. Maji a:o 1729. Andreas Menn.

6. Min kiäre Son.
Dit bref af d. 17. Sept. fick jag d. 15. Oct. och det war så sönder-

rifwit och tillpyntat at jag knapt kunde läsat. I begynnelsen af
Sept. mänad gick härifrän /i half. t;a saltgrönt köt, samt en bytta
med bäär, bägge kärillen äro beteknade med bokstäf. C. F. M. Det
war sä bestält at de skulle fölia med en skeppare tili Stockholm,
och hän skulle äter i Stockholm opsökia en wiss man, som toge
hein:te saker med sig tili Åbo. Huad din moster anbelangar, sä

1 Sanan lopusta ei saa selvää. De sista bokstäverna oläsliga.
2 Hyvin epäselvää. Mycket otydligt.
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17/io, 5 /u 1730.

är det ondt tillfordra å£ henne, som Gud bättre! intet haar, och
wärre är det tili at lätha blij. Den dödes kläder du tagit af henne,
kan hon äntel:n mistä, men säg mig huad du will giöra med sä
mänga klädningar, som blijfva ändä mahlätne och illa fahrna. Du
lär fuller tagit revers af finska prästen öf:r de pantor du där
nedlagt, at jag intet kommer i olycka för dem. Om jag weste at
syster Greta intet sälde gården mig owentandes, sä kunde jag
ändä håppas med tiden at komina någorlunda til mit, men huem
weth huad hon giör? Hon skrif:r at hon är förlofwat med Drisel,
som skall hlifwa hennes sahl. mans successor, huilcket alt wore

wähl, om hon stackars menniskian pä nägot sät blef försörgd.
Om dit specimine academico har jag skrifwit h. prof. Juslenio

tili, han kan gifva dig materien at skrifwa om, som dig tienar.
De propagatione animae per traducem vore wähl en materia multum
vexata både af philosophis och theologis, men Gud weth om

du kan komma uth dermed. J Sperlingii Antropologia finner du
wähl subsidia men Mons. Carthesius är antagonisten hans. Men
will du hafwa någon materia som mindre kåstar på respondenten,
så kan h. prof. lingv. gifwa dig något af ritibus vet. ebr. eller så.
Elige utrum vis. Om det är möjel. så . . -

1 fa åth mig if:r Åbo

Breviarium Hulhemanni, så och Ebartum in controversias theol.
Här näst will jag skrifwa mehr. Fahrwähl! ceu optat tuus pater

Ilmola, d. 17. Oct. a:o 1730. And. Menn.

A tergo: Pereximio Viro luveni D:no Carolo Friderico Mennan-
dro Studioso Theol. et Philos:ae industrio hae tradantur
Aboae.

Ankom den 22.

7. Min kiäre Son.

Dit bref af d. 20. Octob. fick jag tillijka med s. vener. consistorii
skrifwelse d. 4 Nov. och undrar jag högel. at mit förra af d. 14 Oct.
eij är kömmit dig tili handa. lag skref samma gängen tili h.

1 Kulunut pois. Bortslitet.
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professor Juslen, så och h. brohr Palen, jag må aldrig tro at nå-
gon akulle warit så gudlös och snappat brefwen bort ifrån posten.
At du haar öfwat dig publice uti responderande, är mycket wähl
giordt. Sic perge porro, et per Dei gratiam profice. Jag skref min
mehning sidst om din disputation in futurum, och tycker mig
rådel. at du tager dig före at arbeta de traduce s. creatione
animae per traducem under huad titel det skeer, därom får du
conferera med h. professore physices, som lär blifwa din praeses.
Gud låte alt wäl gå! War nu flitig och giör dig wähl bekant syn-
nerl. uti physicis, at ingen må ståppa dig munnen tili. Mohr längtar
at wetha om du har fådt genom Stockholm en half tunna salt-
kiöt så och en bytta bäär, både beteknade med bokstäfwer C. F. M.,
hwilcka kärill skickades härifrån redan i September månadz
begynnelse. Skrif äntel. därom med det första. lag hinner nu

intet at skrifwa h. secr. Kepplerus tili, det jag doch will giöra
endera dagen, emellertid hälses han och alla goda wänner hiertel.
och jag förbl. din trogne fader

Ilmola, d. 5. Nov. 1730. A. Menn.

P. S. At jag nu intet kan få någon wisshet huarom i sidsta
prästemötet är disputerat och intet skrifwer h. biskopen heller
om sin hijtkomst. Vale!

Ankom den 19.

8. Min kiäre Son!

Det är mig kiärt at du, effter dina förmäns inrädande, tagit
dig före, at arbeta pä nägot excercitium, lijka huarom det är,
allenast det intet är alt för tritum quid. De academia solymitana
seu typo academiarum N. T. är wähl en ymnig materia, at skrifwa
om, allenast du kunde få några tienliga subsidie där tili; huar-
om jag nu skrif :r tili h. secr. Kepplerus, hän torde kuuna skaffa
dig nägot af academise biblioteket. lag märcker af din skrifwelse
at du intet ärnar koinma heem tili helgen, hälst om du tager
dig nägon synnerlig syssla före, derför will jag see tili, när före
blifwer, at du fär nägot at lefwa pä. lag undrar på at du intet
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skrif :r om kiött halftunnan, om du fådt den eli. eij. Hall nu dina
kläder reena, at du intet befläckar dem, så kan du hafwa gagn
åf dem i mång åhr, item hålt dig elliest i Gudz fruchtan sedigt
och stilla, förhäf dig intet, uthan fruchta heller och war achtsam
uti allting. lag hör med onöje at du har wexlat några böcker
med Cajanus, tag dit igen och gif honom sit ju för ju heller. Här
haar warit et stort buller om bem:te Caj ani gifftermål, men

han har nu köpt sig löös ifrån den första bruden med 300 dal.
kopp:r mt., hyfwä sek oli. Achta dig för qwinfolck om du will
hafwa någon framgång i werlden. Scopulus est mala mulier. Etiam
mihi admonendus es de re nummaria, ne profundas pecunias
tuas, sed utere iis parce nec redigas teipsum et patrem tuum ad
mendicandum. Vale! ceu optat tuus pater

Ilmola, d. 24. Nov. aro 1730. A. . . -

1

Detta innelyckta beställ äntel tili . . .

a

A tergo: Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander ces. en Åbo.

Ankom den 9. Dee.

9. Min kiäre Son.

Dit bref af d. 1. Dec. bekom jag med m:r Stenbeck, och fägnar
mig at du haar hälsan Gudi låf! Huad dit förehafwande excerci-
tium anbelangar, så är det intet åth, at du skrif:r widlöftigt, uthan
på paar arck eli. 3 kan wara nog, gifwe Gud! at du kunde wähl
förswarat, därpä stär det mästa.

Noli furari ex aliorum scriptis ne inveniaris plagiarius vei unus
ex iis qvi compilant scrinia Lippi, proprio marte nihil tentant.

Sedän disputation blifwer färdig, kunde lion tryckas in 8:vo och
stylo terso tili at skohna penn. och omkåstnaden, (med paar 100:de
dal: mehnar jag at du kan komina uth, huilcka p:r du får lähna
af h. professoren Juslen pä betahlning will Gud i währ). lag
tänckte at du skulle hafwa nägot igen af de 300 dl. du tog af

1 Kulunut pois. Bortslitet.
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Bergen, men nu hör jag at du lef:r igen pä lähn. Gud wetli
huar jag skall tagat? Skinwahror är här nu för tiden mycket
swärt at bekomma och wetli jag intet wist at läfwa, förän jag
fäär see mig om i skogzbyarne. När du haar giordt dit ifrän dig,
sä fäår du komma heem, will Gud, emoth Påsk, och sedän wara
henima nägon tid effter jag och rätt nu trötnar at predijka och
fahra omkring i denna widt begrepne soknen, och jag wäntar at

fä någon hielp af dig pä minä ålderdoms dagar.
Effter helgen kommer unga Petrus Vhael at resa tili Åbo, tillijka

nied Uppsala gässen, då will jag skicka, så godt jag kan, nägon
förfriskning äth dig, allenast du wille wara tåhlig och bida så
länge. Nattråcken skall och följa. Rees uth til din h. fahrbrohr
och roa dig där om Juhlhelgen, sedän fäår du komina igen tili
studierna.

Tili Stockholm måste du antelin skrifwa med det första tili
den mannen, som du lemnade panterna hoos, med tienst. förfrågan,
huad anstalt är sedermera giordt på din mosters sidu, och om någon
löst sit igen och huem emothtagit penn. Om det öfriga will
jag skrifwa tili Norrtelge, om jag lefwer tili effter helgen, ty nu

haf:r jag annat at blåsa på. D:n Cajanus har hallit bröllop med
den senare bruden d. 10 Decembris i Lill-Kyro Prästegård, jag år-
kade intet resa dijt, fastom jag war buden, han haar måst gifwa tili
förlikning åth den första bruden 300 dl. förän han fick wigas.
Sidst önskar jag dig en hugnelig högtid och et fulkomligit nöje i
Gudi wårom Frälsare! Hälsa alla goda wänner, j synnerhet din h.
fahrbror, Gud låte honom lefwa särdeles för sinä många barn skull!
Fahrwähl! ceu optat pater t.

Ilmola, d. 16. Dee. a:o 1730. A. Menn.

10. Min kiäre Son.

Under Gudz milda försyn skickar jag nu min dräng med några
mathwahror tili tig, Gud låte det lilla wähl framkomma! Hafwer
du några kläder, som behöfwa tili at wändas eller elliest äro
obrukelige, så skicka dem heem tili att lagas nu med drängen
och lägg dem in uti den lilla skincofferten du haar, at när du
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sielf kommer heem, kläderna kunde wara lagade. Skin tili böxor
haar jag kiöpt, men intet fädt heem ännu, härnäsi will Gud
skall det följa med nägon. Tyg tili natträck kan du kiöpa där,
och siä tin gamla frijs räck tili foder, ty här kan man ingen
skräddare fää. Denna gängen kan jag omöjeligen få tili sammans
mehra än 4 små märdskin, som du kan gifwa åth h. professoren
Biörklund, här näst om Gud will! skall det förbättras. Skrif med
drängen omständeligen om dit tillständ, särdeles om du skal igenom-
gå examen styli förän du skall disputera, sä framt det blijr nägot
af med tiden. Gud gifwe at owänner aldrig finge glädias öf:r oss.

Huad här passerar, får du wetha af drängen. Nu weth jag intet,
om och huru mycket penn. du har lähnt af prof. Juslenio, ty har
jag intet denna gängen mehra räd tili at skicka än dessa 23 plåtar;
ej eller får drängen mehra fr am. War för Gudz skull noga om

dina penn:r och weth at jag mäste mycket lida för din skull. Hälsa
alla goda wänner och jag förbl. tuus pater

Ilmolla, d. 12. Jan. a:o 1731. And. Menn.

P. S. Kasta dig intet alt för mycket med din disputation, uthan
lääs först materien wähl igenom förän du begynner skrifwa, och
sedän skrijf med största åhoga och betänkande. Sed D:nus ducat
te in via veritatis! Vale!

A tergo: a Monsieur Mons. Carol Friedrich Mennander,
le Studeant Ces. en Åbo.

11. Min kiäre Son!

Af dit bref, daterat af Åbo d. 1. Febr. förnimer jag, att du är
wid hälsan och begynner att arbeta på dit specimen, huilket Gud
låte lyckel. aflöpa! lag har tillförenne lätit förstä min mehning
att du eij skulle skrifwa altför widlöftigt, uthan om du tycker
att materien är swär och widlöftig, sä kan du lemna en deel däraf
tili en annan disputation härnäsi, om Gud will! angäende samma
materien. lag skrifwer nu tili h. professor luslenium om för-
sträkning pä 300 dal. tili första öpet watn, laga nu sä, att du
intet anwänder samma penn. tili nägot annat, än det som ärnat är,
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elliest kunde du råka uti misscredit lioos honom, som din förman
är, och märcker noga huru du anwänder penn. och liuru mycket
tili dit förehafwande fordras! Tag nu Gud tili hielp och laga
så, att du intet inlägger skam i det du täncker att hafwa ära
uthaf, uthan lääs flitigt och bee Gud om hans h. Andes oplys-
ning. Du må eij heller tänckia att du kan komma heem, förän
du haar giordt dit ifrän dig, ty då akulle din owän giöra spe
af dig och säga att du haar tagit tid något före och intet kunnat
fulfölia; itaque omnia si perdas, famam servare memento. Fram-
för alt råder jag dig att du intet gif:r dig i elakt sälskap, soin i
synnerhet wid delta fälkslaget ymnigt wanckar, uthan achta dig för
fyllerij, slagsmåhl, grasserande om nätterna och annat mehra, som
särdeles en yngling illa anstä, och kunna fördärfwa bäde siäl och
kråpp, Gud beware dig för sädant! Du kan intet komma ifrän
academien förän Gud geer sommaren, pädet käsien din, som du
fädt nyligen, eij må förfaras och af främmande förtäras. Mons.
Stenbäck ärnar sig tili Åbo än i winter och då lärer dhen yngre
h. Stenbäck komma heem, sin h. fader tili nägon hielp i predi-
kande. Du skrif :r intet, om du haar lefwererat skinnen tili h.
professorn Biörklund, som jag skref, giör det äntel;n, ty tu be-
höfwer honom altför wäl, jag skall och skrifwa honom tili det
första nägon reeser tili Wasa härifrän. Hälsa h. secreteraren Kepp-
lerum, hän läfwar uti sit bref att wara dig bijståndig iiti alt som
hän kan, Gud wälsigne honom derföre! Din h. fahrbrohr häradz-
höfdingen läfwar och uti sit bref att see effter dig, och råda dig
tili det som dig nyttigt är, tu modo ne tibi ipsi desis, neque
receda ...

1 a proposito proficiendi in bonis literis. Härmed
slutar jag, och önskar dig Gudz wälsignelse och lyckelig fortgäng
uti alt dit företagande! Fahrwähl af din k. fader

Af Ilmola Prästegård, d. 2. Martii 1731. And. Menn.

P. S. Spara dina penn. så mycket du kan, att du intet altid
behöfwer att anlita främmande om succurs och lähn, det är wärre

än alt ondt; med litet kan man hålla huus, men med mycket kom-
mer man och intet uth, så framt man tager på att slösa sitt. Yale!

A tergo: Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander le Studiant
Ces. En Åbo.

1 Kulunut pois. ■—• Bortslitet.

14



5/s 1732, 2Va 1731.

12. Min kiäre Son.

Dit bref fick jag med lenssman ifrän Wasa och fägnar mig at

du har Gudi läf! hälsan. Huad din förfrägan anbelangar om du
skulle affectera tili graduin wid nasta promotion, därom fär du
fråga dina förmän, särdeles h. professor Biörklimd, om räd. Skulle
sä wara Gudz wilia, nog önskade jag, att det kunde ske för, än
effter min död. Jag lemnar alt under Gudz milda disposition.
Ställ dig nu wähl in hos dina förmän, och gack flitigt uti publicis
och privatis lectionibus, men för allting bed Gud med alfwar, att
lian mätte gifwa sin wälsignelse tili alt dit företagande. Jag will
och bedia Gud innerl. att mit håpp om dig icke måtte blifwa tili
intet. Må wähl! som troget önskar tin fader

Hastigt af Ilmola, d. 5. Martii a:o 1732. And. Menn.

P. S. Hälsa h. professorerna, sä och din k. fahrbror och alla,
som mit ringa nampn känna. Iterum atque iterum vale!

A tergo: a Monsieur Mons. Carol Friedrich Mennander Ces
en Åbo

13.1 Min kiäre Son!

Nu äro wäll runda 2 mänader förflutne sedän jag sidst fick bref
ifrän dig, huilket haar giordt mig särgel. tanckar antingen om din
siukdom el. död. Jag skref icke långosedan, där pä jag eij eller
nägot swar bekommit, Gud låthe alt stä wähl med tig! Ifrän h.
b:r bäradzhöfdingen fick jag bref med förra posten. Hän skrifwer
att du haar värit nägot opasslig, med (sic!) huad sedermera händt,
weth jag intet. Jag skref tili h. professoren luslenium för nägon tid

1 And. Mennanderin 24.111. 1731 p:Lyssä kirjeessä Abr. Paleenille on seu-
raava jälkilisäys: I And. Mennanders brev av den 24 mars 1731 tili Abr. Pu-
isen ingår följande postscriptum:

P. S. Om min Carl F. är ännu i lifwet, åstundar jag att fä wetha, hälst jag
i 2 mänader ingen bokstaf haft ifrän honom. Pastorernas och sacellanernas
fulmächtige här ifrän Österbotn förnimmes att agera moth hwarannan pä rikz-
dagen, hwilcket ominerar oss en slätt uthgäng pä desiderierne wära. Gud för-
barme sig öf. oss; å Dieu.
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sedän, om försträckning tili din disputation, om lian betror mig tili
währen, lär jag wähl fä wetha innan kärt. H. handelsman Bergens
enda son är död blefwen i Wasa, tili en hiertelig sårg för sinä för-
äldrar, men, kanhända, tili stor glädie äth dem, som tänckia tili
att ärfwa. Skrif mig tili äntel. om du haar begynt att skrifva eller
huru wida du avancerat.

Jag haar warit sängsiucker alt sedän jag lychtade minä beswär-
liga visitationer och omfahrter, som städt uppå ifrån Kyndermäs-
sotiden alt här tili. Om jag lefwer el. döör, sä sker Herrans willja,
som i ali ting är den bästa!

Lätt nu see att du giör fult för det beröm, som din h. fahrbrohr,
sä och nägra andra af dina förmän gifwa tig, uti deras skrifvelser
tili mig, war flitig duus och stilla, så winner du godt nampn hoos
fälk, och bahnar tig wägen tili godt framsteg, dett Gud nådel:n
förlähne!

Sidst önskar ali förnöjelse i Gudi och förblif. din trogne fader
tili döden.

Ilmolla Prästegård, d. 24. Martii 1731 And. Mennander.

P. S. Mohr och alla de wåra hälsa dig mycket flitigt, å Dieu!

A tergo: Moribus et Literis ornatissimo Dno Studioso, Carolo
Friederico Mennandro hae dentur Aboae.

14. Min kiäre Son!

Ditt bref af d. 6. April ankoin hijt tili Ilmola d. 30. ejusdem, och
fägnar mig mycket att du har hälsan och kan idka dina studier,
dess ware Gudz nampn låfvat ewinnerligen! Om dit wistande i
längden där i Upsala är jag mycket dubiens, och weth intet huad
råd jag taga skall, aldenstund minä fattiga medell aro mästendels
redan åthgängne, sedän kan jag och intet see att du kommer tili
att afgiöra något af dina instantier så länge du är där. Än widare så
tager min ålderdoms skröpelighet dageligen tili, sä att jag intet
weth dagen när jag döö skall, ty wille jag giärna att du för dödz-
fall skull wore här närmare wid handen, hälst du kan i Åbo äfwen
hafwa så goda informatores som der i Upsala, fast de intet äro så
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mänga. Häremoth afräder mig äf:n delta mit opsåth först det att

du sä lithen tid warit wid Upsala universitet, och kunde kanske
af dina owänner räknas dig tili skam att du sä snart kommer där-
ifrän. Men härom fär jag, om Gud unnar lifztiden, betänckia mig
widare. Din brohr Bachman haf:r nägra tårra mathvaror med sig
samt lijn- ocb sängkläder som stå på listan, det öfriga skall följa
med Christina boar, när de giöra sin sommarresa, sä att du sedän
fär wända tig antingen tili Upsala eller tili Åbo, alt däreffter som
Gud behagar gifwa räden tili och befrämia dina wägar. Du behöf:r
intet att resa tili Stockholm och mothtaga käsien som nu skickas,
uthan h. Bachman läfwar ställa den tig tilhanda med jachten som
gär der emellan. Emellertid kan du sittia stilla och läsa i din book.
Det är illa att du intet skrif:r om du har nägot i förräd af miöhl
och malt, att man weste sända annat i stället igen, derföre skrif
ännu nogare därom med det första. ÄnteUn war sparsam med
penn. som du har under händer hälst de nu lida tili ända, och man
ei weth att gripa tili nägra andra medell sä hastigt. Mig tycker
huar gång när jag skrif :r dig tili, att det skall wara den sidsta gån-
gen, sä mins huad jag dig förmahnt, neml. beflita dig om för din
Gud, att hellällä en reen tro och godt samwete, sedän ett ährligit
nampn pä jorden, achta dig för ogudachtigt sälskap, tro ingen uthan
Gud allena bäst, om du fehlar häruti sä faller du. Jag befaller dig
här med i Jesu wäld tili kräpp och siäl och förbl. din fader in tili
döden

Af Ilmola, d. 4. Maji a:o 1732. A. Menn.

P. S. Om du hördt nägot att moster din beswärat sig henne wore

för när skedt med skuldens betahlande, el:r och någon annan pä
hennes wägnar lätit sig märckia därom, sä skrif mig tili med det
första; å Dieu!

15. Min k. Son.

Din assignation tili h. Peldan har jag äntel:n fädt betahlt, men

huad anbelangar den andra fordran, om försträckning af spanmähl
tili h. Dahlens föräldrar, den kan jag intet taga pä mig, ty här är
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redan ett tomt wisthuus, och wij fä nu intet mehra skafttijende,
uthan, som i Finland, ett wist för alt, ty är tid tili att hälla inne
nägot, att man eij blif :r aldeles caduc. Du skrif :r intet om det, som
angelägnast är, el. när promotion skall ske, huem som blif:r pro-
motor, burn mänga och huilcka promovendi äro etc. Du skrif :r

och intet, om du bar giordt din opwachtning hos h. licentiatum
theol. h. luslenium och burn hän läter nu titulera sig. Jag skulle
skrifwit honom tili nu med denne lägenhet, men jag weth i
sanning intet, huad titel man bör gifwa honom. Promotio doc-
toruin lär innan kårt skee i Åbo, som och i Upsala intet länge sedän
skedt är. lag befinner intet rädeligit, att du är i sommar rester

tili Upsala, hälst du sielf bekiänner uti dina bref, att du haar en

god Information under h:r professorerna wid academien i Åbo,
allenast du sielf will wara flitig och achtsam. Jfrän uthländska
academier weth jag ingen wara igen kommen, uthan full med
phantasier och inbilningar, sä framt hän intet tillförene har lagt
en god grund liemma tili altsammans. Fördenskul är delta mit
räd, att du, sedän magisteracten är öf:rständen, reser som snarast

tili Stocholm och hör effter huru det står til med panterne som där
liggia. Sedän mäste du skrifwa föruth tili din fru moster i den
mehningen, att du är öf:rkommen tili Stockholm och behöfde giär-
na tili dina studiers fortsättande nägra medell att, om möjeligit
wore fru moster wille secundera dig i regard af sahl. h. fahrbrohrs
hos dig hafwande obligationer. Du behöf:r intet resa dijt uth tili
Nortelge, uthan bed allenast att din fru moster wille gifwa sin uth-
låtelse skriftelrn el:r och genom någon fulmächtig låtha wetha sin
mehning. Jag will och skrifwa om alt delta henne tili, men jag
fruchtar att hon lär intet uthlåtha sig tili något annat, uthan beder
om dilation som altid tillförende. Sedän alt sädant är förrättadt,
så kan du resa tili Åbo tillbaka igen, och tag if :n h. Bergen de lifz-
medlen, som tili midsommaren lähra öf :r komina, tili Juhl will
Gud! fähr du komma heem. De futuris providebit Deus! lag ärckar
intet mehr lefwa för alt det trägna arbete och ali den wederwärdig-
het somman mäste här uthstå, ty lär min ändalycht icke wara längt
bärta. Gif intet bårt dina mathwahror, som du ännu kan hafwa där
i Åbo, uthan förwara dem grant och gif uti wissa menniskiors hän-
der tili din återkomst, men förän du reser if:n Åbo, skrif mig äntel.
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tili, och afbida mit swar. Gud uppehålle dig och ledsage med sin
H. Anda! Ut optat tuus pater

Ilmola, d. 18. Maji 1732. And. Menn.

P. S. Hälsa h. licentiatum theol. h. luslenium, men förgrijp
dig intet uti titelen. Vale!

16. Min k. Son.

Effter du äntel:n will tili Upsala, så kan jag intet neka dig, Gud
gifwe att du lärde där något godt! Jag kan intet secundera dig
huarcken med kåst el. penn. härifrän, förän om lacobsmässotiden,
om Gud gif:r den lyckan, att jag får mitt smör öf:r tili Stockholm
och med det samma kan och nägon kåst följa; wärst är det att

du intet skrif:r ett ord, huad du har eli. intet har, att man weste

succurrera dig. Huad din mosters gärd i Stockholm anbelangar,
sä märcker jag af h. swäger Rabes bref att däruti äro flere inte-
ressenter, sä kan jag intet så längt ifr:n statuera, quid facto opus sit,
förän du får närmare där i Stockholm see och höra om beskaffen-
heterna. Nog weth jag det att jag måste gee mycket effter af
min rätt, allenast att du finge nägon succurs tili dina studiers
fortsättiande. Du kan correspondera med din moster eli. och resa
sielf tili henne, och höra huad hon säger. lag will intet giärna
lagl:n procedera med henne, så framt hon någorlunda will be-
qwäma sig. Reliqva recompensabit Dominus! En af dina schol-
camerater for nyss igenom Ilmola och sä gerad tili Kelfwiö, hän
hade intet särdeles sunda satzer, dem lian uthspridt här och där,
gifwe Gud att intet Hera andra woro inficierade af samma surdeg!
Lätt du intet förföra dig tili nägon willoandars satz. Tag
testimonium academicum med dig, änteUn wore wähl, om

komme tili att logera hos nägon af h. professorerna, därigenom
kunde du blifwa bekanter, och siippa de öf:rflödiga visiter och
onyttiga camerader, som uti en sä stor freqvens pläga infinna sig.
Wachta dig för ondt sälskap, grassatgångare, fyllhundar etc. Tili
h. Bergen eli. och nägon annan, som för mit smör fram, will jag
skrifwa att du får af smörpenn. 400 dl., det öfrigit kan blifwa
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Andreas Mennander

behöfwes tili hustarfwars opkiöpande. Du hade Gudi låf! 3 heders
klädningar när du reste hemme if:r, så att jag intet kan see huar
tili du behöf:r den fierde, uthan så är, att du will sälja eli. såldt
de förrige, räcka och minä medel omöjel. tili denna gången tili
alt sådant. Om du lemnat dina böcker, säng- och lijnkläder i
Åbo, så skrif tili någon tin bekant, att de måge öf:rsändas tili
Stokholm. Wärst är det om mathen, ty mankan omöjel:n slachta
i denna warma tiden, uthan kötet blif:r bortskämd (sic!) af ängror,
derföre måste man något på hösten låta anstå sådant. Befall nu
Herranom tina wägar och håppas på honom, bed natt och dag att

hans gode Ande måtte föra dig uti alt dit företagande. Hall och
i noga acht dina fattige halförer, när du kommer uti ett land,
där du ingen credit har och hemma if:r kan man intet altid suc-

currera dig. Herren beskydde dig til lif och siäl och jag förbl. din
fahr in til döden

Af Ilmoila, d. 12. Julii 1732. And. Men.

P. S. Sälg intet bårt dina böcker och kläder, som några wan-
artiga giöra och få ett ondt nampn på sig, som intet duger. Vale!

17. Min k. Son!

Jag har i läng tid warit sängsiuck och weth intet när jag slåknar;
Gud weth det. Derföre håller jag för rädeligit att du läter anstä
din resa tili Upsala än i ähr, nästkommande währ, om Gud will
och jag lefwer, skall jag se tili att tu blif;r försedder med kåst
och medell och kan resa gerad hemma ifrän tili den orth du wara

skall. Emellertid kan du resa om lacobsmessotiden tili Stockholm
(: ty för kan jag intet läfwa att få nägot smör tillsammans:) och
där kan du förnimma huru din moster är sinnad med dina penn.
afbetahlning, men du måste ei läta dåhra dig att du skulle gifwa
sahl. h. Lamei reverser if:r dig förän penn. är tili städs. Jag geer
dig fritt att accordera med din moster bärgmesterskan på det
närmeste som du kan, nog weth jag det, att man måste cedera
nägot, men wore önskel. att man finge nägot igen af sädane medel,
som huarken fienden lagit eli. genom nägon annan olycka äro
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bårtkomne; uthan aro anwände tili din k. mosters och hennes
salli, mans tarfwor. Att resa tili Nortelge wore beswär bäde
för dig ocb din moster, men lion knnde gifwa sin uthlåtelse på
Stockholm antingen genom bref eli. någon fullmächtig. I Stock-
holm kan du giöra dig kunnig caute, huad herrar föreståndare af
finska församl:n mehna med den skrifften de låtit uthgä uti
general terminis öf:r alla dem, som nu uti 100 åhr haft tili att

beställa om kyrckiones medell wid samma församl. som de skulle
alla äsidosatt sin trohet. Jag bar skrifwit swar därpä, att det
bör först ransakas ocb sedän dömas. Emelertid kan du fårska uth
hos h. capell:n eli. någon annan, huad liud är i skällan. Hos din
förra praeceptor h. luslen kunde du få tecte wetha altsammans.

Här passerar mycket nytt, men litet godt, nl. a) att wär landzhöf-
dinge är död, P) att regementet är inrotberadt i landet, y) att skaft-
tijenden kommer äf ocb i dess ställe märätiundi soin i Finland.
H. rector Peldan reste tili Stockholm att sökia sin bälsa och där
lär du få tahla wid bonom, om du moth Jacobsmessetiden kanske
kunde hinna dijt. Jag önskar H. beskyd och förbl. din k. fader
in til döden

Ilmola, d. 18. Julii a:o 1732. And. Menn.

P. S. Mobr weth intet huad dig fattas pä lifzmedlen, att hon
weste i tid beställa därom. Om smöret, soin ännu är ett ensin fieri,
will jag skrifwa framdeles om Gud will!

N. B. Achta dig för qwinfålk och alla otidiga förbindelser, ty
sädant har ruinerat mängen, derföre bewara oss milde herre Gud!

P. S. Hälsa din h. fahrbrohr 1 och alla förmähnnen,
anhörige, jemwähl och h. h:r prof. alla, som mit ringa namn känna;
å Dieu.

A tergo: Pereximio Dno Studioso, Dno Carolo Friederico
Mennandro hae tradentur Aboae.

1 Epäselvä paikka. Oläsligt ställe.
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18. Min k. Son.

De penn:r du har anwändt tili en onödig klädning, liade du kun-
nat en tid lefwa på i Upsala, men nu weth jag intet, huart jag skall
wända mig, så framt de penn. af gärden intet uthfalla, huilcket
doch tör wara owist. Jag fruchtar före att du kommer i lägerwall
på en främmande orth, effter du intet kan spara det du hafwer och
jag, soin är så längt bärta, kan intet secundera dig buarken med
math eller penn., förän äth ähret will Gud! när fahrkästerne igen
begynna gä här emellan, ehuruwäl det står i Gudz hand, om man
lef:r så länge. Jag skref tili h:r handelsman Berg, att hän skulle
låtha dig bekomma det som blif:r öf:r af min lilla handel, ehuru-
wähl jag intet weth, huru stort det kan wara, effter man förnimmer,
att smöret skall föga gälla i Stockholm. Om lyckan wore så god att

du finge uth de 1000 dal. if:n din moster, så köp äntel:n åth mig
Qvenstedts Theologiam positivam et polemicam, effter jag intet är
säker huem som blif:r praeses nasta synodo. Boken kunde inbindas
där i Stokholm, och så än i åhr hijt öf:rsändas. Mathwahrorne,
som nu följa, kan du skaffa på jachten, som gär emellan Stockholm
och Upsala, och följa sielf där med. Jag hinner nu intet mehr att

skrifwa uthan päminner dig ett för alt, att du befaller Herranom
tin wäg, och häppas på honom, om dig skall wähl gä. Mathwaror
som nu fölia äro en t:a fijnt miöhl, 1 t:a bakat bröd, 1 t:a malt,
i/2 t:a insaltat kiöt, 2 8 pund tärt kiöt, 3 J/2 8 smör, en sida fläsk,
3 gåsshalfwor, 6 par mettworst, 2 8 ostar, 1 kappa gryn, 1 bytta här.

Jag befaller dig härmed uti Gudz milda beskydd och förbl. din
trogne fader

A. Menn.Ilmola, d. 26. Aug. a:o 1732.

Skrif mig tili när du reser if :n Stockholm at jag weth huar du hål-
ler tili, och huad du giör; å Dieu!

Fölier och en liten läda med lius.

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Fridric Mennander Ces
a Stockholm
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19. Min kiäre Son.

Jag är mycket ängslig att jag intet får kåst åth dig, mathwarorna
dina hafwa redan i 6 weckors tid legat på fahrkåsten i Christina,
men för mothwind kunna de intet komma fram. Om nu wid detta
brefwets ankomst ingen kåst öfwerkommer, så är intet åth att. . . 1

dig sä sehnt på hösten i Stockholm och wänter extrema, uthan gif
dig på nägon Åbo fahrkäst tillbaka igen tili Åbo, och beställ nägon
bekant, som lagar käsien din på någon Åbo skuta effter. Där får man
nägon räd, om icke elliest, så kan du beställa kåst åth dig för penn.
tili Juhl och sedän som snarast komma heem tili währen. Här aro

så mänga 1000 som wänta på wind, men ingen kan strida moth Gud,
så måste man wara tählig i Herrans nampn. Jag har hördt att h.
Berg kömmit heem; i mårgon skickar jag gässen tili Christina, mäst
tili att erfara huru det stär tili med dig, effter du ingen bokstaf
skrifwit med någon där du doch haft god lägenhet tili. Herren Gud
hielpe mig wähl äf med detta bekymret, sä wille jag tacka honom i
alla minä lifzdagar.

Ingen kan säja det att jag intet skrifwit, brefwet ligger på fahr-
kästen, kommer det ena fram, så kommer det andra med. Jag be-
faller dig under Gudz nådiga styrelse och förbl:r din trogne fader

Hastigt af Ilmola, d. 13. Sept. 1732. A. Menn.

Din k. mohr läther hälsa dig.

A tergo: Viro luveni Pereximio Dno Carolo Friderico Mennandro
hae dentur Stockholm. 2

1 Alkuperäisestä pieni palanen poissa. Saknas.
2 And. Mennander kirjoittaa 1419 1732 Abr. Paleenille m.m.: And. Mennan-

der skriver den 14 sept. 1732 tili Abr. Paleen bl. a.:
Carl F. wäntar i Stockholm på sin kåst, men det är olyckan, att ingen fogelig-

wind warit pä läng tid härifrån. Tädan läfwar hän resa tili Upsala på någon tid,
sä framt penn. räckia tili, huarpä är en stor misswäxt här pä orten. Elliest haf-
wa wij fådt, Gud ware låf! i detta ähr en wählsignad ährswäxt, särdeles de, som
kunnat skaffa sig godt sädes korn, men de som sädt med fiohl gammalt, hafwa
litet nog haft att bärga. Wij få nu en ny börda på landet nl. Österbotniska
regimentetz inqvartering, som kommer bonden sä mycket sällsammare före,
som detta lantregimente i långa tider tillbaka blifwit bruket i qvar... sonen
i Rlga, det nu pästär att komma if:n Friedrichsstads besätning hem och plåga
den fattiga bonden.
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20. Min k. Son.

Dit bref af d. 7. Sept. fick jag först d. 29. ejusdem, och ehnruwäl
jag skref för några dagar sedän, måste jag doch mi yttra mig om

skuldfodran jag har och tycker mig sä godt wara at du tager emoth
de tillbudna 1000 dr. k. m. allenast att det blif: r derwid, och ei
mebra sökias tili min skada. Kanhända at din moster sälier
gården dig owetandes, och sä får du intet, derföre häller jag
bäst at gifwa tili de 400 dl. k. m. Satius est hoc quam totum
perdere, allenast see dig wäl före att du intet blijr bedra-
gen. Hon lamenterar grufwelig i sin skrifwelse at intet lemnas
åth hennes barn, där jag dock aldrig begiärt lagia deras egendom,
uthan allenast det mig tillkommer, minä egna penn. och de samma
allenast tili en dehl, alt annat är efftergifwit. Jag har warit mycket
ängslig att det ei wille fort med din kåst, men nu häppas jag genom
Gudz näd att den lär wara framkommen, och du får resa i Jesu
nampn dijt du har ärnat, allenast att du bär dig där wähl åth,
ty Gud näde mig om jag pä minä gamla dagar skulle få sårg af
dig, som jag håppas glädie af. Skicka mig tili elenchum lectionum
ups., sä får jag se professorernas namn och huad de läsa. Förgiät
intet din ebraiska samt andra lingvas, särdeles öfwa dig i latin,
och scientiis, som du har nu god lägenhet tili. Tänck altid därpä,
att du har här pä orten mänga afwundzmän och förtalare, ty mäste
du stäppa munnen tili pä baakdantaren, framför alt bed Gud natt

och dag, att lian låter dig bättre gä än owännen will. Past. Helle-
nius i Laihela sä och past. Sippelius i Lochto äro bägge i Herranom,
och sä lähr nägon af de äregiriga capellaner få promotion. Nu
weth jag intet skrifwa dig tili, förän jag fär wetha huar du häller
tili. I Upsala lär wara nägon wiss inspector nationis sä wähl för
Österbotningarne som andra, häll dig tili honom, och begiär af
honom methodum studiorum. H. prof. Biörklund skref mig tili
för en tid sedän, och wäntar dig tili Åbo igen, huilcket kan ske
när du nägot försökt där i Upsala. För ali ting wachta dig för
elakt sälskap. Jag befaller dig i Gudz nädiga beskydd och förbl.
din trogne fader

Af Ilmola, d. 1. Oct. a:o 1732. A. Menn.
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hio, 23/u 1732.

In margine: N. B. En stor dehl af dina landzmän äro illa anno-
terade i consistorio för dett nya weigelianiska swermerij, som jag
seer af h. D. luslenii skrifwelse til änckieprobstinnan Vhael,
wachta dig för sådant. Vale!

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Fridric Mennander Cette
En Stockholm.

21. Min kiäre Son.

Dit bref af d. 18. Oct. nästleden bar jag fäldt, och förnimmer att
du är wäl ankommen tili Upsala, men beklagar därjemte att du
straxt därpä räkat uti en siukdom, som torde consummera alla de
fattiga penn. du bar hos dig, doch Gud ware den bästa läkaren!
lag skref under Mons. Wastovius covert ett cathegorist svar bäde
tili din moster och dig om de uthestäende penn. Men intet kan
jag inhämta af dit bref, om det är ankommit eller ei. Qwenstedium
bar jag fädt, men intet war min mehning annors uthan den skulle
opkiöpas sä framt de uthestäende penn. skulle falla uth. Men
det är ändä wäl att något däraf redan uthfallit och när resten
uthfaller, sä gif mig tillkänna. Sä hålt nu Gud för ögon, studera
flitigt, hält noga din kåst och penn. och tänck på att wintren är
läng, och härifrän kan ingen hielp komma förän i tilkommande
wåär will Gud! Jungfru Stenbeck skal stå brud en weka häreffter
och fär unga h. Moliis if:n Östermarcken. Wär nya h. landz-
höfdinge är ej ännu ankommen. Kongi, roteringscommission har
warit här i 8 dagar, och har nu fahrit öf:r hela landet.

Skrif mig äntel. tili att jag weth hur du mär! Fahrwähl, ceu

optat pater tuus

Af Ilmola, d. 23. Nov. a:o 1732. A. Menn.

A tergo: Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander Cette
En Upsala.
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Andreas Mennander.

22. Min kiäre Son.

Dii bref, daterat af d. 9. Xbris, kom mig tillhanda d. 30. ejusdem,
huaruti jag förundrar öf:r det du klagar, att du så säilän får bref
härifrån, där jag doch weth, att jag skrifwit åfftare tili dig än du
tili mig. Huad anbelangar contractet emellan dig och din moster,
så är det wähl illa att läfwen intet är upfylt ännu, men sä får du
intet än då rigorose procedera med henne, tag dig ei eller före
någon kästsam reesa före ända tili Norrtelge, uthan alt kan man

afgiöra genom brefwäxling. Skulle och din moster intet hafwa
räd tili att betahla de låfwade 500 dl., så får det blifwa dermed tili
widare. Jag tackar Gud som bar gedt mig tählamod, hälst jag weth
att jag mist så mycket åffta tillförenne, och ändoch bar Herren
hulpit mig intill denna dag, hans nampn ware låfwat ewinnerliga!
Med dig heter det nu: Die cur hic. Weth att du äst sänd tili Upsala,
icke derföre att du skulle få Stora spiritus, att opföra dig uti
werdzlig fäfängelighet, uthan att du mätte med flijt öfwa dig,
denna lilla tiden jag ännu kan lefva och kåsta på dig, uti ali
christelig wijshet och skickelighet, att ingen måtte giöra narr af
dig och säja: Sij den gässen har warit tili Upsala och intet bättre
lärdt än sä. Här äro mänga missgynnare, som unna oss intet godt,
så see tili att du kan giöra alla dina fiender tili skam, förmedelst
flitighet och christeligit förhällande. Nu wore tid att du smäningom
skulle begynna att giöra ifrån dig dina instantier, säsom examen

stili, theologiie och rigorosum, men krantzen må blifwa som Gud
will och medlen räcker tili. lag weth intet huad academiska
constitutioner nu för tiden kunna wara och om man i den ena

academien kan undergå ett examen, och i den andra ett annat,
din inspector nationis lär bäst weta det. Mig giör lijka mycket,
om du aspirerar tili gradum antingen i Upsala el:r i Åbo, men
som den senare är närmare, sä tyeker mig mehra derom. Rector
Pehlan if:n Åbo, rector if:n Wasa, och conrector if:n Biörne-
borg hafwa warit här öf:r helgen och äro soml. ännu. Skrif mig
äntel. tili huru det är med dina mathwahror och annat. Jag
slutar härmed och önskar dig ett wälsignat nytt ähr, Gud styreke
kräpp och siäl, och förläna andens nådegåfwor både i delta och
flere tillkommande ähr! Fahrwähl! Ceu optat tuus pater

Af Ilmola, d. 9. Jan. a;o 1733. A. Menn.
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Vi, 29 /a 1733.

23. Min kiäre Son.

Brefwet, daterat Upsala d. 15. län., ankom hijt tili Ilmola d. 25.
Febr. Hnaraf jag seer med fägnad att du, Gudi läf! är någorlunda
wed hälsan. lag har warit en tid mycket kraslig, Herren giöre med
mig som honom täckes! Brohr h. Gabriel Palen afsonmade i Herra-
nom för Juhl, rätt hastigt då hän warit pä ett bondbröllop, och
satt sig tili bordz och skulle få sig matb. Gud tröste de effter-
lemnade! Och lähre oss betänckia att wij äro dödelige! Huad
penn. anbelangar, är wäl sant, att det mycket går åth för dig,
men förän du skall crepera, får du låf att gripa tili de medell,
som du förwäntar af din k. moster, och minagera dermed så
mycket du kan, ty härif:n haf:r du intet att förwänta förän i
sommar will Gud! om man lef:r. Den som skulle weta huad method
du brukar tili at studera och under huilckas lectioner och collegier
du går. För Gudz skull anwänd wäl din tid, att intet owännen
må glädia sig däröf:r, att du intet haf;r lärdt med så Stora penn.
och omkästnader. Om du täncker taga gradum anten i Upsala
eli. Åbo, så skulle du smäningom i Herrans nampn gå dina instan-
tier igenom, att intet alt kommer på en gäng; men därom får du
fräga h. inspectorem nationis. lag befaller dig i Jesu wäld tili lijf
och siäl! Mins att du altid fruchtar din faders Gud och flyr alla
syndiga lustar och alt ondt omgänge. Fahrwähl!

Af Ilmola, d. 25. febr. a:o 1733.1

A tergo: Viro luveni, Pereximio Dno Carolo Friderico Mennandro,
Civi Academise Upsaliensis perindustres hae dentur Upsa-
liae.

24,. Min kiäre Son.

Ännu lefwer jag, Gud ware lof! fast om hälsan will wara swag
i denna währtiden, och under mycket swårt arbete. Huad dit exa-

men theologiae anbelangar, tycker mig att det kan anstä tili dess
Gud hielper dig tili Åbo igen, att du får giöra ifrän dig det ena

med det andra, elliest kunde det upwäckia jalousie på dig hos
h:r theologos i Åbo. Angäende dina öfningar i fransöska spräket,

1 Allekirjoitus puuttuu. Underskriften saknas.
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Andreas Mennander.

så får det wara dit näQegyov, allenast att du intet lemnar dina
andra exercitia, som nödigare äro, där tili med måste du tillse
att tu tager tili ledare en eom wähl förstår språket sielf, och icke
någor okunnig. Förgäth intet att cultivera dina orientaliska språk,
så och huad som behöfwes i scientiis, att du må med heder bestå
uti det som dig förestår. lag will intet gärna att du skall än i
sommar komma if:n Upsala för werldenes omilda raisoner skull.
Men hålt dig där stilla än ett åhr, du hinner wäl ändå tili att giöra
if:n dig i Åbo det som giöres, doch står altsammans hos Gud som

råder om wårt lif och anda. De begiärte lijnkläder låfwar din k.
mohr laga färdiga och öfwerskicka med din broder Bakman. Med
Bergen skall (: om Gud will :) öf:rsändas kåst åth dig som till-
förende, men sätt dig intet at wänta däreffter i det dyra Stockholm,
som du giorde i fiohl, det är tid nog att röra dig däröf :r, när du får
kunskap ifrån mig. Nytt är här intet, uthan Thauvonius har fådt
af Bergen tili förlikning 6000 dl. k. m:t för sin brud och innan
kårt lärer m. Peldan föra bruden hem, om det elliest går wäl tili!
Skrif äntel. om de penn. äro uthfalna, som du skulle hafwa. Fruchta
Gud och achta dig för allehanda odygd, att jag intet behöf :r skäm-
mas för din skull, på minä gamla dagar.

Jag befaller dig i Gudz nådige beskydd och förblif:r tuus pater

d. 29. Martii a:o 1733. And. Menn.

P. S. Af h. Wasbohm fik jag din sedel på 5 plåtar; å Dieu.

A tergo: Viro luveni Pereximio, Dno Carolo Friderico Mennandro
hae dentur Upsaliae.

25. Min kiäre Son.

J största hast berättar, att dit bref, af den 7: de lunii är an-
kömmit d. 30. ejusdem. Huad som dit blifwande i Upsala anbe-
langar, så kan det nu blifwa därwid, som du begiärer, allenast du
wähl anwänder din tid, och ei i kortspehl eller annan fäfängia för-
nöther den samma, som jag fruchtar före där wara inritadt ibland
ungdomen. Probsten i Wasa m. Hedman, har nyligen warit där och
lätit inskrifwa sin slächtinge under academien, men intet weste
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hän tahla om dig huarcken godt eli. ondt, effter du intet warit hos
honom, som hade bordt, men allenast beklagade sig däröf:r, att där
skohla finnas mänge förförare och förförda; för sädane bewahre
dig Gud i ewighet! Om Gud will att jag skall lefwa tili hösten, så
will jag med Bergen eller någon annan skicka dig tili victualier,
men nu är intet den tiden att mankan slachta något eli. insalta.
Hunt mycket du bar i reserv af de penn:r du bar fådt af din
moster weth jag intet, ei eller skrifwer du därom, wore wähl om hu-
set förmådde att skaffa dig en nödig succurs därom jag bärnäst will
skrifwa. Jag förmähr nu intet mehr att skrifwa denna gängen,
uthan befaller dig i Gudz milda bägn ocb förbl. din fader

Ilmola, d. 4. Julii a:o 1733. A. Menn.

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander Cette
en Upsala

26. Min kiäre Son.

Jag lefwer ännu Gudi låf! och önskar at du och må hafwa hälsan
och lifwet! Muffen som du begiärer, haar jag bestält, och undrar
på huar din förra muff har blifwit, war intet wårdzlös om dina
kläder att du intet kommer att gå naken i främmande land. Smö-
ret skall och fölia med andra mathen, Gud gifwe den lyck (sic!) at alt
komme wähl fram! Ännu på nägra wekor kan ingen slachta för
röttmänan skull. Du skrif :r intet om det som angelägnast är, nl:n
huru mycket du har än qwar i penn:r. Jag önskar och att få wetha,
huad din moster tycker därom att hon så noga måst betahla skul-
d ri. Du har och aldrig mällit huad du har giordt om panterne, om

de äro inlöste eli. eij. Brohr h. Rabe skrif:r för en tid sedän, att

de ansehnligit öfwerstiga de penn:r, som äro lähnta på dem. Se
tili, att du eij kommer på skada, ty jag tager mig intet på answar i
framtiden för det jag intet hafft in manibus. H. biskop Tammelin
i Åbo är nyligen i Herranom afsomnad och sä äro bägge biskopz-
dömen här i Finland vacante, luuleka som blifwa successores står
tili Gud. Wär nya h. landzhöfdinge hoit en härlig oration på
swänsk werss på rådstugan i Wasa om Konungens namnsdag, in
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Andreas Mennander.

summa hän är literatissimus och literatorum patronus, men där-
lios mycket gammal och skröppelig.

I öfrigit förmahnar jag dig nu som altid att achta dig för ondt
sälskap, fyllerij, kortspehl, skörlefnad och allehanda liderlighet, att

alt det, som kåstas på dig, icke mätte wara fäfängt och att fienden
ei må glädias, om du skulle illa hara dig åth! Mag. Isaac Peldan
är nu för tiden i Stockholm att hålla bröllop med h. Bergens dotter,
därom länge blifwit disputerat. Skrif mig tili huad du har för dig.
Huad . . . A laser, och huru du anwänder din tid. Du skulle begiära
af h. inspectorer nationis en method, huru du skall fortsätta dina
öfningar, där tili Gud gifwe lycka och welsignelse för Christi skull,
dat. Ilmola, d. 10. Aug. a:o 1733.

A. Mennander,

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander En Upsala.

27. Min kiäre Son.

Dit bref af d. 26. lulii koni mig tillhanda, huilcket straxt beswara-
des. Den 24. Aug. fölgde din kåst härifrän tili Christina och står där
uppä, huru snart Gud will gifwa dem wind. lag skref tili h. han-
delsman Berg, att lian skulle adsistera dig med penn:r effter nöd-
torften, det lian och lär giöra. Spara penn. för Gudz skull! dy här
gär sä många 1.000 dal. åth, och man weth intet huart det blif :r.
Muffen har intet kunnat följa denna gängen, ty skinnet är ännu hos
beredaren, lenssman Rein läfwar skaffa det fram. Smöret är uti en
bytta 6 il;, däraf kan du gee åth din h. inspector som du will, doch
så att du ei blif:r sielf uthan. Bäär har man intet kunnat fädt här,
uthan med stort tiggiande och dyr betahlning, och sä kannu intet
mehra fölia än som en bytta och där med får du lätha noja dig
effter kölden i förleden wår har betagit altsamman. Hööbärgning
och sädestiden har warit oss alt för swår för det continuerliga reg-
net wij haft hela tiden bärt åth, doch har man mäst pä håppet litel
kasta i watnet, Gud weth huad däraf wäxer. Nu lär ali gunst wara

1 Alkuperäisestä kappale poissa. Ett stycke bortrivet.
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uthe hos din moster, effter hon måste betahla den återstående skul-
den. lag mins ei mehra huru stor summan war in alles, ei eller huad
panter och dina kläder importerat. Tili att ställa henne tili fredz
så will jag betahla ännn 100 dl. för några läderstohlar och böcker,
som här äro, att hon intet må säja att henne är skedt orätt. Härom
kan du skrifwa din mehning härnäst. Tili ett sluth anbefaller jag
dig under Gudz nåde och förbl. din fader

Ilmola, d. 7. Sept. a:o 1733. And. Mennander.

A tergo: Pereximio et Doctissimo Dno Studioso Carolo Friderico
Mennandro, Civi Academiae Upsaliensis per industrio hae
dentur Upsaliae

28. Min kiäre Son.

Jag har warit mycket ängslig hela denna tiden för din käst, den
jag ei weth, om den är framkommen eller eij. Gud styre alt tili
det bästa! Härmed fölier en kärt beskrifning om Ilmola sokn, den
d:r Mathesius begiärer och du kan honom communicera, men haf
du intet widare att giöra därmed, ty det kåstar Stora penn. att låta
sådant genom trycket uthgå, och du winner ingen ähra därmed, ty
delta är mäst en transumt af dni Laurentii Stenbecks oration, den
lian hällit pro vale i Wasa, under h. rectoris Peldanni direction.

Förkäfra dig nu i lesu namn in literis et moribus emellertid som
du äst wid academien, ty jag lär intet längre kurnia hälla dig wid
Upsala, än tili nästkommande sommat, will Gud, at du kommer tili
Åbo igen, och gär igenom dina instantier. Hälsa h:r professoren,
som är inspector nationis, och bed, att hän gif:r tig methoden, huru
du skall idka dina studier. lag skulle wähl behöfwa en hielp här
hemma. Men jag är intet sä lyckelig som h. Joseph Stenbeck, ty hän
harsin son h. Thomas att predijka för sig, men jag blifver ali rätt
nu, och mächtar med stor möda att förrätta mit ämbete, doch, låf-
wat ware lesu namn! här tili har det gådt an.

D:n 21. Nov. nästkommande, will Gud, så skall biskopswahlet
för Österbotn skee i Wöro kyrckia, Gud läthe lyckas och gifwe oss
tili biskop en rätt Herrans man!
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Andreas Mennander.

Du lähr wetha det, att brohr din h:r Backman är förläfwad med
Siöströms dotter och lähr hälla bröllop i Stockholm, will Gud!
nästkommande sommat. Jungfru . . . -

1 Juniander är ock förläfwad
med en ung prästman, soin heter h. Daniel Roos, iunior scilicet.
lag befaller dig bärmed under Gudz beskydd och förblif. din fader

Af Ilmola, d. 8. Nov. a:o 1733. And. Mennander.

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Friedrich Mennander, Cette
En Upsala.

29. Min kiäre Son.

Ähra ware Gud! ännu haf :r jag lifwet och hälsan någorlunda, den
samme nädefulle Guden uppehälle och dig effter sitt gudomeliga
wählbehag! Huad din begiäran anbelangar, att fåå blifwa wid
academien ännu paar åhrs tidh att perfectionera dig i dina studier,
där pä kan jag intet resolvera, ty jag weth intet huad dessförinnan
hända kan. Det torde emellertid ett bedröfweligit bodskap komma
dig tili handa, som twingar dig att öfwergifwa Upsala och komma
hijt närmare. Derföre hemställer jag alt tilkommande under den
högstes behag, som macht haf:r öf:r menniskiornes lijf och anda.
Mons. Stenbeck den äldre skall nu som bäst arbeta pä sin disputa-
tion, som jag hörde af hans k. fader och lähr uthan twifwel affec-
tera graduni wid nästkommande promotion, laga nu sä kiära barn,
att du intet är den sämsta ibland dina coaetaneos, som aemulera med
dig starckt. Derföre anwändt din tid wähl, fly ali cort- och brädd-
speel och annat diefwulskap, som äro intet annat än fures temporis,
bed Gud och lääs flitigt, så länge du har lägenhet därtill. Din b:r
Backman hoit bröllop för en weke sedän och äro de bäda nyssgifta
nu som bäst här i Ilmola prästegård. Huad som sahl. swågern
Lanaei k. dotter anbelangar, sä wil jag giärna taga henne tili mig,
allenast föräldrarna wille förtro sig att lätha henne fahra uti ett

osäkert land, huilcket och nu med krig hothas. Gud wände alt tili
det bästa. Du kan skrifwa syster bårgmästerskan tili om detta, om

1 Alkuperäisestä pieni kappale poissa. Ett stycke bortrivet.
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hon resolverar sig dertill eli. intet. Elliest will jag giärna tienä
henne uti alt huad jag kan och förmåhr. Härifrän är ei något nytt
att avisera, uthan det att wij wänta effter, huar Finland få
biskopar. Huar tili den högste Gud må giöra det bästa förslaget!
Jag slutar här med och önskar dig Gudz beskydd, förblifwandes din
fader

Ilmola, d. 5. Febr. a:o 1734. A. Mennander.

Eri käsialalla: Med annan stil:

Min k. B. Detta bref när jag fick dett af bonden, så har det
sluppit up in under andet, men jag må int lefwa, om jag deruthhur
sedt, tro det k. B.

Ankom d. 2. Mars 1734.

A tergo: a Monsieur Mons. Carl Fridrich Mennander En Upsala.

Mennanderille hänen äitipuoleltaan. Tili Mennan-
der från hans styvmor.

1. Ilmola, d. 28. April 1734. Herren H:r Carl Friedrich Mennander.

Min kiäre Son, Gud hjelpe eder.

Min kiäre Sons bref daterad af d. 4. sidstledne wälanlänt, hwaruti
jag seer dett min kiäre Soon bar tagit sig illa af sin kiäre faders
dööd, mycket mera jag soin niistät i honom en kiär och godh make.
Gudh för lesu skuld jelpe nu eder och mig. Jag seer at min kiäre
Soon bar tagit illa up dett notificationsbref;t war ej af Lorentz
skrifwit, men med främnande hand och pitzur, jag och hän är
oskyllig den liat. Salig faar dog, sende jag straxt tili stan en dräng
effter syster Anika då och Backman skref nägra rader soin den
war, men när drängen bar wist och lemnat brefvet hos Siöströms
at dee skulle läggas på posten, så har dee sett at dett war illa skrif-
wit, dä dee ätagit sig dristighet och afbruttit brefwet och kunnat see
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Maria Ross.

att der war alt illa skrif:t, dä dee anmodat h:r Mexmontan at skrif-
wa, hwilket hwar illa giort, jag tycker ej heller stort därom. Salig
fars dödzstunden emellan d. 13. och 14. Martij klockan ungefährlgen
2 el:r 3 om natten. Sali fars siukdom är min k. Son wälbekant,
bröstwärck el. tungt bröst med matlöshet. Söndagen tilförne war

hän än i kiorckan sidsta gängen. Då kunde hela församblingen see
och dömma dett hän der war sidsta gången. Den döda är bisatter
tillz min kiäre Son kommer hemma. Allenast min k. Son giör noga
uträchning at dett intet gär öf:r halfft ähr, dä wij komma at böta.
Hederlig begrafning har salig faar mycket wäll förtient, hän fär då
intet mera med sig härifrån. 40 plätars wexel mätte min kiäre Son
länge genomBergenss fått, den öfrige wexel skall Lorentz giöra snart.
Sä länge jag läf:r förgiäter jag ej eder two dett. Kiära min Son,
twifla intet pä dett at icke jag handlar wäl emot eder. Gudh, Gudh
som i högden sitter skall oss emellan dömma, om jag emellan mig
och eder och Lorentz obilligt handlar, jag min kiäre Son will för
min Gudh hafwa ett rent samwete, giör jag illa för i tijden jag blir
lönt i ewigheten, jag tackar min Gudh för dett lilla jag sielft äger,
dett är orubbad (sic!) förre den stund jag koni see sammans med salig
faar, dermed kan jag nu än läfwa, Gudh befrie mig från orätfärdit
och jag skall så laga at wij skall därutj finnas för Gudz domstol
som en siäl och ett lijf, hanlar jag illa, sä warder jag dä af Gud straffad,
jag tors dett eij giöra. Jag hör dett min kiäre Son twiflar at hän
ej kommer at brädika f sic!) hela nädåhret uth; wore likwäl wäll, sä
trängde man intet leja någon tili dett, utan dä lände dett alt oss tili
godo, lemna mig wist swar huru dermed skall bli, om jag skall höra
effter någon som skall prädika åhret omkring, för h:r Josep är wäl
tämmelige suager så at hän snart tarfde jelp. Skrif min k. Son hwar
eder behöf:s. Jag will och skall wara er en faar och moor; så
länge jag lef:r förbl:r min kiäre Sons kiära och trogna moder

Skrif flitigt min k. Son. Maria Ross, stiufmoder.1

Herren H:r Carl Friedrich Mennander å Upsala.

1 Tämä sana eri käsialalla. Delta ord med annan stil.
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2. Wasa, d. 11. Ob: 1745. Herren H:r Caarl Fredrich Mennander.

Min kiäraste Son, må i Jesu wäll.

Härmed will jag läta min kiäraste Son weta dett åhr 1726
förärtes af mig och min kiäraste salige man h:r probsten Men-
nander en wäll af sölfwer utbarbetat oblatask tili Ilmola moder-
kyrcka, som wäge 12 lodh och är pä låcket med bockstäfwer utritat
följande divis: Jn Dei gloriam et Ecclesise Jllmolensis usum dedit
Andreas Mennander Prteposit: et Pastor ibidem et Maria Ross 1726.
Nu bar h:r kiörkioherden Peldan gripit tili bemälte oblatask och
skickar den hit tili gulsmeden och will läta uparbeta den samma
och lägga dertill med kiörkians egen bekostnad 12 lodh sölfwer,
sä at hän dä blif :r 24 lodh och skulle då effter h:r kiörkioherdens
willja blifwa engäng större ask, ty hän säger at denna är liten, men
däck för gtdsmeden har lian sig yttrat at namnen skulle sättas
under äsken, men at stå äfwanpä låcket er stor synd har hän sagt,
nembligen h:r kiörkioherden. Altsä will jag härmed läta min
kiäraste Son veta hwad hän härmed täncker af bemälte kiörkio-
herde giöra, och är dett aldeles emot min wilja at denna oblat-
ask skall uparbetas, utan at den mätte så fä blifwa som hän är.
Skulle hän intet tienä wed moderkiörkian, sä kunde hän lemnas
tili något kappel. Hela orsaken är som Gud bättre dett gamble hatet
lär ej än wara slåcknat, hän tähl intet wäre namn, wär h:r probst
säge dett den kan intet tagas sönner, om arfwingarne intet dett willja,
ty tviflar jag dett nu icke at min kiära Son intet lemnar sitt sam-

tycke härtill. Kiäraste min Son, lämna nu intet eder samtycke
härtill, utan jag will jerna at hän blifwer som lian är. Jag wet
at ni älska eder saliga fader så wäll som jag; ty will h:r Peldan
hafwa någon större ask, mä lian siälf sätta silfwer tili. Afbider
edert swar med dett första och i medler tijd ligger bemälte ask här
hos mig. Herren hän wälsigne eder tili kräp och siäl, förbl: r min
kiäraste Sons kiäraste moder . _Marja Ross.

P. S. Jag war hos h:r probsten och beswärade mig häröfwer.
Hän sade dett at äsken skulle ingalunda roras så länge arfwingarne
läfwa. Min kiäraste Son, skrif och h:r probsten tili härom.

Jag har aldrig wättat af delta om icke gulsmeden warit så redlig
och kömmit och sagt mig dett. __

„M: Ross.
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Laurentz Backman.

P. S. Min kiäre Broor läm 1 intet edert bifal, at denne oblatask
mä eij blifwa söndrad; förbLr en trogen broder

Lz Backman.

A tergo: Herren Ädle och Höglärde H:r Magister Carl Mennander,
mycket beröml. Philosophiae Adjunctus wid Kongi. Aca-
demien i Åbo.

Mennanderille hänen velipuoleltaan. Tili Men-
nander från hans styvbror.

1. Min högtährade h:r Broder, må städse wähl.

Alldenstund det aldrahögsta af sitt allwisa räd och guddommel: a

försyyn, effter en christelig beredelse och nägra dagars siukdoom
hafwer behagat i en salig stund hädankalla wär i lijfstiden högt-
ährade och elskelge kiäre fader probsten och kyrckoherden i
Illmola sokn i Österbotn herr Anders Mennander,2 oss tili en

hiertans sorg och afsaknad, dy wore önskel:t min egen kiäraste
h:r Bror skulle skynda sig heem ju förr, ju hell. att föranstalta
så wähl om det ena som det andra. Det gick aldeles fort med honom;
ty om Söndagen war lian än i kyrckian, men om Torsdagen straxt

därpå afled hän utan nägon särdeles siukdom med döden. Härmed
näst en broderkiärlig helssning anmähles ifr. oss samtel:ge Gudi
trol. befalles förbli£:de min högtährade k. hroders trognaste h.
och t:re.

Illmola, d. 15. Martii a:o 1734. Laurentz Backman.

A tergo: M. Monsieur Monsieur Charles Mennander Le Etudiant
de Theologiae Upsala.

Ankom med högstbekl. tidender d. 3. Apr. 1734.

1 Näin alkuperäisessä; pitää kait olla lämna. Så i originalet; torde läsas:
lämna.

2 Alkaen sanasta probsten aina sanaan Mennander fse mukaan luettuna) on
kirjoitettu eri käsialalla. Från och med ordet probsten tili och med Mennander
med annan stil.
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Mennanderille hänen morsiameltansa. Tili Men-
nander från hans fästmö.

1. Kiäraste Broder.

Den inskränkta tiden förbiuder ali widlyftighet, hwarföre lag och
i korthet tackar för min Brors sista angenäma förbehällandes mig
widare åtnintande af dylik lycka, hwaremellan äfwen som altid med
särdeles tilgifwna oföranderlig uprichtighet förblifwer min kiära
Brors trogne cousin

Wiksberg, d. 17. Nov. 1737. Ulrica Paleen.

A tergo: a Monsieur Monsieur Charles Fredric Mennander
Le Maitre a Åbo.

2. Min kiära Bror.

Min Brors bref af den 19. i denna mänaden bar iag richtigt beko-
mit samt therutur i mit bedröweliga tillständ desto kraftigare tröst
samkat 1 som iag med nöije inhemtadt min Bror i alla händelser stä
orörd hwad min Brors förklarade uprichtighet angär, hwar emot iag
oryggeligen lefwer min Bror tili beständigt nöije och önskar ei
högre än at min Brors förslag mätte winna behagelig fullbordan
samt at min Bror snart oss tili fägnad mätte äter komina näst täd
iag boppas at flitigt blifwa af Bror med bref besökter i mit ensliga
tillständ; förblifwer städse Brors trogne cousin

Wiksberg, d. 28. Maii 1738. Ulrica Paleen.

A tergo: Mon tres chere Cousin Mennander.

3. Min förtrognaste Bror.

Min egen Brors bref bar iag richtigt bekommit, och fägnade mig
af alt hiärta igen alenast deröwer, at iag bar tilat roa mig af det, utan
och deröwer tä iag är försäkra (sic!) om Brors uprichtiga kiärlek,

1 = samlat l. hämtat tröst. R. av SAOB.
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Ulrica Paleen.

som Bror har behagat hyssa för min pärson, iag kan betyga för
Gudz ansihte at iag älskar min Bror öwer alt timmeligit här pä
giorden, och önskar intet bögre än at iag engäng bälst kunde wisa
burn högt iag älskar min Bror, min kiärlek bar ren från minä spä-
da ungdoms är dageligen tagit til, så at ehuru iag har welat dölia
och kasta omkul den, har det doch warit mig ogiörligit, sä at iag
kan ögonskienligen sij derutaf, at dä har warit af wär Herre sintit
och ämnat.

Mit tilständ här på landet så mär iag Gudi låf hra, men ledsamhe-
ten wil ta öfwerhand. Bror skref mig tilat ledsamheten faller Bror
in, men hwad skal iag då ha som har stort ingen, iag kan roa mig
med, litan alenast min Brors bref; min warelse här på landet är
ännu ätta dagar aller (sic!) och litet mera, men intet för det är
mig ogiörligit at siippa, om Bror har tid, så war så hra kom och
hälsa pä mig til en par tre timmar, längre wil iag intet förhålla Bror.

Liten stund derefter sä kom Rossen, lian kunde wara en par timmar
högst. När iag får munteligen tala med 8., sä fär Bror höra wad
nyt hän kunde berätta, förlät mig kiära Bror at iag skrifwer så illa
och hälften wärre är tet consiperad, men som iag har sä äfta bli-
wit försäkrad om Brors ärlighet, sä twifwlar iag nu intet derpå, at

icke Bror lätter nöija sig med denna odugliga paperslapen, nyt
wet iag intet at berätta utan iag är och förbliwer min förtrogna
Brors trognaste syster

Ulrica Paleen.I hast af Wiksberg d. 22. aug. 1739.

4. Min kiäraste Bror.

Efter bäten nu kommer at fara in til stan, sä kan iag intet under-
läta än at skrifwa kiära Bror til och däriämte tacka min B:r för
brefwet och snuset, som B:r skickade med Hinric. Jag kan och för-
säkra min B:r derom, at det är mit största nöije när iag förnöter
min tid i skrifwande til kiära B:r, ursächta mig kiära B:r at iag så
ofta beswärar B:r med min skrifwelse, men med nägot skal iag drif-
wa tiden här i min enslighet, iag är nu och helenderst 1 alena så got
i hela gärden. Rahmen är på Linnunpää och fälcket är och lastar på
båten, skal iag intet ha ledsamt här på det sättet. Wore min B:r här.

1 heh och hållet. R. av SAOB.
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dä skiötte iag intet om dem ingen, men wad hiälper det när ödet har
sit spel, doch hoppas iag lyckan än en gäng kommer; iag hinner
nu intet mera at skrifwa, ty di är alt färdiga och iag har en Starck
huwudwärk, altsä tilräcknar B:r intet mine fel, ty iag ursähtan-
wärd; iag är och förblifwer oföränderlig min egen B;r trogna syster

I storaste hast Wiksberg, d. 24. aug. 1739. U. Paleen.

P. S. Wälkoman i morgon hit tillicka med b:r Eric Johan.
A tergo: a Monsieur Monsieur Carles Fredric Mennander en Åbo.

5. Min sötaste Bror, må wäl.
Min egen Brors bref bröt iag up med et särdeles nöije, och tac-

kar B:r mycket för det min B:r behagar hafwa mig i minnet och at

min fränwarelse skal giöra min Bror sä stor oro det iag intet kan
tro, ty iag kan intet giöra min B :r roo utan snarare oro. Men pä min
sida kan iag säija at iag har haft rät ledsamt efter min B:r. Förlåt
mig k. B:r at det är sä illa skrifwit, ty iag har rät kort om tid och
di wil så wetta wad iag skrifwer, förblifwer min sota B:r egen wän

Åbo, d. 26. octob: 1739. UI. Paleen.

Hälsa bror Eric Johan ifrän mig.

A tergo: Monsieur Monsieur Eric Johan Paleen en Åbo.

6. Min egen sota Bror.

Min Brors bref upbröt iag med nöije, och fägnade mig at min
Bror mär wäl, sota Bror gif intet alla hiortronen bort för mig, bror
Abraham berätta mig, at Bror har tre byttor. lag wil läta min Bror
wetta huru iag mår, at det stär Gudi lof wäl til, och hoppas i öfwer-
morgon fä råka min Bror i stan, hälsa imeldertid bror Eric
Johan ifrän mig och syster Hedvig hälsar er, min kiära Bror, mycke
flitigt, iag wäntar swar, min kiära wän; iag framhärdar tili min död
min hiärtans aldrakiäraste wäns trogna

Hast af Wiksberg, d. 22. Octobrus 1740. Ulrica Paleen.

A tergo: a Monsieur Monsieur Carl Fredric Mennander a Åbo.
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7. Min aldrakiäraste wän.

Ehuru wäl iag denna gongen intet serdeles harat skrifwa dig til,
altsä kan iag intet endä låta nogot tilfälle gä förbi, med mindre
iag icke opwachtar dig, min sota wän, med min skrifwelse, och äf-
wen däriämte beretta dig, burn iag mär, iag tillika med Hedvig
mär wäl, och wore önskeligit at få spörija det gamma af dig, min
sota wän. Alt sen iag kom på landet, sä harmin Bror intet warit ur

mit minne et ögnablick, och iag tycker ibland burn sommin sota

wän blir öfwerfallen, min engsla wet ingen än än fsic!) Gud, som iag
plågar mig öfwer min Bror, min aldrasötaste wän, achta er för ali
det som heligt är; om intet för nägon ans skull, så för min skul, lät
nu min bön giälla; min aldrakiäraste wän, min kiära Bror låt mig
uprichtigt få wetta burn det gick med B. E. L, om di blef förligta
eller eij, min sota wän, låt lysa efter min dos i finskan och swenskan
högmessa och aftsång, och hör åt hos gulsmeden om nogon har
soit åt dem, lät sij huru du, min kiära wän, besteler om den. Efter
twå weckar lär iag komma intil stan och dä få wi widare talas wed,
i meldetid lefwer iag med nöije i ali min tid min aldrakiäraste
wäns tro(gna) 1

Wiksberg, d. 19. Nov. 1740, Ulrica P.

P. S. Sota Bror, gif strakst åt syster brefwet och he henne skrifw
(sic!) strakst swar på det.

P. S. Hedvig läter hälsad (sic!) dig, min kiära Bror, ursächta mig
at det är så illa skrifwit, men iag rår intet derföre, ty iag är rät
sömnig och klokan är half et; adiö.

A tergo: a Monsieur Monsieur Carl Fredric Mennander a Åbo.

8. Min egen aldrakiäraste Bror.

Dit bref min sota wän upbröt iag med en hiärtlig fägnad, och
las det med glädie igenom, waraf iag finner icke alenast det at

min Bror är ordhollen, utan och det at min sota wän är beständig

1 Alkuperäisestä kappale poissa. Ett stycke bortslitet.
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i sin kiärlek, warföre iag är, min aldrakiäraste wän, ai wördnad
skyldig, kunde iag uttrycka pä papperet huru högt iag elskar dig,
så skulle iag intet underlåta at fulborda det samma, men det är
mig ogiörligit. Din wälmåga är mig en hiärtelig fägnad, och iag
gifwer mig åter en liten did (sic!) til freds. Min Bror berättar i sit
bref at ledsamheten tar öfwerhan, men wad skall iag dä icke ha
som är pä landet, än bar min Bror nogra af sinä wenner som roar

dig, men deremotbar iag ingen, det medel iag brukar, at förlaga (sic!)
min ledsamhet är at iag stundeligen tänker pä dig, min kiära Bror,
och pädet settet förnoter iag minä dagar; i förra wecka feck iag
bröstwerk och den plågar mig sä härt, at iag intet fär warken dag
eller natt roo. I Söndag wecka til sä kommer iag til Åbo, men lät in-
gen fä wetta det i melertid. Syster Hedvig läter hälsa dig, min sota

wän, och Rahm äfwen sä, iag är och förblifwer til mit ytersta min
sota wäns trogna

Wiksberg, d. 29. Nov. 1740. Ulrica Paleen.

9. Min egen förtrognaste wän,
Gud låte dig mä wäl.

I gär kläckan 6 koin iag til Finby, och reser i dag bort, sä tidigt
at iag hinner til midagen (sic!) pä Wiksberg, B. G. och S. A. H. är
budena (sic!) til barsöl i dag och di for af ren, altsä kan iag intet
dröijas här längre, du skal aldrig tro, min sota wän, huru ledamt (sic!)
iag bar haft efter dig, och fruchtar för Mainiemi resan, när iag bar
reda haft sä änsligt, huru skal det än bli, om iagkunde fä pä nogot sät
bref af dig och då fä äfwen underrättelse om dit tilständ, sä skulle
iag endå gifwa mig til fres, men Gud wet huru iag skal pä Mainiemi
nöta mine dagar, när iag intet fär höra huru det stär til med dig,
mit egit hiärta. Gud den aldrahögste uppeholle dig, min sota wän,
wed hälsan, sä wore det alt wäl och dä skal ingentingn sårg oroa mig.

Sota du säg åt Hedda at rötren tas op frän trägärden, men intet
fören som regn har kömmit, tas di nu for op, sä rutnar di äiti hopa.
lag taite med G. om mosa, men det är ogiöligit (sic!) at fä, orsaken är
det at lanbon skal bort i höst och äkern är mesien dels otröska, doch
skal iag biuda til om iag fär nogen an, som hemtar en bät til stan
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med måsa, hälsa Hedda och bed hänne hålla sig sparsamt, här på
landet så ta di 20 daler för et pund.

Farwäl min söt wän och glöm aldrig den, som är til döden min
egen wäns trogna wän

Hast af Finby, d. 18. Sep: 1741. Ulrica Paleen.

S. (sic!) S. Med sius reser iag härifrån, det war mig ogiörlit at få
af gossen.

A tergo: Monsieur Monsieur Carles Fredric Mennander a Åbo.

10. Min egen aldrakiäraste wän.

Trägålsmästaren lär andra dagen komma til stan med röter at

sälias, så ta du min sota wän en fiälin morötter och litet röbetor,
om wi får så mycket kålrotter at wi kommer ut öfwer wintem, så
behöfwer du intet kiöpa, du kan fråga s:r Hedvig wad hon tycker
om det spisar eller intet.

I går klåckan 1 kom iag til Wicksberg och står pä resande fot til
Mainiemi, mit tilständ bar warit så och så, doch hoppas iag at

det skal gä öfwer, så snart iag finge höra huru det står til med dig,
min sota wän. Den Nändals resan bar mycket oroat mig så wäl om

natten som om dagen. Sota du laga enteligen bref til mig i Mai-
niemi om du älskar, der är mig nok Kimito folk inne hara du hör
efter.

Måsa lär du fä strakst efter Mikaeli, hälsa Hedda stackare
ifrån mig och dig skiälf, min sota wän, och iag förblif:r til min
död min sota wäns trogna wän

Wiccberg, d. 19. Septtbris 1741. Ulrica Paleen.

P. S. Herr inspetoren gier åt mig häst och kär och läter hälsa
dig min egen wän.

Gud hiälpe mig snar til dig, mit egi hiärta, fören iag dör i enslig-
het här pä landet, adiö.

A tergo: Monsieur Monsieur Carles Fredric Mennander a Åbo.
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Mennanderin pojaltaan saamia kirjeitä. Tili Men-
nander från hans son.

1. Min aldrakäreste Fader.

För min käreste Faders kärkomna skrifwelse aflägger jag min
ödmiuka tacksägelse. lag blef deröfver så glad at jag gret. Gudi
väre läf, som hulpit k. Far väl fram. Hän uppehålle ock k. Far,
under sin varelse der, vid en god hälsa! lag är, G.1., frisk och mår
väl. Mig felas ingenting. lag har icke heller numera stort ledsamt
sedän första veckan gick öfver, ock jag blef van at vara utan Far.
Cousin Fredric är ock i staden. Och wi roa oss hvar Odensdags,
Lördags och Söndags eftermiddagar. lag har nu nyligen fätt mig
en ny nattrock, soin k. Far låfte mig, samt en halsduk, för hvilka
bägge jag tackar k. Far ödmiukast. Minä studier äro de samma
som för, utom det at jag giordt början med latinska exercitier
och then lilla Moralen, som k. Far köpte mig. lag har ock böriat
at rita och spela på fleut. Claveret är ännu intet färdigt. Slut-
ligen är min kärliga och ödmiuka bön, at k. Far ihogkommer mig
med nägra små sänningar. K. Far är så god och helsar k. Fars
dervarande morbror, morbror och moster Paleen samt små cousi-
nerna. lag förblifver min k. Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 11. Octobr. 1755. Carl Frid. Mennander.

In margine: P. S. Hos k. Far låter wår iungfru anmäla sin
vördnad och helsning.

2. Min aldrakäreste Far.

lag tackar ödmiukast för k. Fars angenäma skrifvelse. Jag mår
väl, Gudi låf. lag tackar k. Far för pärona, äplena och perga-
motterna. lag tackar för det k. Far läfvar mig mera godt. lag
skall altid vara beskedlig gåsse. Morfar är nu i stan. Mormor
och Moster voro äfven för en vecka sedän inne, de läto mycket
helsa k. Far, jag bar värit och helsat på dem. Jag fick och den
äran at vara på mamsell Scarins bröllop. Claveret lär homma i
2. eller 3. veckan. Gud välsigne k. Far! Jag är altid högtärade k.
Faders ödmiuklydigste son

d. 29. Novemb: 1755. Carl Fredric Mennander.
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3. Min aldrakäreste Far.

lag hade den aran at skrifva tili k. Far, och hafver intet fått
svar, raen sedermera lunnit at det ei kunnat hinna. lag mär väl
Gudi läf och har intet tili at klaga, emedan jag vet at k. Far
kommer med yppit vatn hem, och at det redan är nästan haliva
tiden soin k. Far har värit borta. Morlar mär Gudi loi väl, men

Mormor är siuk, hon samt Morlar läter mycket hälsa k. Far, jag
nu allaredan nti Bussila, jag kannu ock någorhmda spela på
lleut. lag säger altid osant ät k. Far angäende claveret. Lindel
lälvar altid och säger i andra veckan skall ni lå och aldrig lår jag
det. Nu har lian lälvat det tili Jul. Uti Moralen har jag hunnit
tili 3. capitlet i 2. boken. lag har rättnu läsit Colloquia tili slut.
Exercitier skrilver jag med. Uti geographien har jag läsit om Por-
tugali, Spanien, Francrike, Nederländerna, England, Skottland, Irland
och Schveitz. lag har den äran at önska k. Far lycka tili en god
helg och et godt nytt är. lag lörblilver min k. Fars ödmiuk-
lydigste son

Åbo och Bussila, d. 23. Dec. 1755, Carl Fredric Mennander.

P. S. Moster och morbröderna läter mycket helsa k. Far.

A tergo: Tili min aldrakäreste Far Herr Doctoren och Prolessoren
Carl Fredric Mennander i Stockholm.

4. Min aldrakäreste Far.

lag har den äran at tacka k. Far ödmiukast lör sin kärkomna
skrilvelse samt de angenäma sänningar, säckerdäckorna och ala-
bastersskrillädan med alt sitt tillbehör. De halva vackert kömmit
fram sä när som pä par sockerdockor. Annars kommo de i en ganska
behagelig tid, neml. en timma lorut innan jag koni hem ilrä (sic!)
Bussila, så at de voro just lör mig, dä jag steg in i kammaren; och
var delta d:n 31. sistledne lanuarii. Mostrarna bägge och mor-

bröderna lectorerne reste tili Bårgä den 29. och helsade mycket k.
Far. lag är G.l. vid helsan och mär hra. Elter lång hvila har
jag nu smäningäm börjat med minä vanliga läxor, och vill med
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ali flit ersätta, hvad jag under min varelse pä landet dels försummat,
dels glömt. För par dagar sedän feck jag ock mitt claver hem,
och skall med det första börja at öfva mig derpä.

Med kärlig helsning förblifver jag sluteligen min aldrakäreste
Faders ödmiuklydigste son

Åbo, den 7. Febr. 1756.1 Carl Fredrich Mennander.

A tergo: Tili Min Kiäreste Fader Theologise Doctoren ocb Pro-
fessoren, Herr Carl Fredric Mennander i Stockholm.

5. Högtärade aldrakäreste Fader.

Änskiönt jag med förra pästen, eller d:n 7. hujus, skref k. Far
tili, så vill jag doch, efter k. Morfars befalning, nu åter med några
ord låta k. Far veta at jag är vid helsan och mår vähl. Jag håller
nu pä at efter vanligheten dageligen studera; och får jag heratta
k. Far at, utom det jag continuerar med minä förra läxor, har
jag äfven giort börian med Cornelius. Lindell gär hos mig 2
timmar i veckan, och lär mig på fleut och claver. Äfven sä går
jag hos mag. Biörcklund om Odens- och Lögerdagarna. Cousinerna
aro nu ock i stan. lag framhärdar med kari:a helsningar högt-
ärade aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 20. Febr. 1756. Carl Fridric Mennander.

A tergo: Tili Min Käreste Fader Th; Doctoren och Professoren,
Herr Carl Fridrich Mennander i Stockholm.

6. Högtärade aldrakäreste Fader.
Den 21. sistl. Febr. afgeck tili käreste Far under kära Morfars

couvert et bref ifrån mig. Jag vill dock nu åter berätta käreste
Far at jag är vid helsan och mår hra. Uti Cornelius håller jag pä
at läsa alla eftermiddagar, förutan Odensdagar och Lörgerdagar.

1 Eri käsialalla. Med annan stil.
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Hos moster Steenman och Ekenbergs mär alla väl, och låta helsa
käreste Far. Nu aro ock små cousinerna Fredrich och Gustaf ifrän
Linnunpää inne och läsa för mag. Lundbom.

Med kärliga helsningar framhärdar jag högtärade käreste Faders
ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 6. Marti! 1756.1 Carl Fredric Mennander.

7. Min aldrakäreste Fader.

Jag bar med mycket nöije förnummit ur kara Fars bref at kara
Far mår väl, jag önskar at kära Far alt ständigt må blifva vid
samma hälsa, och öfverlefva mänga riksdagar. Jag mär ock Gudi
läf väl. Jag kannu ock nägårlunda rita och spela pä claver och
fleut. Jag bar nu kömmit ut tili Påsch at roa mig hos käre Morfar,
hvilken tillika med Mormor mär som förr, och jag skrifver brefvet
här i Bussila at det straxt kan lämnas pä pästen när jag kommer
til staden. Jag har nu ock läsit at jag nu har hunnit Hyphfs histo-
ria tili slut, uti Cornelius tili tili Themistoclis vitae tredie capitel,
uti Moralen tili andra bokens andra capitel, repeterandes alt hvad
jag har kunnat glömma päden tiden jag förra gången var här i
Bussila, uti geographien tili afhandlingen om Ryssland och ur

Hiibners historia har jag läsit tili de romares tillstånd efter mo-

narchiens erhollande. Jag förblifver ständigt min aldrakäreste
Faders aldraödmiukaste son

Bussila, d:n 24. Apr. 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min aldrakäreste Fader Theologie Doctoren och Prof:
Herr Carl Fredric Mennander uti Stockholm.

8. Min aldrakäreste Fader.

Min praeceptor fick för någon tid sedän bref ifrän k. Far, helsade
mig mycket och berättade at k. Far har kiöpt mig en ritbok, jag

1 Vuosiluku jonkun muun kirjoittama. Artalet med annan stil.

46



24A, "V6, 29U 1756.

har den aran at tacka k. Far bäde för den som ock för helsnin-
garne. Jag mär G.l. väl och önskar at k. Far må giöra det samma.
Jag vil läta k. Far kortel:n veta ordningen af minä läxor. Om
Mändags, Tidsdags och Torsdags förmiddagama laser jag i Hyphoffs
historia; Fredags förmiddagen i den lilla svenska Moralen. Dess-
utom skrifver jag äfven pä alla dessa förmiddagar et latinskt exer-

citium; men eftermiddagarna skrifver jag stylen och explicerar et

stycke i Cornelius. Odensdags och Lögerdags förmid. laser jag i
geographien; eftermiddagarna skrifver jag stylen och laser antingen
i catechesen eller Hiibners historia. Jag har nu hunnit at lära
mig 3. stycken på claver, och på fleut spelar jag at det kan gå an.

Med ritandet continuerar jag äfven som förr. I dag gär jag med
min prseceptor och jungfnm tili Marise prästgärd at laga om träd-
gärden. Alla k. Fars bekanta och vänner helsa, och ibland dem
herr assessor Broterus. Jag förblifver beständigt min aldrakäreste
Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 18. Maji 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min käreste Fader, Theologise Doctoren och Pro-
fessoren, Herr Carl Fredric Mennander i Stockholm.

9. Min aldrakäreste Fader.

För k. Fars skrifvelse aflägger jag en ödmiuk tacksägelse. Och
fast jag med sidsta post skref k. Far tili, sä vil jag dock, efter min
k. Morfars befallning allenast . . . d teligen låta k. Far veta, at jag
G. låf mär hra. Käreste Fars yttrade låfven at snart komma hem,
fägnar mig hierteligen och på det högsta. Moster Steenman och
Ekenbergs hälsa mycket k. Far. Jag framhärdar min aldrakäreste
Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 29. Maij 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min käreste Fader, Theologise Doctoren och Prof
Högvörd: Herr Carl Fredric Mennander i Stockholm.

1 Pieni pala repeytynyt. Ett litet stycke bortrivet.
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10. Min aldrakäreste Fader.

Med Pijkis klockaren bekom jag ifrän k. Far nägra små saker
af säcker, en ritbok och et bref, för hvilket alt jag tackar ödmiukast
k. Far, som igen värit sä god och ihogkommit mig med sädant. Jag
tackar ock ödmiukeligen för goda låfven k. Far gifvit mig om en
öländsk häst. Jag bar ock fömummit ur gamma k. Fars bref at k.
Far kommer innoin nägra veckor hem, jag önskar at kara Far mä
hafva hälsan gä länge. Jag mär G. 1. bra. 3:ne vitas kan jag nu

nti Cornelio, och på claver bar jag lärt mig 3. stycken samt häller
på med det fierde. För en vecka gedan koin jag tili gtaden. Mor-
mor är nu G. 1. frisk blefven. Morfar börjar på at blifva nägot
gammal at lian intet mycket nu mera kan gå på åkrar och ängar.
De bägge tillika med morbröderna helga mycket k. Far. Jag för-
blifver min aldrakäregte Faders ödmiuklydigste gon

Åbo, d:n 19. lunii 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo; Tili Min k. Fader Theologiae Doktoren och Profegsoren

Högvördige Herr Carl Fredric Mennander i Stockholm.

11. Min bögtärade käreste Fader.

Jag vil låta k. Far kortel. veta at jag är vid helsan och mär bra.
Min enda öngkan börjar nu at blifva, det rikgdagen gnart måtte
slutag, och jag fä k. Far väl och vackert hem. Jag continuerar med
minä vanliga syglor och beflitar mig, efter min Morfars vilja, mägt

om latinen. Mogter Steenman och Ekenberg, samt Morfar, soin nu
ock är i staden, mä bra, och låta hälsa. Farbror Munster äfvensä.
Mostrarna ifrän Bärgå skola innan kort komina ner. Jag förblifver
min bögtärade käreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 10. Julij 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min käre Fader, Theolog. Doctoren och Professoren,
Herr Carl Fredrich Mennander i Stockholm.
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12. Min aldrakäreste Fader.

lag tackar k. Far för hans kärkomna skrifvelse, och önskar det
riksdagen snart skulle slutas och at k. Far snart med hälsa och
sundhet komma hem igen och jag åter fä den fägnaden at se k. Far.
lag kom förledne Söndags ifrän landet, der jag roade mig i 2 veckor.
Det var aldeles illa at den elaka räfven skulle äta up de vackra på-
foglarna. Mån k. Far intet kan skaffa sig andra i stället? Augustin
hade med sig k. Fars chaise och 2 kistor med böcker, hvaraf jag
kan sluta at k. Far lär snart komma hem neml. på ett fartyg. lag
mär G. ä. väl. I Cornelius har jag hunnit tili 3. cap. i s:te eller
Cimonis vita. I Moralen har jag allenast 2. cap. quar. Hyphofs
historia laser jag intet mera så ständigt om förmiddagarna. Exer-
citier fortfar jag at skrifva 4 gängor i veckan. lag har nu ock bör-
jat at om morgonstunderne lära mig definitionema, postulaterna,
axiomerna och första proposition. lag förblifver med kärlig hels-
ning min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 7. August! 1756. Carl Fredrich Mennander.

A tergo: Tili Min käreste Fader Theologiae Doctoren och Profes-
soren Herr Carl Fredric Mennander. Stockholm.

13. Min aldrakäreste Far.

lag tackar k. Far ödmiukast sä väl för hans kära skrifvelse soin

för den wackra lilla hästen, hvilken hän sändt til mig. Jag skall
så betiena mig af den samma at jag ei försummar minä syslor eller
skadar mig sielf. Ei eller vil jag våga mig på honom förän lian
efter k. Fars i bref tili min praeceptor gifna befalning blifver af
drengen öfvad. lag är vid helsan och mär hra. Efter jungfruns
förslag skall jag ödmiukast he k. Far det hän ville för nägra daler
låta köpa af de så kallade sudna kringlor 1 och med fartyg skicka ät
mig tili thevatns bröd, emedan safranskringlorna äro sä dyra at

köpa. Jag förblifver min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 4. Septbris 1756. Carl Fridrich Mennander.

1 = kohta kringlor. R. av SAOB.
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A tergo: Tili Min kare Fader Theologise Doctoren och Profess.
Högv. Herr Carl Fredrich Mennander nti Stockholm.

14. Min aldrakäreste Fader.

lag mår G. 1. bra och önskar at k. Far må snart få lägenhet at
komma hem. På S. Mathaei dag reste jag med min prseceptor efter
herr comissarien Grundströms biudande tili Kärsimäki at bivista
2 pigors bröllop, af hvilka den ena fick en skräddare och den andra
bonde ifrån Paimala. Natten emot Torsdagen kom elden lös i vår
grangård Tontila. Sedän jag upväktes och såg elden, tyckte jag
intet annat än den var i vårt badstugutak, emedan lågan var så stor
at den sken på badstugan likasom den med hade brunnit, hvarföre
jag var så rädd at jag knapt kunde klä på mig. Då denna elden
bran, kom farbror Cerenius med sin fru och son, unga Brovallius
och mag. Bratt samt en hop af studerande hit. Gudi väre lof, som
bevarade vårt hus. Kiäreste Fader behagar låta mig veta om min
lilla häst får skos. Vi ha ei nu tilräckeligen läder hemma, hvarföre
jag iår ei kan få någon sai.l Vintern är ock ei mera långt, då k.
Far lärer låta giöra mig åkdon. lag förblifver med b . . .

2 lig vörd-
nad min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 25. Sept. 1756. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min aldrakäreste Fader Th. Doctoren och Professoren
Högv. H:r Carl Fredric Mennander i Stockholm.

15. Min aldrakäreste Fader!

lag har denna gängen intet annat at skrifva än at jag G. 1. är vid
helsan och mär väl. lag har hört sägas at riksdagen skulle slutas
säsom i gär, hvilket gläder mig altför mycket, emedan jag deraf
kan sluta at k. Far snart kommer hem. Uti Cornelius har jag hun-
nit tili 3:die capitlet, uti den 9: de eller Cononis vita och uti geo-
metrien 30 propositioner. Moralen har jag en gång läsit igenom, och
3. capitel på andra gången. Geographien är ock snart tili slut, etc.
lag förblifver min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 16. Octobr. 1756. Carl Fredric Mennander.
1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet. Sadel?
2 Pieni palanen repeytynyt. ■— Ett litet stycke bortrivet.
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A tergo: Tili Min käreste Fader, Theologiae Doctoren och Profes-
soren Högvördige Herr Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

16. Min aldrakäreste Fader!

lag har med mycken fägnad undfått et kärkommit bref ifrän k.
Far, och ur detsamma förnummit at k. Far snart ärnar sig hem,
hvilket hjerteligen mycket fägnat mig, emedan jag mi redan börjar
at längta efter k. Far. lag mär G. 1. hra. Uti Cornelius h . . d
hunnit tili Chabriae vita, som är den 12:te, Euclidis 1. bok
har jag hunnit tili slut, och är nu för 2:dra gången kommen tili 8.
proposition. K. Fars nya contrefait har jag sett, men tycker at det
intet är likt k. Far, om annars k. Far intet ändrat sig i Stockholm,

lag förblifver med barnslig vördnad min aldrakäreste Faders öd-
miuklydigste son

Åbo, d. 13. Novembr: 1756. Carl Fredrich Mennander.

A tergo: Tili Min käreste Fader Theologiae Doctoren och Professo-
ren Högvördige Herr Carl Fredrich Mennander i Stock-
holm.

17. Min aldrakäreste Fader!

Min skyldighet fordrar at äter läta k. Far veta at jag är frisk och
mår äfvenledes annars väl. Jag börjar redan tvifla, om k. Far stär
at väntas hem för än i vär. Min k. prseceptor lärer nu i nästa vecka
resa ifrän mig tili en tid. lag skall så länge vistas i Bussila. Lilla
hästen är skodd och har ny spilta, men ännu äro intet äkdonen fär-
diga. Första boken i geometrien häller jag nu på at repeteta 3:die
gången. Jag förblifver med kärlig helsning min aldrakäreste Fa-
ders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 11. Dec. 1756. Carl Fredr. Mennander.

A tergo: Tili Min huldaste Fader Theologiae Doctoren och Profes-
soren Högv. Herr Carl Fredrich Mennander i Stockholm.

1 Pieni palanen repeytynyt. Ett litet stycke bortrivet.
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18. Min aldrakäreste Fader!

Jag har med mycken fägnad undfätt k. Fars bref, och tackar
ocksä ödmiukast för det, nti hvilket jag läsit allehanda vackra för-
maningar; och skall genom Guds nåd beflita mig derom, at ställa
mig derefter. Jag önskar af alt bjerta, det den gode Guden ville
nädeligen förläna k. Far hälsa ocb sundhet i detta nya är, samt alla
derpä kommande år, pädet k. Far mätte länge lefva det allmänna
tili nytta, och mig tili hielp och hugnad. Jag beder aldraödmiu-
kast om ursäkt at jag icke förr skrifvit tili k. Far och önskat godt
nytt är. Jag mär G. 1. hra, Morfar, Mormor och morbror mä lika-
ledes hra. Min praeceptor är ännu borta och lärer snart hemkom-
ma. Jag förbl. min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Bussila, den 17. Jan. 1757. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili Min aldrakäreste Fader Th. Doctoren och Professoren
Högv. Herr Carl Fredric Mennander i Stockholm.

19. Min aldrakäreste Fader!

Jag koin i Lögerdags tili Åbo ifrän Bussila. Var sedän öfver
natten hos k. Morfar samt spisade der middag om Söndagen derpä
och reste så straxt efter middagen hem. Då var praeceptoren ännu
intet hemkommen; derföre anmodade k. Morfar herr Möller at

lian sä länge skulle vara hos mig. Praeceptoren har ännu intet köm-
mit, fastän lian redan enligit des skrifvelse hade den 3. i denna må-
naden begifvit sig på hitresan. lag läser nu ständigt för herr Möl-
ler så länge praeceptoren är borta. lag mär G. 1. hra och började i
dag at läsa i 2. boken i geometrien samt sluter med Datamis vita i
Cornelius. Jag framhärdar med barnslig vördnad min aldrakäreste
Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 18. Febr. 1757. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Til min aldrakäreste Fader Theologiae Doctoren och Pro-
fessoren Högvördige Herr Carl Fredric Mennander, Stock-
holm.
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20. Min aldrakäreste Fader!

lag har den aran at härmed i barnslig ödmiukhet fägna mig öf-
ver min k. Fars vundna befordran tili biskopsämbetet. Allenast
jag nu snart finge k. Far hein, sä vore alt vähl. lag bar nu änteli-
gen fätt mitt seltyg samt fimmerstänger och tömmor, slädan var

fuller färdig efter bestälning, men när ej vagnmakaren fick veta
hvad färg den skulle bestrykas med, ty min praeceptor var då ej
hemma, sä sälde hän den bort ät en baron, emedan hän hade brott
om pengar. Nu har hän ej tid at giöra en annan, ej heller tycks
det vara i år mera värdt, utan skall jag läna släda af nägon bekant
at hälst nägra gängor försöka hästen. lag förblifver min aldrakä-
reste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 5. Mart. 1757. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili min aldrakäreste Fader Biskopen och Procancellai-
ren Högvördigste Herr Doctoren Carl Fredric Mennander,
i Stockholm.

21. Min aldrakäreste Fader!

Jag har den äran at ödmiukast tacka för k. Fars angenäma skrif-
velse. Det fägnar mig ganska mycket, at k. Far är vid helsan och
mär bra samt lofvar nu snart komina hem. lag har redan kömmit
i förtviflan om k. Fars helsa, emedan jag pä en läng tid icke fätt
nägot bref af honom. lag mär G. 1. bra och har hälsan. lag har
nu läsit i Cornelius tili 4 cap. af Agesilai eller den 17 . d ta, i
Euclides har jag repeterat 2. boken til slut, och börjar innan kort
päden 3. Moster Steenman helsar k. Far ganska mycket, hon var

här och hälsade pä mig i Torsdags. lag förblifver med barnslig
vördnad min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 2. Aprilis 1757. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Tili min käreste Fader Biskopen och Procancellairen
Högvördigste Herr Doctor Carl Fredric Mennander, Stock-
holm.

1 Pieni palanen repeytynyt. Ett litet stycke bortrivet.
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22, Min aldrakäreste Fader!

lag har med mycken fägnad undfätt k. Fars kärkomne bref af
d. 7. Apr. lag har den aran at tacka k. Far för det gamma, så wäl
som för den faderliga förmaning min k. Far behagat lämna mig
deruti och hwilken jag tili min efterrättelse med barnslig wördnad
ställa wil. lag har nu fätt ny klädning och ny natträck. Den förra
är af blott camlott med förgylta knappar, den sednare af ett slags
tyg, som kallas taberett. Ett par nya skor samt piexor har jag äf-
wen fått. Sammaledes en wacker bur med 2 rum och 2 grönsiskor,
som sjunga rätt wackert och roa mig dageligen dermed. För alt
detta aflägger jag hos min k. Farmin ödmiukaste tacksägelse, och
skall giöra det med större eftertryck då jag fär den fägnaden at

träffa och omfamna k. Far här hemma, hwilket jag i anledning af
nu warande blida wederlek innan kort hoppas ske. lag förblifwer
min aldrakäreste Faders ödmiuklydigste son

Åbo, d. 23. Apr. 1757. Carl Fredric Mennander.

23. Min högtärade käreste Fader!

Min kare Fader bör jag härmedelst läta veta at jag sedän kare
Fars afresa öfvervunnit min hosta, och är numera Gudi lof vid
min förra helsa. Gud läte käre Far äfven få blifva vid helsan un-
der sin resa och lyckeligen igen hemkomma!

Nägot långsamt har jag haft; men det börjar nu redan at gå an.
Käre Far behagar anmäla min vördnad hos herr farbror Mester-
ton. Jag framlefver min högtärade käreste Faders ödmiuklydigste
son

Åbo, d. 31. län. 1758. Carl Fredrich Mennander.

24. Min allerkiäreste Far!

Ingenting kommer 1 fägna mig, än at få höra min k. Fars goda
hälsa. Hwarföre jag af innersta hjerta önskar, at detta må träffa
min k. Far wid ali sjelfönskelig wälmågo. lag har, Gudi lof, alt
sedän min k. Far bortreste, mått rätt wäl, och studerar hwar dag.

1 mer
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23/, 1757, »Vi 1758, V«, 20 /i2 1759.

Minä framsteg i bokliga konster skal min k. Far få weta, när hän
kommer hem.

Min moster Steenman är eij ännu återkommen ifrån Stockholm.
Det sades wäl, at hon i förleden Tisdag hade kömmit tilbaka; hwar-
före herr adjuncten och jag gingo dit efter middagen, men funno
rycktet ogmndat.

Min k. Morfar har skickat chaise efter mig, och wil at jag skal
resa ut pä några dagar. lag är så öfwertygad om min k. Fars god-
het, at jag förmodar min k. Far lär tilstädia min resa, fast jag eij
äger nägon uttryckelig lof dertil.

Framhärdar med ali barnslig wördnad til dödsstunden min aller-
kiäreste Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 4. Aug. 1759. C. F. Mennander.

25. Min sötaste Far.

Innan jag reser til Bussila, har jag bordt skrifwa min sötaste
Far några rader til.

Sedän min sötaste Far reste bortt, har jag haft hälsan och Gudi
lof mått rätt wäl. Önskande ingenting högre, än at min sötaste
Far under sinä longa och beswärliga resor fått fägna sig af samma
dyra förmän.

Nytt har jag intet at berätta; om nägot är, lärer herr adjuncten
skrifwit det i sitt bref.

I morgon följer herr adjuncten mig til Bussila, hwaräst jag
täncker förblifwa til Trettondagen.

Af innersta hjerta önskar jag min sötaste Far en frögdefull Juhl-
helg, samt ett godt och lyckeligit nytt år; at den högste Guden
täcktes i det och många påföljande uppehålla min sötaste Far
wid helsa och ali sielfönskelig wälmågo til min oskattbara förmän
och glädie. Har äran at med barnslig lydnad och wördnad för-
blifwa min sötaste Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d. 20. Dec. 1759. Carl Fredric Mennander.

In margine: P. S. I dag skrifwer jag herr probsten Mathesius
til och tackar för des invitationsbref. Äfwen skrifwer jag herr
conrectorn Westzynthius til.
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Mennander—Fredenheim.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man, Biskop ooh ProCanceller Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i (paikannimi puuttuu; —■ ortnamnet saknas).

26. Min sota Far.

lag önskar ingenting högre, än at delta mätte träffa min sota

Far wid helsa och ali sielfbegiärlig wälmägo.
lag har Gudi lof mått rätt wäl denna tiden.
Min Morfar och Mormor hade ock hälsan, dä jag war pä Bussila.

Härifrån koni jag tillbaka Tidsdagen (sicJ) efter Trettondagen. lag
hade wäl om Mändagen rest hem efter min sota Fars befalning, men

den strenga wintern hindrade resan.

Morbror Borgström med sin lilla son war pä Bussila öfwer Juble-
helgen, men hwarken morbror Krogius eller nägon af minä mostrar
kommo hit neder.

Moster Steenman mår wäl och anmäler sin belsning. Hon sknlle
wel skrifwa men frugtar at allenast beswära min sota Far, efter
hon intet angelägit harat berätta.

Med barnslig wördnad och lydna framhärdar tili sidsta lefnad-
stunden min sota Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d. 17. Jan. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man, och Biskop öfwer Åbo Stift samt

Kongi. Academiens Pro-Canceller, Högwördigste Herren
Herr Doctor Carl Fredric Mennander.

27. Indulgentissime Pater.

Litteras Tuas, indulgentissime Pater, 111 Calend. Februarii ad
me scriptas, lieri accepi, pro quibus pariter ac admonitionibus
Tuis, prolixam benignitatem spirantibus, ingentes ac immortales
Tilli ago habeoque gratias.

Nihil milli prius erit, nihil antiqvius, quam continuos in virtutibus
atque litteris facere progressus, ut sic quodammodo delectem caris-
simum et salutis meae studiosissimum Patrem.
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17/i, 15/ 2, Va 1760.

Condiscipulus meus Steenman quotidie fere studiorum gratia
apud nos versatur, per aliquod vero tempus gravissimo dentium
dolore fuit adfectus. Ego contra, Deo laus, bene valeo; praecipue
cum diebus solis mihi conceditur traha 1 mea nonnunquam velli.

Robertus Augustus Ekenberg ipsis Calendis Februarii diem obiit
supremam atque Nonis ejusdem est sepultus.

Avus, Avia, Avunculi et Materterae, omnes bona fruuntur vale-
tudine. Maneo ad cineres usque indulgentissimi Patris obedien-
tissimus filius

Åboae XVI. Calend. Mart. MDCCLX. Carolus Fred: Mennander.

A tergo: S:ae R:ae M:tis Magnse Fidei Viro, Dioeceseos Aboensis
Episcopo, Academiaeq. Pro-Cancellario Reverendissimo
Domino Doctori Carolo Frederico Mennander.

28. Min sötaste Far.

lag längtar nu obeskrifweligen efter den angenäma stunden, då
jag äter fär se och omfamna min sötaste och huldaste Fader. Öfwer-
tygelsen derom at snart fä se min önskan fullbordad, är det enda,
som imedlertid kan trösta mig.

Såsom tilförene, så bar jag, Gudi lof, äfwen denna tiden haft en
god och stadig helsa.

Sedän jag den sidsta lanuarii absolverat tolfte boken i Euclidis
Elementis, bar jag nu hollit på at räkna, hwaruti jag finner et oför-
lickneligit nöije. Doch försummar jag intet de andre weten-

skaperne.
Min k. morfar war hos oss i gär, och bad mycket hälsa min

sota Far. Äfwen läta minä morbröder och mostrar, i synnerbet
moster Steenman ganska flitigt helsa.

Med odödelig kiärlek och wördnad bar jag äran at förblifwa min
sötaste Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d. 6. Martii 1760. Carl Fredric Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man, Riskop öfwer Åbo
Stift, samt kongi. Academiens ProCanceller, Högwördigste
Herren Herr Doctor Carl Fredric Mennander.
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29. Min sota Far.

Det är nog sensibelt för mig, at pä någon tid wara beröfwad min
sota Fars närwarelse, men soin delta ei kan ändras, önskar jag af
innersta hjerta, at min sota Far lyckeligen framkommit, samt be-
finner sig effter denna swåra fatigve wid ali sielfönskelig wälmågo.
lag mår, Gudi läf, rätt wäl. Steenman reste i förledne Söndags
med sin mor ut til Mainiemi, och lofwade i dag komma tillbakars.
lag bar, sedän jag siulat Euclides, begynt at läsa i Celsii Arith-
metique, samt absolverar i dag des partem analyticam. Uti Hol-
bergs historie bar jag hunnit til periodum qvartum historiaa sacrse
antiqvse. Annat bar jag intet at heratta, utan förblifwer med
barnslig wördnad min sota Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 23. Sept. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man, Biskop öfwer Åbo

Stift, samt Pro-Cancelleren wid Kongi. Academien der-
städes Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredrich
Mennander i Stockholm.

30. Min sota Far.

lag kan ej beskrifwa den innerliga fägnad, som hos mig upkom,
när jag af min sota Fars angenäma bref fick förnimma hans lyckeliga
ankomst til Stockholm, samt at min sota Far under hela resan, Gudi
lof, mätt wäl. lag kan ej hafwa större nöije, än at skrifwa min
sota Far til, ehuru jag mestadelen bar intet af wärde at heratta.
Min helsa bar, Gudi lof, warit rätt god under hela den tiden,
sommin sota Far warit borta. lag roar mig nu med minä wanliga
syslor, bar ock äfwen en gäng fätt försöka min lilla häst. Cousin
Steenman, som med moster i några dagar warit pä Mainiemi, bar
nu äter kömmit tilbaka, ocb boller mig dageligen sällskap. Efter
min sota Fars befallning bar jag nu äfwen skrifwit bägge minä
cousiner Paleenerne til. Moster Steenman mår wäl . . -

1 låter
helsa min sota Far . . .

1 bror Ekenberg bar läfwat, at ...

1 bör-

1 Pieni pala repeytynyt. Ett litet stycke bortrivet.
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23/0,
7 /io, 21/io 1760.

jän af denna mänad wara nti Stockholm. Min sota Far war gun-
stig och läfwade mig ett par silkesstnnnpor, men effter här inga
sädana finnas, som passa ät mig, ber jag ödmiukast at fä ett par
frän Stockholm. lag förblifwer med barnslig wördnad min sota

Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 7. Oct. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo

Stift, samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Cancellair,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

31. Min sota Far.

Effter jag åter fär ett behageligit tilfälle, at skrifwa min sota
Far til, kan jag icke underlåta at heratta, det jag, Gudi lof, mår wäl,
och roar mig med minä wanliga syslor. Under minä lediga stunder
roar jag mig dels med Steenman, dels med min musiqve ändock
Lindell ei warit här mer än tre gänger, sedän min sota Far reste
bort.

lag har nu intet nytt at heratta mer än at hit til staden kömmit
en taskspelare, hwilken redan har fått af mig tre daler. Hwad
minä pengar angär, så har jag ej mera qwar än twå daler, hwilka
jag måste spara til wissa böter. Ty Steenman och jag hafwa, pä
herr adjunctens tilstyrkan, kömmit öfwerens, at hafwa en spar-
bössa, hwaruti wi lägga et öre hwar gäng, som wi bryta emot wår
lag, som är, at stiga up kl. 6, icke tala annat än latin, och sä
widare. Min kära Morfar giorde oss i gär den äran, och hälsade
på oss, samt låfwade i dag skrifwa min sota Far til. lag förblifwer
med barnslig wördnad min sota Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 21. Oct. 1760, C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts TroMan och Biskop öfwer Åbo Stifft,
samt Kongi. Academiens derstädes ProCancellair, Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i
Stockholm.
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32. Min sota Far.

För min sota Fars mig tilskickade presenter och angenäma bref
tackar.jag ödmiukast. Äplena och pärona, af hwilka några allenast
woro förskiämde, har jag ei gifwit ät iungfrun at förwara, emedan
hon förra gängen, då jag hade fruckt, lät den ligga i tunnorna at
rutna, utan har effter moster Steenmans anwisning förwarat dem
nti sota Fars sängkammare, til hwilken herr adjuncten hafwer
nyckelen. lag har äfwen skildt alla rutna ifrån de friska, och tagit
frön af dem, hwilka jag i währ, wil Gud, skal sätta i wär trädgärd.
I gär fick jag äfwen de nötter, sommin sota Far lofwade mig, för
hwilka jag lika ödmjukt tackar. lag har hela denna tiden, Gudi
lof, mått rätt wäl, och har jag utan exercitia rhetorica börjat för en

wecka sedän at vertera tyska pä latin ifrån en bok, hwilken jag
har fätt låna af rector Cerenius, kallad Muzelii Compendium latini-
tatis. I mathematiqven har jag utläsit Celsii arithmetiqve och
börjadt pä trigonometria plana, hwaruti jag hunnit til tionde pro-
position. lag bör ei heller underlåta at berätta, det niine herrar
landsmän redan gifwit herr prof. Kalm honorarium, bestående
uti en wacker caffe- och miölckkanna, hwilka tilsamman kosta
1113 d:r kpmt. Cousin Steenman mär wäl, och låter anmäla sin
wördnad hos min sota Far. lag förblifwer med barnslig wördnad
min sota Fars ödmiuklydigste son

Åbo, d:n 11. Nov. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens dersammastädes Pro-Cancellair, Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i Stockholm.

33. Min sota Far.

Härmedelst har jag eij bort underlåta, at berätta för min sota
Far, huru den Högste Guden behagat, d. 20. om natten kl. 12 hädan-
kalla min i lifstiden sota Mormor, sedän hon i tre och en half wec-
kas tid warit plägad af sit wanliga slag. Hon sofde ganska wäl
hela natten ända til kl. 11, dä Morfar som hastigast gick ut ock
morbror Hindric läg i andra bygningen på stolar samt syster UI-
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“/n, 27/11, 16/l 2 1760.

rica war allena inne, af hwilken hon då frägade, war Morfar och
morbror woro, då det swarades, at den förra gick som hastigast
ut, och den sednare läg i sin kammare. Straxt härpå slocknade
hon som ett ljus, sä at man på en lång stund eij wiste annat, än at

hon slumrade. Delta berättar jag säsom jag hört af morbror
Hindric. Morbror Carl war då eij hemma, utan bade rest med
häradshöfdingen Tolpo på tingen. lag täncker nu i dessa dagar
resa ut til Bussila, at biwista begrafningen. Hwad swarta kläder
angår, sä bar herr adjuncten allenast lätit giöra åt mig nya per-
missioner samt skor och kiöpt mig spännen med mera. lag mår
Gudi lof wäl, och önskar, at min sota Far äfwen äger ali sielfönske-
lig wälmågo. lag ber om min wördnads anmälan til morbror och
moster Paleen, samt minä cousiner. lag förblifwer med barnslig
wördnad min sota Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d. 27. Nov. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo
Stifft samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Cancellair,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

34. Min sota Far

För min sota Fars bref tackar jag ödmjukast, och ber om ursäkt,
at jag nägot länge drögt med min skrifwelse. lag bar, Gudi lof,
mätt wäl hela denna tiden och önskar af alt hjerta, at min sota

Far äfwen äger ali sielfbegiärlig wälmäga. Huad minä studier an-

går, så har jag läsit uti Holbergs historia redan en del af romerska
monarchien. Trigonometrien har jag nu absolverat och för öfnings
skull uti calculn har herr adjuncten proponerat åtskilliga exempel,
ibland hwilka äfwen warit delta hosföljande schema,1 som Mauper-
tuis betjent sig af i Lappland, tilat determinera iordens figur,
hwilket jag sjelf uträknat. Uti theologien har jag hunnit til artik-
len de regeneratione. Uti logiqven har jag andra gängen läsit ut

partem theoreticam. Ciceronis Officia har jag mäst genomläsit.

1 Kts. ss. 63 ja 64. Se sid. 63 och 64.
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Uti grsekiska grammaticen har jag lasit tili paradigma floåa ocli
uti Novo Testamento 19 verser af första Matthaei capitel, utom

det, at jag hwar söndag explicerar evangelium utur grsekiskan. Uti
fransyskan har jag lasit ut 14 böcker i Telemaqve och desutom
nägot i grammairen. lag har äfwen twänne gängor opponerat pä
nations möten. Min sota Morfar, som är ganska bedröfwad öfwer
sin afsaknad, har nu par dagar warit uti staden, nien reste i gär
åter ut. Minä morbröder och mostrar lära i denna weckan komma
til Bussila, då min Morfar läfwade skicka effter mig, och wil be-
holla mig hos sig pä landet, sä länge som morbrödren äro där. lag
har och med herr adjunctens tilhjelp skrifwit en liten grafskrift
på latinsk stenstyl öfwer min saliga Mormor, hwilken sota Morfar
låter trycka. Annu är owist, när begrafningen sker. Imedlertid är
min sai. Mormor bisatt. Hwad swarta kläder angår, så harmin
sota Morfar skänckt mig en klädning. lag förblifwer med barnslig
wördnad min sota Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d. 16. Dec. 1760. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo
Stifft samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

35. Indulgentissime Pater.

Dolorem, qvem ex ohitu Avi», dum viveret, carissim» non itä
pridem accepi, litter» Tuse, indulgentissime Pater, ad me nuper
dat» et consolationis pien» valde minuerunt. Stipes certe essem,
nisi desiderio ipsius adficerer, qv» infanti» me» tenerrimam egit
curam. Servet vero Deus Optimus Maximus Te, salutis me» proram
et puppim, sospitem, sic ceteris advers» fortun» injuriis nunqvam
succumbam.

Hoc ut qvotidie optare soleo; itä majori pietatis ardore h»c vota
jam fundo, cur annum auspicari nobis iterum licet. Summum igitur
Numen supplex veneror, velit Te, indulgentissime Pater, sine ulia
fortuna offensa in longam annorum seriem nobis servare incolumem!
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Corrobores immo augeat vires Tuas ut gravissimis qvibus distineris,
republicse curis qvam diutissime sufficias! Cumulet Te omnibus
bonisqvse prolixiori aniini adfectu, qvam verborum cultu Tibi ad-
precor. Sic nec ipse plura desiderabis, nec majora vovebit alter;
vale et favere perge indulgentissimi Patris obedientissimo filio

E praedio Bussila d. 24. Decembr. 1760. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Avus meus carissimus multain Tibi dicit salu-
tif. Heri sepulta est Aviae mese.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo

Stifft, samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

36. Min sötaste Far.

Det utwaldaste nöije jag äger är, at skrifwa min sota Far til.
Wid detta tilfälle bör jag ej underlåta at berätta, det jag, Gudi läf,
mått rätt wäl, önskande af alt hjerta, at detta mätte träffa min
sota Far wid en fullkomlig hälsa.

Min sota Morfar mär ibland bättre, ibland wärre. På hans begiä-
ran hälsar jag pä honom en gäng i weckan, dä jag sitter och pratar
med honom nägra timmar effter middagen.

Hwad minä studier widkommer, sä bar nu begynt at läsa Ciceronis
Orationes selectas. Det faller äfwen nu lättare för mig at skrifwa
exercitia rethorica än i förstone.

I gär skref jag til morbror Krogius, hwilcken bar låfwat skaffa
mig sigiller och pezier sä mänga lian kan bekomma. Moster Steen-
man war äfwen så god och hälsade pä oss i gär.

lag wet ej nägon annan nyhet at berätta, än at herr conrectorn

Westzynthius fätt en liten arfwinge, til hwilcken jag nyligen bar
gratulerat honom.

Jag förblifwer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Åbo d:n 12. län. 1761 C. F. Mennander.

5

65



Mennander—Fredenheim.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man, Biskop öfwer Åbo
Stifft, sarnt Kongi. Academiens derstädes ProCanceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

37. Min sota Far.

Emedan jag åter får et behageligit tilfälle at skrifwa min sota
Far til, kan jag eij underlåta at berätta, det jag, Gudi lof, mår
wäl, önskande, at äfwen min sota Far må äga ali sielfbegiärlig wäl-
måga. lag kom för en stund sedän in ifrån Bussila, och min kiära
Morfar låfwade komma i morgon. Han bad äfwen helsa min sota
Far ganska flitigt. Hans alternation öfwer sai. Mormors död tyckes
nu effter ali liknelse slå sig til frås, emedan han esomoftast kiänner
starcka rysningar. På Bussila war jag altid hans sängcamerat, ocli
han bad mig, at jag äfwen här i staden skulle komma til honom,
då morbror Carl war nödsakad at resa bort. Uptekningen blef äfwen
giord öfwer min kiära Morfars egendom, och at förtiga alt annat,
så besteg silfwret sig til 1414 lod, eller 2 Lfå 1. g 6 lod. Mor-
bröderna och mostrarna reste i går ifrån Bussila och låta helsa
min sota Far. lag förblifwer med barnslig wördnad min sota Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d. 15. lan. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo
Stifft, samt Kongi. Academiens derstädes ProCanceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

38. Indulgentissime Pater.

Gratissimum omnino mihi est tempus, qvo conceditur, Tibi,
indulgentissime Pater, litteras dare. Optime, Deo laus, valeo, feli-
cissimum me judicaturus, si propediem cognoscam, Tecum, indul-
gentissime Pater, bene qvoqve agi.
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Praeteritis septimanis Avus meus adeo valetudine pressus fuit, ut

per duas noctes somnum capere non potuerit; immo morbus adeo
increvit, ut vitani cum morte commutasset, nisi vena ipsi oportune
incisa fuisset. Hoc facto, aliqvantum convaluit, sed, qvibusdam
diebus praeterlapsis, itä morbo affectus est, ut sangvinem rursus

mittere coactus fuerit. lam vero a morbo itä valet, ut pridie rus sit
profectus, animum, si fieri posset, paululum relaxaturus.

Nihil novi, qvod referam, contigit, nisi qvod pastor et praeposi-
tus Neo-Carolinensis lesenhaus diem obierit supremum d. XVIII,

hujus mensis. Notatu, ut mihi videtur, dignum est, qvod jam
mense Augusto horam mortis ipse praedixerit, sicut mihi narravit
studiosus Aspegren, de hae re per epistolan certior nuper factus.
Ad cineres usq. permansurus indulgentissimi Patris obedientissimus
filius

Carolus Fredericus Mennander.

Aboaj d. XXVII lan. an. MDCCLXI.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft,
samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller, Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i Stockholm.

39. Min sötaste Far.

Min sota Fars wälmåga utgiör största delen af det, som mig in-
nerligen fägnar. Nägon notice bar jag derom hafft med herr ma-

gister Planman, och önskar hjerteligen at fä tidning om continua-
tion härutaf.

Min hälsa bar härtils warit tämmelig stadig, och hwad min sota

Morfar angär, sä är lian nu, Gudi låf, bättre, än förr. Emedan lian
härtils ej kunnat skrifwa min sota Far til, sä bar hän bedt mig bal-
sa min sota Far hjerteligen. '

Moster Steenman hälsar esomofftast på oss, i synnerhet sedän lion
sluppit ifrän moster Ekenberg. Hon låter äfwen hälsa min sota Far.

I gär feck jag bref af herr conrector Weslzynthius, som berät-
tade at hän fädt en liten dotter, som heter Susanna. Hän bad mig
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ock at jag, om det wore möijeligit skulle skaffa honoin nägra träd-
gärdsfrön af Gottmarcken, hwilcket jag gierna skall giöra, om det
sä är, at hän har nägra öfwerlopps.

lag wet nu eij nägon nyhet at heratta, mer än at på en kortt tid
mycket folck dödt här i staden, ibland hwilcka aro: cornetten
Geittel, regementsfältskiärens son, conrector Pryss, snickar Lind-
stedt och en af Richtrarna.

lag förblifwer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Åbo, d:n 5. Mart. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man, Biskop öfwer Åbo

Stifft, eamt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Men-
nander i Stockholm.

40. 1 Mon tres cher Pere.

C’ est la premiere fois, que i ai Fhonneur de Vous ecrire, mon
tree cher Pere, en Francois. Pavoue ingenuement, que mes pro-
gres dans cette langve ne sont pas encore assez considerables, ainsi
mon stile nest que trop simple; neanmoins j’espere, que Vous,
mon tres cher Pere, qui des le berceau m’ avez temoigne ime

tendresse extraordinaire, agreerez ces petits lignes.
Mon Ayeul se porte maintenant beaucoup mieux qu’ auparavant,

de sorte qu’ il est presque parfaitement remis de sa maladie.
Qvant a mes etudes, j’ ai commence a relire les Elements d’

Euclide, et pour mettre tout a mon profit M:r Ladjoint y ajoute
beaucoup des Coroilaires choisis, comme Vous, mon tres cher Pere,
I’avez ordonne. M:r Ladjoint m’ enseigne aussi Lastronomie et la
morale. Ie ne saurois nier, que je ne trouve beaucoup d’ amuse-
mens dans ces Sciences, principalement dans la premiere. Ie con-
tinue aussi mes autres etudes svivant la methode ordinaire.

1 Tässä ja seuraavissa nuoren Mennanderin ranskankielisissä kirjeissä olevat
kielivirheet ovat alkuperäisessä tekstissä. De språkfel, som förekomma i delta
och följande franska brev av den unge Mennander, påträffas i originaltexten.

68



19/s, »A 1761.

Au reste je svis avec toute 1’ etendue d’ ime zele plein de la plus
profonde veneration et de la plus vive tendresse mon tres cher Pere
Yötre tres obeissant fils

Åbo, d. 19. Mars 1761. C. F. Mennander.

A tergo: å Monsieur Monsieur L’ Eveqve et Yicaire du Chance-
lier Charles Frid. Mennander ä Stockholm.

41, Min sota Far.

Den fägnad jag hafft, at utaf min sota Fars bref til herr adjunc-
ten fä förnimma des wälmäga, är så stor, at den knapt kan beskrif-
was. Effter wanligheten bar jag äfwen mätt, Gudi lof, rätt wäl.

lag roar mig nu med samma studier, som tilförene. Uti Tacqvet
bar jag utläsit fyra böcker och begynt uppä den femte. Logiken
bar jag mäst lasit ut. Geograpbien bar jag åter begynt at repetera.
Uti historien, grekiskan, Orationibus Ciceronis och andra weten-

skaper bar jag ock avancerat.

Min sota Morfar mär nu mycket bättre än för, moster Steenman
war i förra weckan hos oss och är bar äfwen i dag och bestyr om

hushollet. Hon hälsar min sota Far oändeligen och ber om ursäkt,
at hon ej ännu swarat på min sota Fars bref.

Isen begynner nu at blifwa tämmeligen swag, och bar bär ätskil-
liga fullit in, ibland hwilcka en tiggaregässe druncknat.

Så länge jag lefwer, förblifwer jag med barnslig wördnad min
sota Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 9. Apr. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft,
samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i Stockholm.
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42. Indulgentissime Pater.

Litteras tuas, indulgentissime Pater, ad me datas nuper accepi,
pro qvibus seqve ac admonitionibus tuis tenerrimis ingentes ago,
plures tamen habeo gratias. Indignus Mehercle forem Patris tam

propensi amore, nisi his convenienter vitam meam componerem.
Satis sum persvasus, qvod ingenuum qvemvis deceat juvenem in
virtute exercenda ac eruditione comparanda sollicite desudare. Ce-
tera enim fluxa sunt et caduca; illae autem manent, et mortalibus
immortalem parant gloriam. In his igitur totum, qvod milli con-

ceditur vita?, spatium consumam, vitiorum autem lenocinia, brevia
et scopulos putabo ad qvos salus mea triste faciat naufragium. Op-
time, Deo laus, valeo, integramqve valetudinem Tibi, indulgentis-
sime Pater, ex intimis cordis recessibus apprecor. De studiis si
qvaeris, totus in iis sum, pensaqve mea, consveta ratione, qvam
Tibi, indulgentissime Pater, non displicere cognovi, qvotidie absolvo.
Generatiora principia astronomica calleo et doctrinam de usu glo-
borum legi nec absqv. voluptate relegi. In theologia et philosophia
morali et jam progressus quosdam feci. Historiani qvatuor monar-

chiarum probe teneo. In geometria qvinqv. libros methodo ante

memorata absolvi. Praeterea in exercitiis rhetoricis conscribendis
qvotidie occupor. Ad urnam usqv. permansurus indulgentissimi
Patris obedientissimus filius

Aboae d. XXIII Apr. anno MDCCLXI. C. F. Mennander.

A tergo: S:ae R:te M:tis Magnse Fidei Viro, Dioeceseos Aboensis
Episcopo, Academiaeqv. ProCancellario Reverendissimo
Domino Dn. Doctori Carolo Friderico Menander,
Holmise.

43. Min sötaste Far.

At skrifwa min sota Far til räknar jag billigt ibland minä nöij-
sammaste giöromål, ehuru jag mästa delen intet bar at anföra,
som förtjenar berättas. lag är nogsamt öfwertygad, at min sota Far
ej anser sielfwa skrifarten, utan mera den tilgifwenhet och wörd-
nad, som drifwer mig til min skyldighets afbördande. lag bar intet
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annat än en wanlig nyhet at berätta, nemligen at jag hela tiden,
Gudi läf, mätt rätt wäl.

Min sota Morfar bar nu öfwer Pingsthelgen warit ute pä Bus-
sila. Hwad hans helsa angär, hoppas jag, at den blifwer bättre, se-

dän hän resolverat, at dageligen movera sig i chaise.
Moster Steenman mår wäl och hälsar understundom på oss, dock

är hon mäst hos moster Ekenberg, besynnerligen sedän morbror
Ekenberg for bort. Hon bar nu ocksä såldt sin gård ät herr adses-
sor Liljus och fätt för den 12000 daler.

Nu är här redan tämmeligen tort och sommarlikt, så at wi hafwa
den wackraste währwäderlek, som på Hera är warit.

Med barnslig wördnad bar äran at framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 14. Maji 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man, Biskop öfwer Åbo Stifft, samt

Kongi. Äcademiens derstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

44. Mon tres cher Pere.

Le plaisir, que je sens en Yous ecrivant, mon tres cher Pere, me
fait naitre Fenvie de le faire souvent. Quand Yous etes accable
pendant la Diete de plusieurs et difficiles occupations, peut-etre
que Yous ne serez pas fache de voir les amusemens de Votre fils.
Quoiqu’il en soit, je ne saurois nFempecher de Yous temoigner mon

attachement ä cette occasion, puisque mon cousin Yous fait son
compliment.

C’est une legere nouvelle de Yous dire, mon tres cher Pere, que
je me porte fort bien; mais c’est celle, qui Yous est la plus agreable.
Mon Ayeul est revenu de Bussila, depuis quelques jours, et il est
maintenant presque entierement retabli.

Il y a quelques semaines, que je Yous est raporte, mon tres cher
Pere, mes progres dans les Sciences, aussi me dispenserez Yous de
le faire aujourd’hui. Mon assiduite Yous donnera des epreuves de
mon effort ä Yous plaire et de la plus profonde veneration, avec
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la quelle je serai toute ma vie mon tres cher Pere Votre tres humble
serviteur

Åbo, d. 21. Mai 1761. C. F. Mennander.

45. Min sötaste Far.

För den obeskrifweliga ömhet min sötaste Far i alla sinä hulda
bref mig wisar, tackar jag allerödmjukast. lag wore den otacksam-
maste pä jorden, om jag ej pä alt sätt sökte at rätta mig effter min
sötaste Fars ynnestfulla förmaningar. Det är en af minä ömmaste
skyldigheter, at dageligen anropa den aldrabögste Guden, det hän
wärdes uppeholla min sötaste Far wid hälsa och ali wälgäng. Hwad
hälsa angär, så är den, som förr, Gudi läf, ganska god.

För det mig nti min sötaste Fars bref läfwade uhret kan jag ej
tilfyllest tacka. lag skal ständigt anse det som en pant af min sö-
taste Fars Stora godhet och bruka det tili ordnings inrättande nti
alla minä giöromäl. Pär jag aran, at i sommar upwackta min sö-
taste Far i Stockholm, kan min längtan at omfamna min sötaste
Far nägorlunda stillas och jag bekomma det nöijet och förmån,
som mig nastan nti et ärs tid warit beröfwad. Min kjära Morfar
mär nu rätt wäl, och är stundom på landet och stundom i staden.

Med barnslig wördnad har äran at förblifwa min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 4. lumi 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij :ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft samt

Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

46. Indulgentissime Pater.

Si qvantas ammus concipit grates, tantas qvoqv. agere possem
übiqv. signa devotissimi pectoris in hae epistola cerneres. Nescio
sane, qva ratione affeetum gratissimi animi indicabo oh praestan-
tissimum horologicum novum idemqv. plane eximium benevolen-
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tiae Tuae in me pignus, qvod milli dono datum lieri per navarcham
Augustin accepi. Indignissimus certe essem Tuis beneficiis, indul-
gentissime Pater, nisi admonitionibus Tuis morem gererem. Caute
igitur tractabo hoe munus, nec ullum temere momentum praeteribit,
qvo vei Datore affectum obliviscar, vei eo ex Tua intentione uti
negligam.

Pro scalpello optimo, atq. malis citreis, qvae Tu, indulgentissime
Pater, in litteris ad Informatoren meum optimum datis, mihi pol-
licitus es, maximas ago habeoqv. gratias.

Prolixas qvoqv. Tibi, indulgentissime Pater, gratias ago, qvod
mihi benigne concessisti, hae aestate Holmiam proficisci, ut ibi
Te complectar et ore ac corde gratias Tibi, indulgentissime Pater,
babeam agamqv. pro bonis, cum alias saepe, tum inprimis hoe anno
abunde mihi praestitis.

Servet Te summus rerum Arbiter ad nestoreos usqv. annos, sic
salutis suse proram non desiderabit. Indulgentissimi Patris obedien-
tissimus filius

Aboas d. XI. lun. MDCCLXI. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo

Stifft, samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

47. Min sötaste Far.

Emedan jag bar tilfälle, at ämm en gäng upwakta min sötaste
Far med et bref, innan jag reser, så kan jag ej underlåta, at med
desse få rader fulgiöra min barnsliga skyldighet. Den gamla och
för min sötaste Far angenämaste nyheten bar jag nu äter at berätta,
nemligen, at jag, Gudi läf, mår rätt wäl.

Min sota Morfar är stundom i staden och stundom pä landet.
Morbror Borgström kom äfwen allena i dessa dagar at hälsa på
min sota Morfar. Jag bar nu altsammans i ordning til min resa,
undantagande en ny klädning, hwilcken jag lärer fä i Stockholm.
Min blå klädning bar jag nastan wäxt ut. Augustins jakt, pä hwilken
wj komma, reser tildet sidsta i nästkommande Söndag.
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Moster Steenman war här i förledne Söndags tillika med moster
Ekenberg. Hon läter äfwen hälsa min sötaste Far.

lag förblifwer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Åbo d:n 26. lun. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo
Stifft, samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennan-
der i Stockholm.

48. Min sötaste Far.

At fulborda min barnsliga skyldighet bar jag nu aran, at med
dessa få rader läta min sötaste Far weta, det jag i förgär kl. 4.
efftermiddagen lyckeligen kom hem. Wi hade god medwind hela
tiden och lågo allenast om nätterna för ankar.

För ali den obeskrifweliga godhet, sommin sötaste Far mig under
hela denna tiden bewisat, kan jag ej tilfyllest tacka. lag skal der-
emot på möijeligaste sätt genom beskedlighet och flitighet giöra
mig den samma nägorlunda wärdig.

Hwad wär trädgärd angår, så är där rätt mycket fruckt, besynner-
ligen äpplen, men stickelbären har jungfrun sä noga säldt bortt,
at man knapt kan finna et qwar mera. Melonerna trifwas äfwen
ganska braf.

Så snart jag kömmit hem, hälsade jag på moster Steenman och
moster Ekenberg, hwilcka bägge, Gudi läf, mä rätt wäl och låta
hälsa min sötaste Far. Min k. Morfar är ute på Bussila och kommer
ej in för än i Fredag. Om jag hinner, sä skal jag fara ut til honom
innan hän kommer til staden. Morbror lusleen med hela sit hus-
hold är ock ute på landet.

Med nasta påst skal jag effter min sötaste Fars befallning skrifwa
til morbror och moster Paleen samt alla tre cousinerna.

Med barnslig wördnad har aran at förblifwa min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 25. Aug. 1761. C. F. Mennander.
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A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft samt
Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

49. Min sötaste Far.

Min wanliga skyldighet bör jag ej underlåta, som är, at genom
skrifwelse läta min sötaste Far weta det jag, Gudi läf, mär rätt wäl.
Nu bar jag warit en liten tid ute hos min Morfar, hwilcken Gudi
läf är sä frisk, som lian någonsin warit. Morbror Carls ben bar
denna tiden warit rätt elakt, men begynner at blifwa bättre.

En nyhet skal jag berätta min. sötaste Far, som är, at min Morfar
trolofwade sig i går med moster Steenman och i nasta Söndag lyses
första gånger i Pemar kyrckia. Morbror Krogius har legat rätt siuk
ock äfwen något yrat, men om han blifwer bättre eller wärre, har
mau ej ännu fådt underrättelse om. Häradshöfdingen Tolpo har
äfwen rätt hastigt aflidit af slag. Med barnslig wördnad har aran
at förblifwa min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 8. Sept. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft samt

Academiens derstädes Pro-Canceller, Högwördigste Herren,
Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

50. Min sötaste Far.

För min sötaste Fars bref af d:n 4 hujus tackar jag ödmjukast.
lag mär, Gudi läf, wäl och önskar af alt bjerta, at min sötaste Far
äfwen kan fägna sig af en fulkomlig hälsa.

Ibland andra studier sysselsätter jag mig nu med prof. Ziervogels
Historia om Portugali, tils Holbergs arbeten blifwa inbimdne. Detta
studium blifwer alt mer och mer smakeligit sedän jag sluppit de tor-
ra compendia historica. Min k. Morfar och moster Steenman mä
rätt wäl och läta hälsa min sötaste Far, moster Steenman tager nu
bwar dag emot gratulationer. Som jag tror sä lärer bröllopet stä
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d:n 1. Octob. och wil min Morfar änteligen, at det skal ske på Bus-
sila.

lag wet nu ingen annan nyhet at berättan än at comedianterne
holla ännu med fullt alfware på at agera och hafwa en god för-
tienst. lag har fått af directeuren Stenberg en pollet, med hwilken
jag altid slipper på premier utan någon betalning.

lag förblifwer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Åbo d:n 22. Sept. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens derstädes Pro-Canceller, den Högwör-
digste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i
Stockholm.

51. Mon tres chere Pere.

Ie manqverai trop å mon devoir, si je remettrois en un autre tems
de Vous faire mon compliment. Le commencement de mes lettres
est toujours le meme, scavoir, que je me porte fort hien, grace å
Dieu, et qve je ne souhaite rien de plus, qve de regevoir les nou-
velles de Yotre bonne sante. C’est le plus grand plaisir pour moi,
qvi Vous aime, Mon tres chere Pere, avec toute la tendresse pos-
sible.

Hier au soir je retournis de Bussila, ou j’ai ete pendant les
noces. Mon grand Pere et ma grand Mere se portent fort bien, et

restent encor å Bussila. Ma Tante Madame Ekenberg retournoit
aussi hier äla ville. Les livres, qve Vous m’avez si genereusement
donnes, sont maintenant relies. Ie ne negligerai aucun moment de
m’ en evertuer; etant persuade, qve c’ est Punique moien de main-
tenir votre grace, et de Vous convaincre, je serai par toute ma

vie Votre, mon tres chere Pere, tres obeissant fils

Åbo, d. XIII Oct. 1761. C. F. Mennander.

A tergo: A Monseigneur, Monseigneur F Eveqve et Vicaire du
Cbancelier Charles Frideriqves Mennander en Stockholm.
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52. Indulgentissime Pater.

lucundissimum jure meritoqv. censeo tempus, qvo Tua, mi in-
dulgentissime Pater, conversatione frui mihi liceat. Sed cum has
meas delicias interrumpunt muneris Tui gravissimi rationes, qvse
modo ad has modo, ad alias oras Te vocant, litterae Tuae svavissi-
mse ingenti me perfundunt voluptate. Has lego immo ssepius easdem
relego, et in qvaqv. linea teneris amoris qvo me amplecteris, vesti-
gia cerno. Utinam his convenienter vitani meam instituere pos-
sem, sic qvam mihi praestitisti benevolentiam, in posterum facile
retineb 1

Prseter alia studia, qvibus jam in 1 in Comoediis Terentia-
nis interpretandis occupor. Harum Andriam, Eunuchum maxi-
mamqv. partem ejus qvae Heauton timorumenos dicitur, dudum ab-
solvi.

Natio Ostrobotnica me curatorem una cum mag. Carlborg corn-
munibus susfragiis nuper elegit, postqvam mag. Aitan hoe munere
sese abdicavit. Cras sex juvenes, qvi studiorum suorum gratia ad
hanc academiam nuper accesserunt, apud dn. decanum examinan-
dos curabo. Permansurus ad cineres usqv. indulgentissimi Patris
obedientissimus filius

Ahoa; d. 111 Nov. an. MDCCLXI. C. F. Mennander.

A tergo: S:se R:ae Maj:tis Magnse Fidei Viro, Dioeceseos Aboensis
Episcopo, atqv. Academiae Auraicae ProCancellario, Re-
verendissimo Domino, Domino Doctori Carolo Friderico
Mennander, Holmiae.

53, Indulgentissime Pater.

Qvamvis non nova semper scribendi materia mihi suppetat, ab
officio tamen meo haud alienum esse duco, toties litteras ad Te,
indulgentissime Pater, mittere, qvoties unqvam milli opportuna
detur occasio. Optime, Deo laus, valeo, Supremumqv. Numen
ardentissimis fatigabo precibus, ut Tu qvoq. indulgentissime Pater,
firma fruaris valetudine.

1 Repeytymä. Bortrivet,
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Qvoniam studiorum meorum rationem Tibi curae cordiqv. esse
probe scio. Ula etjam praecipuam scribendi materiani milli suppedi-
tant. Profecto hand Tibi ingratum erit cognoscere, qvid agam,
qvantosqv. in studiis fecerim progressus. Holmia reversus tredecim
articulos tbeologicos absolvi, sicqv. perveni ad articnlum de justi-
ficatione. Problematum trigonometricorum resolutioni aliqvot
horas qvotidie fere impendo. Praecipue autem in studio eloqven-
tiae me exerceo comcediasqv. Terentianas non absqv. voluptate
legi.

Qvae ab Andria, Eunucho, Heauton timorumeno, Adelphis et He-
cyra nomen liabent, jam ad finem produxi. In exarandis etjam
exercitiis retoricis primo lingua svecana et deinde latina occu-

por. Qvae nuper scripsi, sunt: Character Q. Fabii ma . . . mi. 1

Amplificatio orationis caduceati . . -

1

Alexandri Magni ad Calaenarium . . . -

1 Cives, Curt, libr. 111 cap.
1. §. 6. Character Scipionis Africani. Nec lingvam graecam neg-
ligo, sed aliqvot horas qvavis septimana eidem impendo.

Dn. professor Gadd futura die Veneris novum suuni munus so-
lenni oratione auspicabitur. Ad cineres usqv. permansurus indul-
gentissimi Patris obedientissimus filius

Aboae d. XXIV Nov. anni MDCCLXI. C. F. Mennander.

A tergo: S;ae R:ae M:tis Magnae Fidei Viro Dioeceseos Aboensis
Episcopo, Academiae Regiae Pro-Cancellario, Reveren-
dissimo Domino, Domino Doctori Carolo Frederico Men-
nander, Holmiae.

54. Min sötaste Far.

Oi! huru fort wår tid framskrider,
Hur nötas icke wåra dar!

Wår tid, som foglens flygt, städs lider,
Man wet ej, hwart hon wägen tar.

1 Pieni repeytymä. Bortrivet.
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Nu äter wi et år fulländat,
Med nöije lefwat denna tid;

Gud låt sä nästa år bli ändat.
At lyckan är oss huld och blid.

Och om jag kunde nu beskrifwa
Den ömhet, sommin Far bar hyst

För mig: hwad hän mig bar täcks gifwa
Hur hän, näst Gud, mig alt godt wist.

Men när jag delta täncker skrifwa,
Sä faller pennan ur min hand,

lag kan ej sielf mig mer uplifwa,
lag stannar i omätligt land.

Doch lät mig nägot mig besinna,
lag wet ren, hwad jag giöra bort.

lag bör ju städse Er wälsigna,
Som mig sä mycket godt bar giort.

At alt, hwad.i Er tagen före,
Mä effter Eder önskan ske.

At motgängs pust Ert lugn ej störe,
At lyckan Er sig blid mä te.

At ock wid Edra sysslors börda,
Som rikets wäl Er lägger pä.

Ej Edra kraffter mä bli rörda,
Men Eder drifft mä jämt bestä.

At I mä Nestors älder hinna.
At sällhet i Er fotspär gär.

At I en ewig frögd mä finna
Til slut hos Den, som alt förmär.

Så önskar min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo d:n 18. Dec. 1761. C. F. Mennander.
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A tergo: Kongi. Maij:ts Högtbetrodde Man och Biskop öfwer Åbo

Stifft, samt Kongi. Academiens derstädes Pro-Cancellair,
Högwördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Men-
nander, i Stockholm.

55. Min sötaste Far.

Den Stora ömhet, hwarmed min sötaste Far ständigt mig omfam-
nar, försäkrar mig därom, at en ibland de behageligaste tidningar
för honom är, at jag mår wäl. lag bör därföre ej längre dröija
med min skrifwelse, utan bar jag härmedelst aran at heratta min
sötaste Far, det min hälsa hela denna tiden warit rätt beständig.
Min högsta önskan är, at min sötaste Far äfwen kan fägna sig af
samma förmon.

I Fredags om aftonen koin jag hem ifrån Bussila, då min Morfar,
Mormor och morbror Carl äfwen kommo til staden. Morbror Hin-
ric war wäl äfwen därute; men reste bortt några dagar förrut.
Ingen af morbröderna eller mostrarna ifrån Borgo woro denna
gängen pä Bussila.

Min Morfar mär nu bättre, än någonsin tilförene, och Mormor
säijer, at denna är den roligaste tiden af hela hennes lefnad. Mor-
bröderna bägge må äfwen rätt wäl. Allesamman läta rätt mycket
hälsa min sötaste Far. lag förblifwer med barnslig wördnad min
sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 21. län. 1762. C. F. Mennander.

56. Indulgentissime Pater.

Paternam Tuam, indulgentissime Pater, eandemqv. maximam
benevolentiam, qva semper me amplecteris, cum alias saepe, tum

maxime litteris Tuis, tenerrimum amorem spirantibus, qvas nuper
ad me dedisti, affatim sum expertus. Tanta illa est, qvantam nec
verbis exprimere, nedum dignis proseqvi laudibus valeam. Itaqv.
pro illa immortales Tibi, indulgentissime Pater, gratias ago, habe-
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oqv. dnm vivam, nam relaturum me affirmare non possum. Ad-
monitiones qvoqv. Tuas, indulgentissime Pater, tanqvam thesauros
maximi pretii, intra cordis mei penetralia ad urnam usqv. condam,
servaboqv. Hae Cynosura milli vitae erunt, a qvibus latuni discidere
ungvem, summa mihi erit religio.

Optima, Deo laus, utor valetudine, utqv. inter curarum, qvibus
distineris, moles, bene valeas, ex intimis pectoris adytis opto vo-

veoqv.
Studia litterarum et negotia mihi pariunt et jucundissima otia.

Nam qvae ceteris difficiliora primum videntur, debita accedente
industria non soluni facilia evadunt, verum etiam animum blanda
voluptate, in praemium veluti laborum perfundunt. Historiam po-
liticam, ab Holbergio consignatam, sedula tero manu, atqve nuper
absolvi historiam populi Dei, historiam qvatuor monarchiarum
Germanise et totius Hispanise. Ex Novo Testamento graeco qvaqve
fere die versus qvosdam lego. Difficultates, qvibus haec lingva initio
scatere videbatur, sensim evanescunt, nec mihi minus jam arridet,
qvam vei latina vei gallica, in qvibus delicias meas pono. Absolutis
variis matheseos, inprimis purae partibus, Schenmarchi computum
ecclesiasticum jam evolvo.

Avus et Avia una cum ceteris cognatis carissimis bona gaudent
valetudine et Tibi, indulgentissime Pater, salutem plurimam dicunt.

Ad cineres usqve permansurus indulgentissimi Patris obedien-
tissimus filius

Aboae pridie Iduum Februarii anni MDCCLXII.

F. C. Mennander.

57. Mon tres cher Pere.

La notice la plus agreable et la plus interessante pour moi est, de
savoir, que Vous, mon tres cher Pere, Yous portez bien. Ie com-
prens deja, qu’en Vous possedant, je ne saurois rien desirer. Voila,
ce me semble, la raison, pourquoi je sens toujours ime douce emotion
en dedans de moi, en voiant des lettres ecrites par Vous, soit qu’
elles sont adressez å moi, ou a quelque autre. Ie Vous assure aussi,
mon tres cher Pere, que je me porte fort bien, Dieu merci.

6
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Vous aimez, mon tres cher Pere, que je lisse diligemment, aussi
etude-je pour Vous obeir, pour m’instruire, et plus encore pour
me divertir moi-meme. Car les plaisirs qu’on trouve dans les livres
sont audessus de tous les autres amusemens. Ie ne saurois Vous
exprimer, combien ma satisfaction est grande, qvand j’ ai passe
toute la joumee soit en etudiant, soit en partie en jouant du cla-
vessin. Qvand la soupee est finie, je ne saurois me coucher qu’
apres avoir lu quelque morceau d’ une histoire ou quelques feuilles
d’ une autre science.

Mon grand Pere est en ville, et se porte fort bien. Mon Oncle
Henry a achete ime ferme de Mr. le Lieutenant Brusell, qvi est
situee dans la paroisse de Hvittis et s’appelle Henrikylä. Mon
Oncle Charles est malade; car il’ a un grand aposteme, dans son
bras.

La toux, le cartere, et les fievres sont (des) maladies epidemiques
dans notre (ville) mais ni moi, ni quelque autre dans notre
maison en est attaque. Crojez, mon tres cher Pere, que je svis
avec la veneration la plus profonde et la tendresse la plus vive,
mon tres cher Pere, Votre tres obeissant fils

Åbo, d. 4. Mars 1762. C. F. Mennander.

A tergo: a Monsieur Monsieur FEveqve, et Vicaire de Chancelier
de 1' Academie Roiale d' Abo, Charles Frid. Mennander
en Stockholm.

58. Min sötaste Far.

At längre dröija med en så angenäm skyldighet, som det är, at

skrifwa min sötaste Far til, och läta honom weta, det jag, Gudi
lof, mär rätt wäl, skulle så wäl strida emot min sötaste Fars be-
fallning, som emot min egen Stora ästundan, at på detta sättet fä
gifwa min sötaste Farmit tilständ tilkänna, i brist af tilfälle at

munteligen äga den förmån.
Såsom i alla minä bref studierna näst hälsan aro det förnemaste

ämnet, hwarom jag skrifwer, så kan jag ej eller wid detta tilfället
underläta, at låta min sötaste Far weta minä därutinnan giorde
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ringa progresser. Computum ecclesiasticum har jag mäst utläsit,
och håller på, at förfärdiga en almanach för år 1763, hwilken
jag innan kortt skall hafwa aran at til min sötaste Far öfwer-
sända. Hwad fransyskan angår, så har jag begynt, at läsa lrsta
tönien af Rollins Histoire ancienne, hwilken herr adjuncten lånt
ifrån bibliotheqvet.

Det sista exercitium rhetoricum . . . .

1 jag skref, war descriptio
veris ... .

1 skrifwer jag på amplificatio ora ... . * nis, qvam
Leonidas habuit ad Spartanos ante ultimam pugnam ad Thermo-
pylas, ex lustini libr. II cap. XI. vers 11—14.

Så länge jag lefwer har aran at med barnslig wördnad förblifwa
min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 26. Mart. 1762. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft,
samt Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller, Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i Stockholm.

59. Indulgentissime Pater.

Qvos diu expectavimus tabellarios, nobis tandem reddidit nudius
tertius. Attulerunt mihi binas epistolas, a Te, indulgentissime
Pater, ad me datas, qvae ut vota mea superarunt, itä duplicarunt
gaudium, qvo afficior, qvoties inter curarum, qvibus distineris,
moles. Te bona frui valetudine, intelligo, cernuus Te veneror, indul-
gentissime Pater, ob admonitiones Tuas, prolixum qvo me semper
amplecteris, amorem spirantes. Nunqvam erit, qvod sanele pro-
mitto, qvin amem et pietate complectar vita; mea auctorem, et juven-
tse mea; formatorem indefessum, et soi ipse citius splendorem qvam
ego venerationem et cultum Tui linqvam.

Qvoniam valetudinem meam, Tibi, indulgentissime Pater, in-
primis curae cordiqv. esse, probe scio, itä non possuin non qvin
hae occasione Te certiorem faciam qvod, Deo laus, optime me

babuerim.

1 Repeytynyt. Bortrivet.
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Mitto Tibi jam, indulgentissime Pater, specimen qvoddam,
idemqv. satis exiguum profectuum meorum in chronologicis, calen-
darium scilicet anni MDCCLXIII qvod ut serena, sicut assoles,
fronte excipias, enixe oro atqv. contendo. Multa, ut probe scio, in
ipso desideras momenta; sed haec talia sunt, qvae majorem trigono-
metriae sphsericse et astronomiae peritiäni, qvam hactenus milli
comparavi, et ampliorem librorum adparatum, qvam possideo, pos-
tulant. Satis interdum judicatur, pulchra conari.

Avunculum et materteram Paleen meis verbis plurimum salilta.
Ego vero ad extremum usqv. vita- halituin permaneo indulgentissiini
Patris obedientissimus filius

Aboae die XVI. ante Cal. Maji. anni MDCCLXII,

C. F. Mennander.

Förfärdigad den 15. April 1762.

ALMANACH,
För Äret

Efter Wär Frälsares Christi Födelse,
1763.

Delta år 1763 är annus communis, räknas ifrån werldens skapelse det
5765, och är i solcirkclen det 8. gyllentalet det 16. sarat i Romerska skattalet
det 11. Söndags bokstäfwen är B. Påskfullmånen infaller den 29. Martii.

JANUARIUS i

1 a Nyårsdag. Ev. Om lesu om- • 17 c
skiärelse. l 18 d

2 B 1 Nasta Söndagen efter Nyåret. 19 e
3 c Ev. Om Christi dop. 20 f Oi ££ kl. 5: 30' f.m.
4 d 21 g
5 e 22 a
6 f Trettondedag Ev. Om de 23 B 1 Tredie Söndagen efter Tret-
-7 g visa män af Österlanden. 1 24 c tondedagen. Ev. Om
8 a höfvidsmans tjenare. 1

9 B 1 Första Söndagen efter Tret- 25 d Pauli omvändelsedag.l
10 c tondedagen. Ev. Chris- 26 e
11 d tus lärer i templet. l 27 f
12 e 28 g CARL.i
13 f 29 a • 1 Pienii, kl. 5: 54' f.m.
14 g £ Novil. kl. 11:32' f.m. 30 B Söndagen Septuagesima. Ev.
15 a 31 c Om arbetarena i win-
-16 B 1 Andra Söndagen efter Tret- gården.l

tondedagen. Ev. Om
bröllopet i Cana.l

1 Alkuperäisessä punaisella. Antecknat rned rötl i originalet.
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FEBRUARIUS *

1 d
2 e Mariae kyrckogång. Ev. Om
3 f Simeons låfsong.1
4 g
5 a
6 B J Söndagen Sexagesima Ev. Om
7 c fyrahanda sädesåker 1

8 d
9 e

10 f
H g
12 a
13 B 1 Fastelagssönd. Ev. Christus
14 c förkunnar sit lidande 1

15 d ® Novil. kl. 0,16.
16 e

17 f
18 g O> 5 kl. 8,30' e.m.
19 a

20 B J Första Söndagen i Fastan. Ev.
21 c Christus frestas af dief-
-22 d vulen. l

23 e
24 f Matthiae dag. l
25 g
26 a
27 B 1 Andra Sönd. i Fast. Ev. Om

den cananeiska qvin-
nan. ] $ 1 Pienii, kl.
6:38' e.m.

28 e Distingsmarknaden i Upsala.

MARTIUS i

1 d
2 e
3 f
4 g
5 a
6 B 1 Tredie Söndagen i Fastan. Ev.
7 c lesus utdref en diefvul 1

8 d
9 e

10 f
H g
12 a
13 B ] Midfastosöndag. Ev. lesus

spisar 5000 män. 1

14 c % Novil. kl. 1: 0' e.m.
15 d

16 e

17 f
18 g
19 a
20 B 1 Femte Sönd. i Fast. Ev. Om
21 c ludarnas bitterhet emot
22 d Christum i

23 e O' T kl. 9:30'
24 f
25 g Maria; bebådelsedag. Ev. Om
26 a Christi heliga aflelse. 2

27 B i Palmsöndag. Ev. Om Her-
-28 c rans Nattvard. 1

29 d ® Påskfullmånen kl. 7: 22'
30 e f.m.
31 f Skärtorsdag.

APRILIS i

1 g Långfredag l

2 a
3 B 1 Påskedag. Ev. Om Christi up-

ståndelse.l
4 c Andra dag Påsk. 1

5 d Tredie dag Påsk.i
6 e Fierde dag Påsk. 1

7 f
8 g
9 p

10 B x Första Söndagen efter Påsk.
11 c Ev. lesus går genom
12 d lykta dörrar x

13 e Novil. kl. 1:44' f.m.
14 f
15 g

16 a
17 B 1 Andra Sönd. efter Påsk. Ev.
18 c Om den goda herden.1
19 d
20 e Oi W kl. 10= 30' f.m.
21 f
22 g
23 a
24 B 1 Tred. Sönd. efter Påsk. Ev.
25 c Om Christi gång til
26 d Fadren. i
27 e @ ' Pienii, kl. 8: 6' e.ra.
28 f
29 g
30 a
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MAJUSi
1 Bi Fierde Sönd. efter Påsk. Ev.
2 c Om den Hei. And. äm-
-3 d bete. Philippi lacobi
4 e dag. l
5 f
6 g
7 a

8 B 1 Bönesöndag. Ev. Christus
lärer at bedia. l

9 c Första Gångedagenl
10 d Andra Gångedageni
11 e
12 f Christi himmelsfärdsdag.l
13 g • Novil. kl. 2: 28' e.m.
14 a
15 B 1 Siette Söndag eft. Påsk. Ev.

Om Hugsvalarens an-
komst.

JUNIUS i

1 e
2 f
3 g
4 a
5 B 1 Första Sönd. efter Trinitatis.
6 c Ev. Om rika man och
7 d Lazarus. 1

8 e
9 f

10 g
11 a • Novil. kl. 3: 12' f.m.
12 B Andra Söndagen efter Trini-
-13 c tatis. Ev. Om den stora
14 d Nattvarden. 1

15 e
16 f
17 g

JULIUS i

1 g
2 a Marise besökelsedag. Ev. Om

Marise låfsong.l
3 B 1 Femte Söndagen efter Trinita-
-4 c tis. Ev. Om det stora
5 d fiskafånget.l
6 e
7 f
8 g
9 a

10 Bi 6. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
11 c Phariseernas rättfärdig-
-12 d het. 9 Novil. kl. 3: 56 '

13 e e.m.
14 f
15 g
16 a
17 B x Siunde Söndagen efter Trini-

tatis. Ev. Om Christi
iörklaring. l

16 e
17 d
18 e
19 f
20 g
21 a Oi H kl. 11:30' f.m.
22 B 1 Pingesdag. Ev. Om den he-

liga Anda.*
23 c Andra dag Pingest.l
24 d Tredie dag Pingest.l
25 e Fierde dag Pingest.l

26 f
27 g • x Pienii, kl. 8:50' f.m.
28 a
29 B 1 Heliga Trefaldighets Söndag.
30 c Ev. Om den nya fö-
-31 d delsen. 1

18 a
19 B 1 Tredie Söndagen efter Trini-
-20 c tatis. Ev. Ora det bort-

tappade fåret. 1

21 d ©; £ kl. 8: 30' e.m.
22 e
23 f
24 g lohannis Döparens dag. Ev.

Om lohannis Döparens
födelse. l

25 a # < Pienii, kl. 9: 34' e.m.
26 B 1 Fierde Söndagen efter Trini-
-27 c tatis. Ev. Om grandet
28 d och bjälleen. 1

29 e Petri Pauli Dag. l
30 f

18 c FREDRIK.
19 d
20 e
21 f
22 g
23 a O> 8 kl- 7:30' f.m.
24 B 1 Ottonde Söndagen efter Trini-

tatis. Ev. Om de falska
Propheter. l

25 c lacobi dag. Q * Pienii, kl.
26 d 10: 18' f.m.
27 e
28 f
29 g
30 a

31 B 1 Nijonde Söndagen eft. Trin.
Ev. Om den otrogna
gårdsfogden.1
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AUGUSTUS i

1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 a
7 B x Tionde Söndagen efter Trini-
-8 c tatis. Ev. Christus gråter

öfver lerusalem.1
9 d % Novil. kl. 4: 40 f.m.

10 e
11 f
12 g
13 a
14 B 1 Ellofte Söndagen efter Trini-
-15 e tatis. Ev. Om phariseen
16 d och publicanen.
17 e

SEPTEMBER *

1 f
2 g
3 a
4 B 1 Fiortonde Söndagen efter Tri-
-5 c nitatis. Ev. Om de 10
6 d spetelske män.l
7 e 0 Novil. kl. 5: 24' e.m.
8 f
9 g

10 a
11 B 1 Femtonde Sönd. eft. Trinit.
12 c Ev. Om två Herrars tie-
-13 d nande.1
14 e

15 f

OCTOBER i

1 a
2 B 1 18. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
3 c det yppersta budet i la-
-4 d gen.l

5 e
6 f
7 g # Novil. kl. 6: 8' f.m.
8 a
9 B 1 Nittonde Söndagen efter Tri-

-10 c nitatis. Ev. Om den
11 d borttagne. l
12 e
13 f
14 g
15 a
16 B Tiugunde Söndagen efter Tri-

nitatis. Ev. Om bröl-
lopskläderna.l

18 f
19 g
20 a
21 B 1 Tolfte Söndagen efter Trinita-
-22 c tis. Ev. Om den döfve

och dumbe.
23 d O' M kl - 1: 30 ' e -m- •*

Pienii, kl. 11: 2' e.m.
24 e Bartholomaei dag.l
25 f
26 g
27 a

28 B 1 Trettonde Söndagen efter Tri-
-29 c nitatis. Ev. Om den
30 d barmhertige Samariten. 1

31 e

16 g
17 a
18 B ! Sextonde Sönd. eft. Trinit. Ev.
19 <■ Om änkans son i Nain. 1

20 d
21 e Matthei dag.l
22 f • 1 Pienii, kl. 11:46' f.m.
23 g Oi £; kl. 9: 30 f.m.
24 a
25 B x Siuttonde Söndagen efter Tri-
-26 c nitatis. Ev. Om den
27 d wattusigtige. 1

28 e

29 f Michaelis dag. Ev. Om den
30 g störste i himmelriket.

17 c
18 d
19 e
20 f
21 g
22 a • Pienii, kl. 0:30'.
23 B 1 21. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
24 c konungsmannens son.l
25 d O iTTP kl. 5:30' e.m.
26 e
27 f
28 g Simonis ludae dag. l
29 a
30 B! 22. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
31 c konungsmannens räken-

skaper. 1
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NOVEMBER *•

1 d Allhelgonadag. Ev. Ora de
2 e åtta saligheter. l
3 f
4 g
5 a • Novil. kl. 6: 52' e.m.
6 B 1 Tiugundetredie Söndagen efter
7 c Trinitatis. Ev. Om skatt-

-8 d penningen.l
9 e

10 f
H g
12 a
13 B i 24. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
14 c lairi dotters upväckan-
-15 d de.
16 e

17 f
18 g
19 a
20 B i 26. Sönd. eft. Trinit. Ev. Om
21 c yttersta domen.l £

Pienii, kl. 1: 14 ' e.m.
22 d Oi x* kl. 1:30' e.m.
23 e
24 f
25 g
26 a
27 B i 1 Söndagen i Adventet. Ev.
28 c Om Christi inridande i
29 d lerusalem.l
30 e Andreas dag.l

DECEMBER i

1 f
2 g
3 a
4 Bi 2. Sönd. i Advent. Ev. Om

tecken i soi och måne.1

5 c • Novil. kl. 7: 36' f.m.
6 d
7 e
8 f
9 g

10 a
11 B 1 3. Sönd. i Adv. Ev. Om lohan-
-12 c nis sändebud til Chris-
-13 d tum.i
14 e
15 f
16 g
17 a

18 Bi 4. Söndag i Adv. Ev. Om 10-19
19 c hannis witnesbörd.1

20 d ® Pienii, kl. 1: 58' f.m.
21 e Thomae dag.
22 f Oi Z kl. 1: 30' f.m.
23 g
24 a
25 B x luledag. Ev. Om lesu heliga

födelse. 1

26 c Stephani dag. Ev. Om pro-
pheternas dråp.l

27 d lohannis evangelistens dag.l
28 e Menlösa barnens dag. Ev.
29 f Om Herodis barnamord. 1

30 g
31 a

60. Mon tres cher Pere.

Il n’y a rien, qvi m’est si doux, qve d’ecrire å Yous, mon tres
cher Pere, qve j’aime avec la tendresse la plus sensible. Ie ne
saurois donc faire echapper cette agreable occasion, sans Vous faire
savoir, qve je, Dieu merci, me porte fort bien. La plus agreable
nouvelle, qve je puis recevoir, c’est qve Vous, mon tres cher Pere,
Vous portez aussi bien.
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*>/„ «v 5 1762.

Comme Monsieur Lindel est presqve invisible, et ime fois seule-
ment m’ a enseigne ä jouer depuis le commencement de cette annee,
Monsieur I’Adjoint s’est trouve oblige de me procurer Finformation
d’un autre musicien. C’est Monsieur Snellmann, natif d’Ostrobot-
nie, qvi s’acquit maintenant de cette fonction. Il vient nFinstruire
trois heures par semaine. Les notes, qve j’avois presque oublie, me

deviennent tres familieres et tres agreables. Qvant aux pieces de
Monsieur Lindel, elles sont pour la plupart hors de mode, et n’ont
aucun merite, que celui de Fantiquite. Mais les pieces de Monsieur
Snellmann sont nouvelles et tres belles. Il joue mieux qu’aucun
autre dans notre ville; aussi instmit-il ici plusieurs personnes
de qualite.

Mon aieul se porte fort bien. Mais Monsieur le Professeur Kalm
a ete fort malade, et il n’y a que quelques jours, qu’il se croioit
au bout de la vie. M(ais) sa maladie, qui etoit fort violente n’(etoit)
pas de longue duree. Il est, Dieu merci, maintenant presque retabli.

Ie ne saurois exprimer, avec quel attachement je suis jusqu’au
trepas mon tres cher Pere, Votre tres obeissant fils

d’Abo le 29. d’Apr. 1762. C. F. Mennander.

A tergo: a Monsieur, Monsieur FEveque et Pro-Chancelier de FAca-
demie Royale d’Abo, Charles Frederiqves Mennander a

Stockholm.

61. Min sötaste Far.

För bägge min sötaste Fars ganska kärkomna skrifwelser, den
ena af d:n 4:de och den andra af d:n ll:te i denna månad, bar
aran at aflägga en ödmiuk tacksägelse. Hwart ord i dessa oskatt-
bara bref lyser af nya strålar utaf den ömma kärlek, bwarmed min
sötaste Far mig altid omfamnat. lag skal däremot ej underlåta
at så länge jag lefwer med et tacksamt sinne ärkänna min sötaste
Fars mig bewista Stora wälgämingar ocb anser jag den dagen för
olyckelig, pä hwilcken jag et härsmän skrider ifrån min sötaste
Fars liufwa befallningar eller upförer at i ali ting giöra honom
til wiljes.
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Så kärkomna, soin min sötaste Fars bref aro, sä sensibelt är det
för mig at höra, det min sötaste Far denna währtiden warit åt-
skilliga siukdomar underkastad. Dock kan ingenting högre fägna
mig, än at min sötaste Far åter begyhner at blifwa restituerad.
Min hälsa bar, Gudi lof, denna tiden warit rätt god.

Effter herr adjuncten ännu är i staden, sä bar hän äfwen dragit
försorg före, at det ena brefwet riktigt blifwit not. Frosterus til-
stäldt; men Morfar kan ej fä sitt bref, förän herr adjuncten far ut

at taga afsked af honom, emedan lian i Lördags for til Bussila.
Det skulle wäl falla mig altför ledsamt, at til en tid både sakna

min sötaste Far och herr adjuncten, om icke jag hoppades, at med
Guds bjelp effter min sötaste Fars lofwen och min hjertinnerliga
önskan snart få se min sötaste Far ....1 hemma. lag skulle hällre
önska, ...di Stockholm inrättade en Regensbur . .

. d riksdag, än
at man nu hwart fierde är holler dessa långa period-riksdagarna.
dä jag mäste sakna min sötaste Far i hela tre eller fyra åren.

Slutet pä alla minä bref är och blir det samma, nemligen, at

jag aldrig uphörer at, så länge jag lefwer, förblifwa min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d:n Maji 1762. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts TroMan och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt

Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

62. Min sötaste Far.

När jag under min sötaste Fars fränwaro, äger det utwalda nöijet,
at skrifwa min sötaste Far til, så bör jag ej underläta at berätta
honom, huru jag mår. lag kan äfwen denna gången försäkra min
sötaste Far därom, at jag, Gudi lof, mår rätt wäl. Min innerliga
bön til Gud är, och skall aitid blifwa, det min sötaste Fars hälsa
i längliga tider må blifwa bibehollen.

1 Repeytynyt. Bortrivet.
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Herr mag. Enckel har i dag flyttat til oss, men hwad wåra lectioner
angår, sä kunna de ej begynnas förrän effter helgen, emedan jag
i dag mäste resa til Bussila.

Säsom herr adjuncten, som lian mente, skulle wara i Stockholm
ungefär Pingsdagen, så trodde jag min skyldighet fordra, det jag
denna gängen tillika skrifwer honom til.

Här har denna tiden warit en Starck torcka, men i dessa dagar
har det begynt at regna nägot. Näst hälsning ifrän alla anhöriga
har äran, at med barnslig wördnad förblifwa min sötaste Fars öd-
mjuklydigste son

Åbo, d:n 22. Maji 1762. C. F. Mennander.

63. Min sötaste Far.

Min sötaste Fars skrifwelser hafwa wäl altid warit högst ange-
näma och förorsakat hos mig större fägnad, än med ord kunnat
uttryckas, men aldrig harmin glädie warit större, än då jag nyligen
hade äran at bekomma twänne min sötaste Fars skrifwelser, förra
af d:n 28 Maji, och den senare af d:n 8 limii,

Min sötaste Far har behagat uti dem lämna mig försäkran om
dess snart skeende hemkomst, och at jag innan nägra fä dagar kan
äga den fägnad, at se och närwarande wörda min sötaste Far. lag
tackar ödmjukast för en sä hugnelig tidning, och önskar at den
Högste Försynen måtte undanrödja alt, som kunde hindra min
sötaste Far at giöra mig delachtig af denna högst effterlängtade
förmän.

Pingsthelgen tilbragte jag hos min morfar på Bussila och mädde
ganska wäl. Den 13. hujus fölgde jag cousin Steenman med Morfar
til staden, och har jämwäl sedermera ägt hälsan.

Morbror Hinric war pä landet allenast til tredie dagen. Men
morbror Carl war där ända til Söndagen effter Pingst. Ibland
andra främmande som öfwer helgen woro där, war äfwen moster

Hadia, som bad mig päminna min sötaste Far om Hierpilä saken.
Efter min sötaste Fars begäran wil jag nu läta weta, hwad här

i hushollet tyckes fattas. Win- och ölglas äro här ganska fä, neml.
af de förra 7 och af de sednare 6 allenast. Af wanliga bordsknifwar

91



Mennander—Fredenheim.

äro här ej mera än tre eländiga par. Theskedar äro ej mer än 3
eller 4. lungfrun skal äfwen hafwa sagt, at här finnes ganska litet
af porcellins fat. När min sötaste Far kommer hem, sä kan man

bättre se, om något ännu skulle fela, då herr adjuncten, soin utan

twifwel längre tid blifwer i Stockholm, lärer kunna upköpa det
gamma.

Min innerliga önskan är sluteligen at den Aldrahögsta täcktes
föläna min sötaste Far hälsa ocb kraffter til en förestäende be-
swärlig resa. Hän beledsage min sötaste Far lyckeligen öfwer de
brusande hafsböljorna ocb läte min sötaste Far nti ali ästundad
ocb önskelig wälmägo få nalckas dess bemort. Då upfylles min
önskan, ocb dens fägnad ocb glädie hinner til sin fulla högd, soin

ständigt förblifwer min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 15. Jun. 1762. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Braxen-fånget i Corois bar sä wäl lyckats, at

det mästa wi hafwa fätt pä en gäng är 20 par, ocb det minsta 7 par.
Wj hafwa sedän saltat en half tnnna.

A tergo: Kongi. Mai j:ts Tro-Man ocb Biskop öfwer Åbo Stifft samt
Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

64. Min sötaste Far.

Min skyldighet likmätigt bör jag wid detta tilfälle skrifwa min
sötaste Far til, ocb berätta bonom, det jag, Gudi lof, mår rätt wäl.

I gär blef åkern skuren, ocb til ali lycka regnade det icke hela
dagen. Til upsyningsmän satte jag trädgårdsmästaren, spögubben
ocb län. Ingen råg spildes; ty dels sågo de sä wäl effter, dels suto

äfwen kornen sä fast i axen af det regnet wi hafft i dessa dagar, at

de ej kunde falla ut. Nu tilstod äfwen folcket at de fingo sit lyst-
mäte i bäde mat ocb dryck, ehuru det ej pä långt när gick sä myc-
ket åt, som i fiol, hwilcket kom dels däraf, at jungfrun sökte at

spara sä mycket möjeligit war, dels äfwen därföre, at folcket i är
war längt mindre. Ehuru de ej bödos mer än 60, kommo likwäl
73.
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Nu har jag tali wid län, som lofwar blifwa qwar, allenast hän
slipper at köra dynga. lungfrun bad mig äfwen be min Far, at

hän är sä god, och gifwer Maja olofssedel, emedan hon ej wil be-
holla henne qwar. Hwad jag i sidsta brefwet hade aran at he-
ratta om ryska kejsaren, nemligen at lian är förgifwen, är sant, ty
lierr Snellman har fått weta det af postmästaren, som hafft under-
rättelse derom.

Näst min wördnadsfulla hälsning til herr morbror Steenman har
äran at förblifwa min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 7. Augusti 1762. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft,
samt Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander,
i Pargas.

65. Min sötaste Far.

När för Er sysslors mängd jag nödgas Er umbära,
Så mäste pennan fram, jag börjar honom skiära,
Då lagar jag mig til, at för min käre Far
Berätta; hälsan min rätt stadig warit bar.
lag önskar hiertelig, min Far må lycklig warit,
När I pä watnets bädd bland kala öijar farit!
Min resa nöijsam war, ehuru nägot sen,
Til Åbo kommo wi, nyss solen dölgt sit sken.
Det första, som jag då mig företog, at göra,
War, at se effter, och budet hemåt föra
Om det, som I mig sagt, det är ock nu bestält.
Men hwad mig sielf angär, är ännu ej förtält
Min första lust den är, i minä böcker läsa,
lag icke gerna wil på gator gå och fiäsa;
Sen kommer skrifwa näst, pä vers det ock plär ske
Ehuru stympadt nog, som I nu täckes se.
Det tidsfördrif jag plär pä fria stunder hafwa
Är spela, rita och på glaset touschet skafwa.
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Hwarmed jag ritar af de gamla gubbar grä,
Petrseus bar jag lånt, Terserus äfwen sä.
Men när jag desse twå och andre bispar mälar,
Hos hwilcka man bar sedt ren dygds och lärdoms sträla,
Då önskar hjertat mit, min hulde Far hän mä
I lycka, älder, krafft, dem alla öfwergä.

Min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 14. Febr. 1764. Carl Fredric Mennander.

66. Min sötaste Far.

Min skyldighet fordrar, at jag wid alla tilfällen underrättar min
sötaste Far om mit tilständ; jag kan därföre ej underläta, med
mindre jag ger min s. Far wid handen, hwad jag denna tiden hafft
för mig. I grekiskan bar jag läsit et stycke pädet 10. Matthaei
capitel. I Virgilius 3 böcker af AEneidos. I Moralen 3:tia sec-

tio de variis hominum moribus et vitiis. Af Wolffens triginometrie
bar jag absolverat 8 problemer. Holbergs historie och geo-
graphien repeterar jag. Mit exercitium är nu de praestantia poe-
seos. Om qwällar och lediga stimder laser jag Rollin, Dalin, Cor-
nelius med flera. I Rollin bar jag lämnat Romulus. Ritmästaren
bar warit ganska flitig denna tiden, och går hwar dag hos Paleen,
mig, Prof. Kalms och Bar. Cederströms. De bägge biskoparne, om
hwilcka jag skref i förra brefwet, äro nu färdige, och jag skal i
morgon taga et par andra. Min Morfar var jag hos i Söndags, då
jag lämnade honom hans Fars portrait, för hwilcket jag fick en
stor tack. Hän mär wäl och lät hälsa min s. Far. Med barnslig
wördnad bar aran at förblifwa min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 17. Febr. 1764. C. F. Mennander.

67. Min sötaste Far.

Åtskilliga berättelser om min sötaste Fars wälmäga och lyckliga
resa bar jag fått: bäde unga Allen och h:r Winter underrättade
mig därom, de försäkrade äfwen, at wägarne skola wara sä goda, at
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min sötaste Far med beqwämlighet kan komina fram. När jag för
min sötaste Fars mängfaldiga förhinder skull ej fär wänta nägra
bref, aro sädane berättelser de angenämaste Jag i werden kan böra.
Intagen af glädie häröfwer, kan jag ej annat än tilbaka låta m. s.

Far weta, at jag äfwen mär wäl; minä studier tjena at roa mig, och
dessemellan spelar och ritar jag effter wanligheten.

I Onsdags war jag hos min Morfar, då jag pä begäran feck af
honom hans sai. fars lefwernes-beskrifning, som skal följa por-
traitet åt; om jag hinner taga af flera i släkten, sä blir det mig et
nöije at weta äfwen deras lefwernes-lopp. Hwad min sötaste Fars
biskopar angär, så bar jag nu Witten, Tammelin och Fahlenius
hemma, som snart blifwa färdiga. Ritmästaren bar nägra dagar
warit pä Attu hos Bar. Cederström, men nu är hän äter tilbaka
kommen.

Pä minä bref är och blifwer altid samma slut; de syfta allenast
uppä, at försäkra min sötaste Far om den hjerteliga wördnad,
hwarmed jag ständigt förblifwer min sötaste Fars ödmjuklydigste
son

Åbo d:n 24. Febr. 1764. C. F. Mennander.

68. Indulgentissime Pater.

Tenerrimae illius curae, indulgentissime Pater, qua me nunquam
non amplexus es, nova eademque jucundissima documenta mihi
praebuerunt litterse Tuae carissimae, pro quibus eo majores gratias
Tibi ago habeoque, quod ad me scriptae sint eo tempore, quo multis
atque gravissimis negotiis implicaris.

Qvaecunque me fortuna maneat, in studiis meum et negotium et

otium ponam; inprimis autem honori mihi ducam, si eximia ma-

jorum exempla imitari, Tua vero vestigia, longe licet, sequi queam.
Id saltem gnaviter efficiam, ne acceptam gloriam vei ignavia vei
perversa vitae ratione unquam obscurem.

Ex intimo denique voveo corde, velit Supremum Numen Te, in-
dulgentissime Pater, omni felicitatis genere mactare, ut Te redu-
cem sospitem atque incolumem laeti propediem excipiamus.
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Ad cineres usque permaneo indulgentissimi Patris obedientissimus
(Hius

Aboae d. 2. Mart. MDCCLXIV. C. F. Mennander.

A tergo: S:ae R:ae M:tis Magnse Fidei Viro, Episcopo et Pro-Can-
cellario Aboensi, Dn. Doct. Carolo Frederico Mennander,
Bicernebrugi.

69. Min sötaste Far.

Eburu jag nu äter mäste sakna min sötaste Far, blir dock min
förlust nägorlunda drägelig, om detta bref träffar min sötaste Far
wid god hälsa i Stockholm. lag bar talt med min Morfar om min
disputation. Hän säger, at det ej anstär mig, säsom ännu ung, at

criticera Montesqieu. Et annat ämne lärer dock gifwa mig nog at

syssla, soin blir de virtute, praecipuo civitatis liberae fundamento.
lag tror, at min sötaste Far ej ogillar detta, hälst min Morfar re-
commenderar detta framför det andra. Hän bar denna tiden
warit nägot opasslig, men är docb redan restituerad. lag förblif-
wer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo d:n 16. Nov. 1764. Carl Fredr: Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft, sarat
Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

70. Min sötaste Far.

Eburu jag återigen på en tid måste sakna min sötaste Far, så är
jag likwäl nögd, då jag wet, at min sötaste Far med god hälsa är
framkommen. En så fägnesam tidning hade min sötaste Fars an-

genäma bref af d:n 16. hujus med sig, för hwilket jag aflägger min
ödmjukaste tacksäijelse.

En god hälsa har, Gudi lof, härtils giordt minä sysslor muntra.

Ibland dem kan jag äfwen räkna, at jag responderade i förledne
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Lördags för nägra theser uti Herr Professorns collegium disputa-
torium. Ehuru jag finner nog nöije i sädana göromäl, kan jag dock
ej förr säija, hwilket vitae genus jag mäst tycker om, än jag hunnit
wisa mig pä et widare fält.

Med barnslig wördnad har aran at förblifwa min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 27. Nov. 1764. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Tro-Man och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes Pro-Canceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredr. Mennander i Stockholm.

71. Min sötaste Far.

Min sötaste Fars wanliga ömhet ser jag äter wara förnyad uti et

mer än kärkommit bref af d:n 30. Nov., för hwilcket jag härmedelst
har aran at aflägga min ödmjukaste tacksäijelse.

I förledne Mändags den 10. Decembr. började jag at träda in i
den academiska werlden, i det jag pro exercitio skref på faculte-
ten. Et sinne, ej want wid buller, som här nog wankade, en nog
kortt tid och mindre mogen styrka ursäkta mig, dä jag wet, at min
sötaste Fars wäntan ej blir upfyld wid genomögnande af medföl-
jande exercitium. Herr professom måste upskiuta med sin skyl-
dighet til nasta post; ty hela förrmiddagen war lian förhindrad
med en candidat-examen, och nu effter middagen följer hän först
mag. Nicopensis til grafwen, och sedän biwistar hän facultets-
skrifningen. Mag. Nicopensis dog effter en swår sjukdom i Lör-
dags om qwällen.

Så länge jag lefwer, skal aldrig den wördnad afstanna, med hwil-
ken jag har aran at förblifwa min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 11. Decembr. 1764. C. F. Mennander.

In margine: P. S. lag fär den aran, at berätta, det min k. Mor-
fars contrefait är nu färdigt och ganska wäl träffat.

7
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Den 10. Decembr. 1764. Pro exercitio på faculteten.

Ambitionis pessimi fructus.

Exiguum vitae spatium in eo soluni consumunt nonnulli, ut ad summum ho-
noris culmen, quo demumcunqv. modo fiat, perveniant. Maxime laudanda est
honesta ambitio; cum vero longius processerit, nihil illa est turpius, nihil de-
testabilius. Ambitio eniin illicita maxime conducit ad obsequium legis convel-
lendum. Qvum, scilicet, adulationi et indutae speciei molestiae ante omnia
operam dent ambitiosi, nec in muneribus dandis tardi sint, facile sibi civiura
devincire possuni favorem. Hi etjam promissis et variis prseraiis corrupti, pu-

blicse propriani utilitatem, et bonorum praeceptis ambitiosorura anteponunt

dona. Veniunt inde seditiones, parricidia innumeraqv. alia scelera.
Insatiabili regnandi cupiditate incensus Tarquinius superbus facinus inhu-

raanum prorsus commisit; propria enim mana e medio tulit socerum Servium, ut
regnum haereditaret. Crudelissimus quoqv. effectus ambitionis habendus est,
quod uxor illius Tullia in mortuum Servium carru se invehi patiebatur.

Qvantaene ferocitates in imperio romano oria; sunt, cum triumviri gloriae
caussa omnia conarentur? Sibi invicem mala intulerunt cives, et adeo quietem
publicam penitus perturbarunt.

Plura sunt incommoda, quse ab ambitione promanasse probant historiae,
quae täinen, brevitatis caussa, praeterire cogimur.

72. Indulgentissime Pater.

lubet pietas, postulatque officium, ut illos, qui beneficiis nos

ornarunt, quovis prosequamur honoris cultu. Cumque post Deum
Optimum Maximum nulli sint, quibus vei plura, vei majora debemus
bona, quam parentibus, ingenui quoque liberi suam illis obedien-
tiam ac venerationem probare qua vis occasione nituntur. Mea
certe huc tendunt vota, ut erga Te, indulgentissime Pater, cui vitani,
eandemque omnino felicem acceptam refero, gratissimum, quo
pectus meum flagrat, animum semper declarem.

Cum itaqv. gratia Summi Numinis praesens in suuni orbem redeat
annus, aliumqv. ex continuo ejus favore inchoare nobis mox liceat,
non possuni non, quin memoriam permultorum Tuomin, carissime
Pater, in me beneficiorum venerabundo animo nunc prsecipue reco-

lam. Tanta autem illa sunt, quantis vei recensendis ego omnium
maxime impar sum. Hunc vero defectum ardentia supplebunt vota,
quibus summum rerum omnium moderatorem quotidie odorabo,
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ut non soluin hoc jam ineunte anno, sed etjam multis secuturis
temporibus Te, indulgentissime Pater, omnigena felicitate et bene-
dictione mactet. Annuat modo . . . d Deus Optimus Maximus
precibus meis sic enim, dilectissime Pater, nec plura commoda ipse
desiderabis, nec majora Tibi vovebit alter.

Ad cineres usqv. permansurus indulgentissimi Patris obedien-
tissimus filius

Alioa; d. XXIV Decembr. MDCCLXIV. Carolus Fred: Mennander.

A tergo: S:ae R:ae M:tis Magnae Fidei Viro, Dioeceseos Aboensis
Episcopo, atqv. Academiae ProCancellario, Reverendisshno
Domino Doctori Carolo Frederico Mennander, Holmiae.

73. Min sötaste Far.

Twänne min sötaste Fars angenäma bref hafwa innom en kortt
tid tilbragt mig oskattbara nyårsgåfwor, som aro de ömma wäl-
signelser, med hwilka jag ser dem wara förseglade. Den som wet,
och den som redan märkt, hwad föräldrars böner kurnia uträtta
hos den högste Guden, kan ej annat, än skatta sädana skänker
mycket högre, än ali jordisk rikedom. Detta är ej nog, min sötaste
Far öfwerhopar mig dageligen med alt, hwad dessutom timmeligen
gagnar mig. lag skal därföre, så länge min mun är warm, och
minä läppar röras, anropa den milda Guden, det hän täcktes först
kröna min sötaste Fars gräa älderdom med alt, hwad i detta lifwet
kan wara angenämt, och sedän rikeligen helona alt det goda, jag
af min sötaste Far åtniutit, i en sali och lyckelig ewighet.

Dagen effter nyärsdagen koni jag ifrän Bussila, där min luhlehelg
effter wanligheten blifwit öfwerlefwad. För den kortta tiden och
et ständigt buller skidi kunde där ingenting uträttas i disputations
sammanskrifwande, men här hemma häller jag pä, at under Herr
Professorns upsikt utarbeta den samma. Nyårsvisiterne sysselsatte
mig nägra dagar effter min hemkomst; och ie ... d andra lät äfwen
landshöfdingen Wallen hälsa min sötaste Far.

1 Repeytymä. Bortrivet.
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lag fortfar dageligen med studerande, ritande ocli spelande. Minä
collegianter sysselsätta mig om qwällarne, ocli göra mig med sin
qwickhet mycket nöije. Så snart jag nänsin hinner, skola de öfrige
bibliotheks gubbarne äfwen snart komma i min sötaste Fars sam-

ling. Eljest kan jag redan sä wida med landskaper, at jag utan

ritmästarens tilhjelp mi sätter et af minä tuschgstycken i färg. lag
förblifwer med barnslig wördnad min sötaste Fars ödmjnklydigste
son

Åbo, d:n 11. lanuarii 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman ocli Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander, Stockholm.

74. Min sötaste Far.

Min sötaste Fars wördade skrifwelse af d:n 11. i denna mänad,
för hwilken jag aflägger min ödmjukaste tacksäijelse, gör mig för-
säkrad därom, at min sötaste Far denna tiden ägt balsan. Säsom
mit tilstånd ligger min sötaste Far om hjertat, så fär jag heratta,
at jag äfwen, Gudi ware lof, mått wäl.

De böcker, min sötaste Far befaller mig söka i sit biblioteque,
skola riktigt blifwa expedierade i währ, om jag lefwer.

Nu på stunden woro wi pä condoulance visite hos frn rectorskan
Cerenia. lag war hos sai. rectorn strax effter min sötaste Fars afresa,
och ursäcktade, at min sötaste Far ej hant taga afsked af honom.
Hän sade, at lian ärnat komma til min sötaste Far, men den halkan,
som då war, förhindrade bonom. Hän lofwade i det stället skrifte-
ligen upwakta min sötaste Far, men om lian hunnit göra det, wet

jag icke. Med barnslig wördnad bar aran, at förblifwa min sötaste
Fars ödmjnklydigste son

Åbo, d:n 25. lanuarii 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.
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75. Min sötaste Far.

Efter nog längt drögsmäl har jag nu åter aran at heratta min
sötaste Far, det min hälsa, Gud ware lof, hela denna tiden warit
rätt god. lag hoppas, at med Guds hjelp min sötaste Far äfwen
ägt en önskelig wälmåga.

I förledne Tisdag kommin kare Morfar til staden. lag häller nu

på at skrifwa mit arbete säledes, at jag hwar wecka lämnar par
§§ til honom at corrigeras säsom exercitier. Min disputation
förekommer mig nog underlig däruti, at jag nödgas påstå, det dygder
mindre behöfs iet rike, än i et annat. lag ryser, då jag tänker,
at i despotiska regementer en dygdig är för många farligheter utsatt,
och jag kan ej annat, än beklaga det folk, hos hwilket en sä ädel
gäst icke kan trifwas. Lyckliga fria stater! hwarest dygder banar
wägen til heder och ära.

Här gär et rykte, at morbror Paleen warit siuk, men åter blifwit
frisk. Cousin Carl är nägot orolig, effter lian på nägon tid ej fätt
bref.

Med diup barnslig wördnad har jag äran at förblifwa min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 15. Febr. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij :ts Troman och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

76. Min sötaste Far.

En lydig son kan ej annat, än fägna sig vid underrättelsen om

en öm Fars wälmåga. Samma fägnad upfylte äfven mig, dä jag
hade äran at bekomma min sötaste Fars angenäma bref af den
15. Febr., för hvilket jag ödmjukast tackar.

Af min disputation harmin käre Morfar nu 5 §§ at öfverse. Den
lär, soin jag menar, konimaat bestå af 12 §§, hvilka, om jag lefver,
kunna blifva färdiga til Påsk.
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Hos min. sötaste Far aflägger jag äfven en ödmiuk tacksäjelse
både för musicalieme och tuschet. lag finner häremot min skyl-
dighet wara, at göra min sötaste Far til viljes, då jag sä mycket
vigtigare sysslor tilläta söker at äfven upöfva mig i dessa vackra
konster.

Den Högste förläne min sötaste Far under sinä mänga göromäl
en stadig och jämn välmäga. Dä upfylles dens upriktiga önskan,
somin i döden förblifver min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 1. Mart. 1765. Carl Fredr: Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskop öfwer Åbo Stifft, samt

Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredrik Mennander i Stock-
holm.

77. Min sötaste Far.

Då jag åter bar tilfälle at underrätta min sötaste Far om mit
tilständ, så bör jag först låta weta, det, Gudi ware lof, min hälsa
hela tiden warit jämn och stadig.

Min disputation blir, om jag lefwer, färdig i nästa wecka, sä
at min Morfar kan få den hei och hällen med sig til Bussila, då
lian reser ut til Päsk. Hän wil äfwen, at jag skal följa med honom,
för at renskrifwa henne, då den redan för helgen kan wara full-
komligen färdig, och säledes strax däreffter lämnas til trycket. Nu
skulle jag ödmjukast fråga min sötaste Far til hwem den skal dedi-
ceras; om jag finge lof at säija, sä tycker jag, at riksrädet, grefwe
Ekeblad därtil hälst kunde utwäljas.

I Mändags el:r den 7/18 Martii fylte jag i lesu namn mit 17:de
lefnadsår. Om Gud wil, så lär det nu bör jade 18: de utwisa hwad
lefnadsart jag utwäljer. Theologien och Guds kännedom bör wara
sä wäl mit som alla andra menniskiors förnämsta studium; dock
tycker jag mig hafwa större lust at komina til nägot civilt ständ
än at blifwa präst. Det sednare är et så bögt ämbete, at ingen
okallad bör wäga sig dit; dässutom häller jag före, at (sedän man

anropat den Högste om hans nädiga hjelp, dä man utwäljer sig

102



2i V3, 3/s 1765.

et wisst ständ) den inwärtes lusten, man innan sig känner til någon
lefnadsart, då den ej pä fäfänga eller flaterande afsikter är grun-
dad, ger til kanna, at den milda Guden hördt wär bön och at hans
wilja är, at wi pädet sättet skola förtjena wårt bröd. liisterien,
politiquen, moralen och iuridiquen bar jag nog fått lust före, utom
det nöije, jag finner i skrifwande och conciperande. Om det där-
före ej wore min sötaste Far emot, sä skulle jag be, at få siä mig
til något ständ, där jag med desse wettenskaper kan göra nytta.
lag bör dock ej förbigä, at nu som förr försäkra min sötaste Far
därom, at äfwen andra studier ej skola af mig förglömmas; ty an-

nars wore jag en owärdig son til en Far, som med så myeken möda
samlat ätskilligt, hwaraf man ej kun betjena sig utan insigt i det,
som därtil hörer.

I hwad ständ jag hälst kommer, sä skal jag altid beflita mig om,
at med rätta wara min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 22. Mart. 1765. C. F. Mennander.

78. Min sötaste Far.

Som jag, för min frånvaros skull pä Bussila, ej hade tilfälle, at

upvakta min sötaste Far, då Herr Professom sidst skref, så ber jag
ödmjukast, at min sötaste Far ursäktar min försummelse i tvänne
vördade brefs besvarande, för hvilka jag härmed aflägger en öd-
miuk tacksäjelse. Min hälsa bar hela tiden värit rätt god, och
Gud väre lof, at min sötaste Far äfven mått väl.

Så väl i den sednare af nyssnämde skrifvelser, som nti et ännu
nyare bref til Herr Professom ser jag min sötaste Fars ömma tan-

kar om mit tilkommande lefnadsständ. Dess vanliga godhet emot
mig visar sig äter pä et utmärkt sätt, då hän lämnat mig otvungen
frihet, at göra et sä angeläget vai. I förtröstan til Gud bar jag
med mit tyeke stadnat vid civilståndet, och jag hoppas äfven, at,
om jag lefver, hän sä styrer minä göromäl, at de mäga lända ho-
nom til ära, och min nästa til nytta. Det rör mig väl, at något gä
ifrän minä hedersvärde förfäders fotspär, men med Guds hjelp
skal jag dock beflita mig därom, at, ehuru ämbetet ändras, hjertat
ändå mä blifva det samma. Efter öfverläggande hos mig sielf, med
min käre Morfar och Herr Professom, skulle jag ödmjukast be
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min sötaste Far, at ännu nägot är få studera vid denna academien.
Sedän det skedt, kunde jag, om lifstiden varar, engageras liär i
håfrätten ooh under nägon tid dels vid tingsresor, dels vid andra
tilfällen, skaffa mig practique i det jag läst, besynnerligen hvad
iuridiquen angär. Efter par säledes använda år kunde genom den
Högstas biständ jag wara någorlunda skickelig, at med min sötaste
Fars samtycke söka min fortkomst i Stockholm vid nägot collegium,
hälst Kongi, cancelliet, hwilken väg både min kare Morfar ocb
Professorn tycka vara den bäste. Denna tiden användes på delta
sättet efter deras mening bättre, än om jag mi strax komme in i
nägot publikt verk, hälst den nytta, jag framdeles kunde göra mit
fädernesland, beror på den grunds fasthet, som förrut bör läggas
med studier ocb en någorlunda skälig insikt i de til mit nu valda
lefnadssätt hörande vetenskaper. Emedlertid, om jag i sommat

finge räka min sötaste Far i Stockholm, så torde tilfälle yppas, at
bos nägre vise herrar blifva insinuerad. Alt delta lämnar jag i
ödmiukhet til min sötaste Fars eget godtfinnande, såsom den, hvil-
ken näst den högste Guden jag mäst bör trygga mig vid.

Af min disputation, som lär komma at bestä af 6 ark, aro nu 4
trykta. Trycket ocb paperet är det bästa man kunnat fä. Uplagan
går til 520 exemplar; på påst- 120, ocb på skrifpapper 400. Intel
vetterligt tryckfel bar än fätt insmyga sig. För öfrigt skal min sö-
taste Fars befallningar riktigt efterkommas. Strax efter Pingst, om

Gud vil, tänker jag komma fram.
De böcker, sommin sötaste Far begärte, ocb som på närlagde

förtekning finnas upskrefne, äro i dag bortskickade med skepparen
Berg. lag bar accurat afskrifvit den af min sötaste Far giorde up-
satsen, för at få behålla originalet i min brefsamling. Farbror
Rennerus bar i par eller tre veckor värit här ocb tänker blifva
qvar tilin på sommaren. Utom sinä presenter til mig, skänkte
hän äfven min sötaste Far några mineralier som förvarade i en ask
tillika med nyssnämde böcker öfversändas i en ihopslagen brädläda.
På hans begäran lät jag dem följa med, emedan lian sade, at de
förrut finnas i min sötaste Fars stencabinett, ocb således i Stock-
holm kunde bortbytas. Hän ber mig anmäla sin ödmjuka vördnad.
lag förblifver med djup barnslig vördnad in i döden min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 3. Maji 1765. C. F. Mennander.
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In folio.

Agricola Von universal Vermehrung der Bäume franskt b.
Nehem. Grew. musaeum R. Societatis Anglicanae safrans b.
J. de Laet Americae utriusqv. descriptio pergam. b.

In 4:to.

Neandri Tabacologia pergam. b.
Ferrandi Imperati historia naturalis „

Scheuchzeri Helvetiae Stoichejo-oro et oreographia „

Clutius de nuce maedica et de hemerobia „

Bonanni recreatio mentis et oculi in observatione animalium
testaceorum „

Garmanni Oologia etc „

Etzholtz Gartenbau franskt b.
Schrebers Abhandlung von Waidte brunt pap.
Klein summa dubiorum circa classes animal „

Untersuchung von Meere „

In 8:vo.

Hermanni hortus Lugduno Batavus franskt b.
Sachs Gammarologia pergam. b.
Th. Bartholinus de cygni anatome et Med. poetis

„

Gmelins Reise durch Siberien. 4. band brunt p.
Kraftens gänzl. Ausrottung der Graulthiere 2 band „

Bruckmans bibliotheca animalis „

Observations sur les plantes blått p.

In 12: o,

Simonis Pauli catal. horti R. Hafniensis et reliquorum hortorum public. pergam.

79. Indulgentissime Pater.

Qvum jam, qvod in maximis Summi Numinis erga me beneficiis
omnino pono, in publicum eruditorum conspectum prodeo, pro-
fectuum meorum in litteris tirocinia positurus, postulasset utiqve
officium, ut Tibi, indulgentissime Pater, pro immortalibus Tuis
in me benefactis, devotissimam, qva tenerrime proseqvor, pie-
tatem, publice testatam fecissem. Fuerunt autem duse inprimis
caussse, qvse ab isthoc me avocarunt propositio. Harum prima est

verborum defectus, qvem tantum in me deprehendi, ut, qvicqvid
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studiose egissem, ne minimain qvidem partem documentorum
paterni Tui favoris recensere, nedum rite celebrare potuissem.
Deinde mandato Tuo, Pater indulgentissime, litteris mihi exhibito,
qvo dedicationes omnes omittendas esse censuisti, mihi acqvies-
cendum erät. Qvamvis itaqve gratum animum memori solummodo
pectore premere hactenus cogar, suscipias tamen, Pater indulgen-
tissime, cernuus oro atqve obtestor, dissertationem hanc levissimam,
qvam nunc transmitto, et sic Tuum constituas, qvod, dum virtuti
suum constat pretium, mea in Te flagrabit pietas, simulqve id
sollicite agam, ut Tua premam vestigia, meqve Te dignum esse
filium probem. Qvod reliqvum est, summum rerum omnium
moderatorem qvotidianis defatigabo precibus, velit Te, indulgen-
tissime Pater, sospitem atqve incolumem, nec non omnigena feli-
citate mactatum, per longam annorum seriem mihi conservare, ut
idem sit vitae Tuae, mihi pretiosissimse, qvi votorum meorum finis.

Ad cineres usqve permansurus indulgentissimi Patris obedien-
tissimus filius

Aboae d. XII: ma Calend.
lunii An. MDCCLXV.

Carolus Fridericus Mennander.

80. Min sötaste Far.

Et ömt fadershjerta ser jag åter afbildadt i twänne angenäma bref,
för hwilka härmed min ödmjukaste tacksäijelse aflägges.

I Jesu namn ventilerades min disputation i förgär. Om des
förswarande lär min kare Morfar och Herr Professorn bäst gifwa
underrättelse. Mag. Henr. Gabr. Porthan war prior och en Snell-
man posterior opponens. Det kunde ej annat wara, än mänga
åhörare wid et tilfälle, då effter utseende min hederlige och af
alla studerande mycket älskade Morfar sidsta gängen praesiderade.
Några herrar af hofrätten, herr landshöfdingen och mäst alla
herrar professorer täcktes äfwen wara tilstädes. Herr landshöf-
dingen bewiste min kare Morfar och mig en ganska stor grace i det
hän efter slutad opposition steg up och gratulerade oss med en

wacker och nog läng oration, som strax af min kare Morfar beswa-
rades. Dä herr landshöfdingen, sedän acten war slutad, uppe wid
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cathedem ytterligare talade wid oss, tärades hän, i det hän ibland
annat sade mig de orden Gud wälsigne dig! Til middagen spisade
morhror lusleen och några andra bekanta tillika med opponenterne
ganska wäl hos min Morfar. Men kl. 4 eftermiddagen kommo de
af mig dagen förut budne gästerne, utom herr landshöfdingen,
som redan i academien ursäktade sig för sin swåra podagre skull,
och som dessutom mäst denna tiden wistats pä Runsala; herr dom-
probsten ursäktade sig för sin swaga hörsel; prof. Kalm har fätt
sorg efter sin fru mor; och utom dessa kom ej eller herr cancel-
lierädet Scarin på tracteringen, men nti academien hedrade hän
oss med sin närwaro, herr professor Bilmark hade gärna warit
min sötaste Far til wiljes och hållit tracktering hemma hos oss,
om ej min kare Morfar aldeles satt sig däremot. Hän är jumit
barn, sade hän, hans Far är bortta, jag har aldrig för hans skull
tracterat, skulle jag då nu ej göra det? Det skedde ock sä heder-
ligen och gästerna (som woro alla de, sommin sötaste Far befalte
mig unfägna hemma hos oss), woro så nögde, at utom några få,
som förrut gingo bortt, blefwo alla, ja ock herr presidenten qwar
til kl. 12 om natten. lag kunde ej undgä, at likwäl hälla en trac-

tering hemma hos oss för minä bekanta af studerande och lands-
män dagen därpä, för hwilken omkostnad sä wäl som för den,
hwilken skedt för min disputations tryckande och för en ny kläd-
ning, til hwilket alt herr professorn bestyrt om pengar, jag här-
medelst aflägger min barnsliga ödmjukaste tacksäijelse. Bäde hos
min Morfar och äfwen hos oss tracterades med cafe, pounsche,
bischoff och confect.

lag lyder gärna min sötaste Fars wilja angående den omtalte
Stockholms resan. Nu täncker 1 med Guds hjelp jag med alfware
fortsätta minä studier, hwarwid bäde min käre Morfar och mäst
herr professorn äro mig behjelpelige. Ebuni accurat man sökte
at få disputationsuplagan, insmög sig dock utom de af min sö-
taste Far nämde et tryckfel pag. 26. lin 4. neml. verbi för verbis,
hwilket alt skal rättas i de exempl., som med nästa fartyg komma
til min sötaste Far. lag öfwerlämnar mig aldeles min sötaste Fars
behag angående en disputation til denne. Hwad min sötaste Far

1 Kursivoidut kirjaimet repeytyneet. - De kursiverade bokstäverna hava
hiivit bortrivna.
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eljest i sinä bref befalt, skal uträttas, och jag tackar ödmjukast för
de wackra presenterne. Morbror Hinric är för några dagar fram-
kommen och Rennerus är ännu här i Åbo. lag förblifwer til dö-
den min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 7. lunii 1765. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Herr professorn for strax efter middagen til
Lemo (hwarest nu för alfware byggas), därföre är brefwet förseg-
ladt af mig, fastän utanskriften är hans. I nasta weckas början
tanka wi, om Gud wil, med allone resa dit ut på några weckor. lag
ber ödmjukast om förlåtelse, at brefwet är så illa skrifwit. lag
har ännu i dag tänkt gå til min kare Morfar och Mormor, som i
morgon resa ut; och i bråskan har några felaktigheter insmygt sig.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfwer Åbo Stifft, samt

Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwör-
digste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i
Stockholm.

81. Min sötaste Far.

Et angenämt tilfälle gifves mig åter, at läta min sötaste Far veta,
det, GUDI väre lof, jag hela tiden mätt rätt väl. Den HÖGSTE
uppehälle min sötaste Far under sinä många och vigtiga göromål
vid en stadig hälsa.

I förledne böndags anlände skepparen Corpolander til Beck-
holmen, och om Lögerdags morgon bämtades de af min sötaste Far
skickade sakerna til oss. Af böckerne, som äro uptagne och stäldte
i bokkammaren, bar med min sötaste Fars tilständ jag läsit i Bael-
ters Frälsarens historia, och det jag däraf redan inhämtadt öker
min hog, at nyttja en sä kostbar bok. Min sötaste Fars kläder äro
lagde pä et bord i salen.

Päfäglarne äro ock framkomne friska och oskadde utom det, at

tåfsen pä hanans hufvud är bårtfallen, och des stjert uti den trånga
buren mist en god del af sin längd. Detta alt mätte dock åter
växa til, sedän den fäldt de gamla fjädrarna. De tyckas väl trif-
vas. I deras präktiga prydnad lyser, som i alt annat skapat, den
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store GUDENS vishet och godhet emot menniskorna, och den miss-
brukar sit förnuft faseligen, som vil blifva öfvertygad, at alt sådant
af en slump tilkommit. Så rara fåglar kumia ej annat än mi i
början fä mänga besök, hvilka mycket ökas genom pästäende mark-
nad. Mäst alla herrskaper i staden hafva dels värit bos oss, dels
lära de komina, och en myckenhet landtboer och bönder hafva
desse dagar äfven kömmit pä gärden at bese dem. Så länge desse
besök af mindre folk räcka, måste nägon ständigt hafva öga uppå,
at ej nägot af fjärdrarne putsas. Inngfrun och jag hafva efter
befallning sökt, at undfägna päfäglarne pädet bästa, men i vinter
lär det blifva svärt om mm för dem. Emedan boskapen mi gär i
bete, så kunna de om nätterna vara i fähuset, som tilden ändan är
rengiordt

I couvert feck jag äfven en sädan myckenhet skönt tusche, at

det säkert räcker i min lifstid, och bar jag härmed aran, at der-
före aflägga min ödmjukaste tacksäjelse, sä väl som för min sö-
taste Fars tai, hvilket fölgde med och hvaraf exemplar redan aro
utdelte åt sinä ägare.

Min Morfar och Mormor aro i staden och läta mycket hälsa min
sötaste Far. Äfven så bar presidenten, som för en tid sedän var

hos oss, at 1 göra det.
Til döden har jag den aran, at med barnslig 1 vördnad förblifva

min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 18. lun. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maj:ts Troman, Biskop öfver Åbo Stift, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

82, Min sötaste Far.

Samma dag jag sist hade aran at skrifwa min sötaste Far til,
bekom jag om afton äter et kärkommit bref af den 13 innewarande,
för hwilket härmedelst min ödmjukaste tacksäijelse aflägges.

1 Tältä kohdalta pieni pala repeytynyt. En liten bit hortriven.

109



Mennander—Fredenheim.

Böckeme och päfäglarne aro oskadde hemkomne, hwarom min
sötaste Far genom mit förra bref redan lär wara underrättad. lag
glömde at då äfwen heratta om citronemes framkomst, dem den
nya waktmästaren aflämnade, och för hwilka jag ödmjukast tackar.
Fönstren sä wäl i bokkammaren som i de öfriga min sötaste Fars
rum hafwa denna tiden esomoftast warit öpnade, och bokkamma-
ren besynnerligen skal än framdeles effter min sötaste Fars be-
fallning flitigt wädras. Ingen främmande skal eller siippa därin.
Päfåglarne trifwas rätt wäl, och hanans hufwudprydnad börjar
redan ögonskenligen wäxa.

Cousin Paleen reste i dag morgon tillika med mag. Lexell bortt
på Augustins jakt. Prof. Clewberg och Gadd med sinä fruar äro
ock passagerare på samma fartyg. Prof. Clewberg täncker hälsa på
sin bror i Upsala. Han har eljest warit nog opasslig denna tiden.
Med Paleen skickade jag til min sötaste Far 30 exemplar af dispu-
tation. Min skyldighet fordrar at ödmjukast tacka min sötaste
Far för det, han behagat halla tractering på den til min dispu-
tationsact utsatta dagen. Detta är ibland många andra äfwen et

bewis af min sötaste Far s ömhet för mig. GUD gifwe, at jag så
upfört och framdeles måtte upföra mig, at min sötaste Far hade
orsak, at med sinä wänner däröfwer glädias, och at jag aldrig
giorde mig owärdig at wara min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 28. lun. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfwer Åbo Sticht,
samt Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwör-
digste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i
Stockholm.

83. Min sötaste Far.

Här uppå Lemo hade jag i förgär aran at bekomma min sötaste
Fars ömma skrifwelse af den 28 lunii, för hwilken min ödmjukaste
tacksäjelse aflägges.

Min sötaste Fars befallning om päfåglarnes skötande skal noga
iakttagas. Wär gård i staden bar warit besynnerligen om beige-
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dagar en sammelplats för en myckenhet folk, som beskädat rikin-
kucko. Men emedan man par gänger märkt, det barn och pigor
welat taga fjädrar af stierten, och tyfwar äfwen kunna fä tilfälle,
at besigtiga gårdens belägenhet, så måste man bärefter til helge-
dags eftermiddagarne instänga dem, för at wänja folket af med
dessa besök. Dock om några herrskaper begära at se dem, så
wägras det intet.

Under minä nöjen här på landet har jag ibland andra böcker
äfwen börjat läsa Livium.

Med barnslig wördnad har jag aran, at förblifwa min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Lemo, den 5. lulii 1765. C. F. Mennander.
A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfwer Åbo Sticht,

sarat Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Hög-
wördigste Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander
i Stockholm.

84. Min sötaste Far.

Härmed bar jag aran at öfwerlämna min sötaste Far det begärte
utdraget af min disputation. Torde hända, at det är för wid-
lyftigt, men det war nastan ej görligt, at med sammanhang mera

kunna förkorta det. Det berömmet, som förekommer strax i början,
ber jag ödmjukast, at min sötaste Far är god, och stryker ut, innan
det kommer til trycket. Ebuni jag pä intet sätt wille, så måste
jag dock, pä herr professorns befallning, skrifwa det. Det är nog
sant om afhandlingen; men effter jag heter en fullkomlig för-
fattare däraf, så är det aldeles oförtjänt.

Gladt sinne, en god hälsa, och åtskilliga nöijen, som jag nyttjar
här pä Lemo, göra, at jag ej saknar nägot annat, än min sötaste
Far, bwilken med GUDS hjelp jag dock hoppas, snart lärer äter-
komma i önskelig wälmåga.

Cousin Carl Paleen lofwade strax effter sin hemkomst skrifwa
mig til, men jag fruktar, at hän blir lika ordhällen, som hans bror
Eric. At hän lyckeligen framkommit, fägnar mig mycket, och ber
jag ödmjukast at min sötaste Far wid tilfället hälsar honom.
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Med barnslig wördnad har jag aran at framhärda min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

AlaLemu, den 23. lulii 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskop öfwer Åbo Sticht, samt

Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högwördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

85. Min sötaste Far.

At twänne min sötaste Fars vördade bref, för hvilka jag härmed
aflägger min ödmjukaste tacksäjelse, så länge värit obesvarade, bar
däraf härrört, at jag 14 dagar värit ute på Bussila, ocb först i
Lögerdags därifrän hemkom. Mine kare morföräldrar må väl, ocb
bttdo mig mycket hälsa. Min morfar, som ännu ej haft tilfälle, at

besvara min sötaste Fars bref, läfvade med första hafva den aran.

Under mit vistande pä Bussila hade jag den förmän, at hos en

om min välfärd så öm Morfar rådfräga mig angäende valet emellan
Kongi, cancelliet ocb denna båfrätt. Min Morfar ville icke tvinga
mig, utan lämnade i min frihet at säja, för hvilkendera collegium
jag hade största hågen. lag fan väl, at, ehuru i cancelliet som

annorstädes är stor trängsel, så läfva dock äfven de minsta syss-
lorne där bäde mera lön ocb mera befordran, än här i häfrätten
kan ske, hvarest så mänga små grader förrut skola igenomgås, innan
man til exempel kan komina tilden tour, som en ordinarie cancellist
äger. lag hörde, at ordinarie cancellisterne äro i lika tour med
häradshöfdingar, men menar dock, at det ej gär så längt ut på
tiden, at blifva det förra, somat ärhålla den senare sysslan. Här
läg, detta oaktadt, något mig i vägen, som ännu giorde Stockholm
för mig äfventyrlikt, nemligen den fara man där löper at räka
i liderliga sällskaper ocb blifva förförd. Men dessa, sade min
Morfar, kunna väl unvikas, allenast man sjelf icke söker dem. lag
får därföre nu den äran, at för min sötaste Far berätta, at, om
honom behagar, jag ej är ohågad, at vid Kongi, cancelliet, ocb
bälst kammarexpeditionen söka, at tjena mit fädernesland. Detta

112



13/s 1765.

öfverlämnar jag vidare i min sötaste Fars oma behjertande. lag
beder GUD innerligen om bistånd och sätter min förtröstan til
honom, at hän, ehvart jag med tiden kommer, nådeligen bevarar
mig för alt det, som kan skada ant. min timmeliga eller eviga väl-
färd.

lag skal efter min sötaste Fars befallning nu söka, at förkofra
mig i de vetenskaper, som höra til mit valda lefnadssätt. Pä
Bussila började jag, at skrifva af anmärkningarne ur tvänne lag-
böcker, som morbror Carl fått låna, den ena af morbror lusleen,
och den andra af advocatfiscalen Ignatius. De hafva annoterat åt-
skilligt, som eljest vore svårt, at få underrättelse om, och tror jag
mig därföre ej förlora den tid, jag använder på deras arbetens af-
skrifvande. Min Morfar bar eljest funnit nöje i, at under min
varelse hos honom läta mig läsa i Verulams värk, och mäst i hans
cogitata et visa.1 Hän ville ännu ej släppa mig ifrån sig, sä framt
jag ej hade läfvat honom, at efter par dagar åter hälsa på honom
på nägra dagar. Du förspiller ej den tid, 1 sade hän, som du hos
mig använder, at läsa i Verulams verk. 1 lag måste därföre snart
åter fara nt til honom, och tappar jag ej eller uppä det; ty jag
tänker ej låta onyttigt gä mig ur händerna det ehuru kärta tilfälle
jag har, at nyttja hans grundeliga undervisning. lag har sökt prof.
Kalm, men ej funnit honom hemma. lag tackar min sötaste Far
ödmjukast, som gifver mig låf, at få nyttja hans underrättelse i
mineralogien. Med det första, om jag lefver, skal jag ock tala
vid hans magnificence därom. Prof. 01. Prysses föreläsningar skal
jag ock efter befallning afhöra.

Orationerne, sommin sötaste Far i sit senare bref befaller mig
öfversända, skal unge Beckman, som innom par dagar åter gör en
Stockholms resa, hafva äran, at lämna til min sötaste Far. Ännu
har jag ej funnit mera än 4 exempl. af den, som hölts öfver gref
Tessin; men skal dock vidare eftersöka, om det ej är möjeligt, at

finna flere.
Med barnslig vördnad har jag aran at vara min sötaste Far s

ödmjuklydigste son

Åbo, den 13. Aug. 1765. C. F. Mennander.

1 Kursivoidut alkuperäisessä. Kursiverade i originalet.

S
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In margine: P. S. Utdraget af min disputation skal jag framdeles
förkårtadt öfversända til min sötaste Far, om jag lefver. Torde
hända dett blefve mig lättare, om min sötaste Far ville vara så
gunstig, och öfverskicka det förra til mig; ty conceptet har för mig
förkommit.

86. Min sötaste Far.

Min sötaste Fars godhet emot mig är så stor, at jag aldrig kan til-
fyllest därföre visa min bamsliga ärkänsla. Knapt hade jag hunnit
i ödmjukhet låta veta, til hvilket ständ jag hade mästa lusten,
förrän min sötaste Far, full af ömhet för mig, icke allenast biföll
min begäran utan ock, snarare än jag trodde, satte den i verk-
ställighet. Min sötaste Fars högvördade bref af den 9 dennes under-
rättar mig därom, at jag blifvit antagen i Kongi, cancelliecolle-
gium. Näst den högste GUDEN är min sötaste Far den, hvilken
jag är skyldig både denna och flere förmäner, hvilka jag så ovär-
digt åtnjuter. lag har därföre den äran, at härmed ödmjukast
tacka min sötaste Far för den möda och det besvär, sommin sötaste
Far för min välfärd har ospard. Den högste GUDEN gifve mig
nåd, at i mit valda stånd få skicka mig, sommin skyldighet kräfwer!
Hän bevare mig ifrån at nånsin blifva en misbrukare af hans för-
länta gåfvor, en onyttig lemm i samhället, eller en ovärdig son af
en så huld Fader.

Det oroar mig dock, at jag så snart måste skiljas ifrån min sötaste
Far; men då jag på andra sidan betänker, at, om Gud förlänar
hälsan, jag ändå får den fönnån, at under riksdagarne vörda min
sötaste Far närvarande i Stockholm, jag och torde någon sommar,
om jag lefver, kunna resa öfver til min sötaste Far i Åbo, så
finner jag, at mig ändå gifves tilfälle, at nastan lika lång tid få
den aran, at munteligen umgås med min sötaste Far, som om jag
vore i Åbo, hwarifrån min sötaste Far af vigtiga ämbetssysslor
esomofftast bårtkallas.

De ömma förmaningar, hvilka upfylla så väl de förra, som detta
min sötaste Fars bref, upmuntra och skola framdeles upmuntra
mig, at i alt vinlägga mig därom, at ej upsåteligen sätta någon
fläck på min vandel.
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Farbror Ignatii bref är riktigt framlämnadt; men högvälborne
herr presidenten och morbror lusleen komina ej förr än i öfver-
morgon ifrån landet. Förledne Fredags och Lögerdags, då jag var
ute som hastigast hos min kare Morfar, lämnades och honom hans
bref. Då jag blifvit antagen i Kongi, håfrätten, och mig tilfälle
gifves, skal jag effter befallning följa med någon häradshöfdinge,
som är förfaren, och tingtar här när til. lag var i Onsdags och
Torsdags på et urtima ting med morbror Carl, som giorde sysslan
under Ståhlhandkes siuklighet, hvarvid jag försökte at föra proto-
collet. Med barnslig vördnad förblifver jag min sötaste Fars öd-
mjuklydigste son

Lemo gård, den 20. Aug. 1765. C. F. Mennander.
In margine: P. S. lag ber ödmjukast om förlåtelse, at jag, oaktat

min låfven, ej skickade orationerne med unge Beckman. Han hade
rest under det både herr professorn och jag voro på landet. Af
oration öfver gref Tessin få vi ej igen mer än 4 exemplar. Med
aldraförsta tilfälle skal jag nu öfversända dem.

87. Min sötaste Far.

Åter bör jag, min skyldighet enligt, nnderrätta min sötaste Far
om mit tilständ. GUD väre läfvad, jag bar hela tiden ägt hälsan,
och kan därföre så mycket bättre fortfara med minä sysslor. Morbror
lusleen och farbror Ignatius låfva bägge hafva besvär för mig
och underrätta mig i det, som bör til mit nya studium. Morbror
lusleen tänker, så snart hans varelse i staden blir något stadigare,
börja at för mig ocb en annan hälla föreläsningar i lagfarenheten;
och farbror Ignatius bar redan länat mig nägra iuridiska böcker.
Bägge hafva tillätit mig, at rädfråga sig i det, som kan förekomma
mig mörkt.

Högvälborne herr presidenten bar värit ständigt ute på Friskala,
så at, ehuru jag sökt honom, bar jag doek ännu ej kunnat träffa
honom; men skal dock så snart hän kommer in, lämna honom min
sötaste Fars bref.

Hans magnificence prof. Kalm tänker närmare emot hösten gynna
mig med underrättelser i mineralogien.
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lag har aran at i djup vördnad framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, den 27. Aug. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfver Åbo Stifft, samt

Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

88. Mon tres chere Pere.

Ie ne saurois lire Vos lettres, mon tres cher Pere, sans gouter le
plus grand plaisir. Chaqve periode est une marqve de Votre bonte,
et chaqve ligne une preuve de Votre tendresse. Plut-au DIEU,
qve je de ma part pouvois aussi Vous faire connoitre combien je
Vous en svis redevable.

Pendant tout ce tems j' ai joui, DIEU merci, d'une parfaite sante
et je souhaite de tout mon coeur, qve ce pretieuse don n'est pas
manqve a Vous, mon tres cher Pere.

Le pian, qve Vous, mon tres cher Pere, Vous avez propose dans
mon engagement et qve je commence deja d'envisager, ne souroit
qve m'etre tres agreable, aussi la reconnoissance qve je Vous en

dois, sera sans bornes. Au moins je ferai valoir dans toutes les
occassions la profonde veneration, avec laqvelle je suis par toute

ma vie mon tres cher Pere, Votre tres obeissant fils

d'Abo le 10. Sept. 1765. C. F. Mennander.
A tergo: a Monsieur Monsieur, I'Eveqve et Vice Chancellier, Char-

les Fredr. Mennander en Stockholm.

89. Min sötaste Far.

I gär hade jag visite af en lieutenant, som heter Rath. Hän var

ganska höflig och bad mig, at jag, då jag skulle skrifva min sötaste
Far til, äfven ville afsända des medföljande bref til öfverhåfpre-
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dikanten Rosen med hans ödmjuka begäran hos min sötaste Far,
at min sötaste Far vore sä gunstig och läte sin betjent gä med det
samma til bemälte herre; emedan lian mente, det pä sädant sätt
komina säkrare fram, än lian lämnade det öppet på pästen. Doc-
tor Rosen skal vara måg til lieutenantens bror, hvarföre hän i bref-
vet anmodar honom, at med en medföljande prästeattest, at hans
fru friherrinnan Lejonsköld ännu lefver, utvärka henne den pen-
sion, hon, under sin svära siuklighet, värit van at fä af Hennes
Majestät. lag kunde ej annat, än göra honom til viljes, och ber
jag ödmjukast at min sötaste Far ursäktar min dristighet.

Professor Bilmark hade gärna äfven skrifvit, men som det i dag
är marknad här i Åbo, förhindras han så väl af pengars emotta-

gande som ock utgifvande. Lemo blir och rätt vackert så at kop-
inan Rahin, som en gång värit där ute, sade, det hädaneffter böra
få namn af Pispanlinna. Til bygnaden därute har herr professorn
i dag äfven ibland annat köpt 13 lass näfver, a 4 plåtar lasset.

Med barnslig vördnad har jag den aran, at förblifva min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 13. Sept. 1765. C. F. Mennander.

90. Min sötaste Far.

Sedän jag sist upvaktade min sötaste Far bar jag GUDI låf ägt
en god hälsa, men min försummelse i skrifvande bar härrört af
brist på ämnen.

Nu gifves mig tilfälle at berätta, det jag för fiorton dagar sedän
hade den äran, at göra min ödmjukaste npvaktning hos bögvälborne
herr presidenten, som då nyligen kömmit ifrän landet. lag mäste
dock förrut med hans inskickade bod tilställa honom min sötaste
Fars bref, emedan det eljes blifvit för gammalt. Hans vanliga
godhet utmärkte hvart ord af hans tai, dä lian sade, at lian fätt
min sötaste Fars skrifvelse, at hän aldeles gillade min sötaste Fars
afsigter med mig, och at hän skulle söka at hjelpa mig pä min
nya vädioban. Hän befalte mig allenast i termins början lägga in
til Kongi, håfrätten om mitt antagande, sä skulle det bafva ingen
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fara. Hos herr rector magnifcus har jag tilden ändan anhållit
om testimonium, hvilket innan kärt läfvades mig.

Herr presidenten har denna tiden värit besvärad af gikt och
svulnad i det ena knäet, som förorsakar en svårighet för lionom
at gå. Med barnslig vördnad har jag aran at förblifva min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 27. Sept. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskop öfver Åbo Stifft, samt

Kongi. Academiens därstädes Procanceller, Högvördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander, i Stock-
holm.

91. Min sötaste Far.

För twänne min sötaste Fars vördade skrifvelser har jag härmed
aran, at aflägga min ödmjukaste tacksäjelse.

I går svor jag, tillika med en österbotninge, soin beter Timm,
den vanliga lif- och tysthetseden för höglofl. Kongi, häfrätten,
sedän vi förut blifvit til auscultanter antagne. Hos högvälbome
herr presidenten giorde jag efftermiddagen min upvaktning, dä
hän ibland annat äfven bad mig hälsa min sötaste Far. Mit testi-
monium både iuridicum och academicum öfversändes härmed effter
min sötaste Fars befallning.

Morbror luslen tänker endera dagen börja at förklara för mig
de vigtigaste ställen i lagen, och skal jag häreffter använda mäst
hela fönniddagen med ausculterande och skrifvande i häfrättens
cantzli, men efftermiddagen til läsande i nödiga vetenskaper.

At de af min sötaste Far begärdte orationer ej framkommit, är
jag intet ordsaken til utan felet bestär där, at candidaten Beckman,
som skulle öfverföra dem, emot förmodan ej kom at resa öfver,
ehuru hän redan tilden ändan rest til Nagu, hvarifrån hän skulle
taga en bondeskuta. Sä snart jag feck veta, at hans resa ej blef af,
begärte jag dem af honom tilbaka, då lian sade sig lämnadt dem at
öfverföras af en Nagu skeppare, som viste min sötaste Fars qvarter
i Stockholm. lag har tänkt, at de länge sedän framkommit, men

118



‘5/io, 2rVio 1765.

som det icke skedt, ber jag ödmjukast om förlåtelse för det jag ej
bättre anstaltat, och skal jag bjuda til, at åter genom Beckman få
dem hem ifrån Nagu.

Hvad iungfruns skyldighet angår, så är den så vida upfyld, at

en ylleväfnad til kappråck och kläder åt mig och kappråck åt
drängen är färdig. Med den gröfre linspånaden gör hon nu bör-
jan, men med den finare måste upskiutas til des hon i vinter får
finare och bättre lin.

Min sötaste Fars öfrige befallningar skola riktigt effterkommas.
För presenterne tackar jag äfven ödmjukast.

GUD uppehålle min sötaste Far vid hälsan och hjelpe min sö-
taste Far åter snart hem til oss, då jag närvarande, om jag lefver,
får visa prof af den barnsliga vördnad, hvarmed jag til döden fram-
härdar min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, d:n 15. October 1765. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Den ylleväfnad, som här omtalas, var redan
vid min sötaste Fars afresa färdig, men blef sedermera färgad.
Någon ny säger iungfrun sig ej förrän et annat år hinna med för
många andra nödiga sysslor. lag har tänkt låta göra mig en grön
arbetsklädning af berörde kläde.

Herr prof. Bilmark ber om sin vördnads ödmjuka anmälan.

92. Min sötaste Far.

För min sötaste Fars högtvördade skrifvelse af d:n 15 i denna
månad tackar jag härmed ödmjukast.

De där nämnde varor blefvo i dag lyckeligen från Corplanders
fartyg uphämtade, och effter min sötaste Fars befallning conserve-
rade. Min skyldighet fordrar, at äfven ödmjukast tacka för päro-
nen och äkerbären. Dessa skola blifva mig upmuntringar, at så
ställa mig, at jag måtte vara en så huld och öm Fader til nöje, som
ständigt öfverhopar mig med välgärningar.

Morbror Lisien har nu för någon tid sedän börjat förklara lagen
för mig och des systersson unge Carlstedt, och vi hafva redan läsit
14 capitel på rättegängsbalken. Härigenom får jag mer och mera
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lust för detta studium. Han har ock låtit oss upsätta domar, stäm-
ningar och dylikt, hvilka han öfversett och rättat. Herr protono-
tarien Lilius har lanat mig sinä conceptprotocoller, genom hvilkas
läsande jag får insikt i detta skrifsättet.

Med barnslig vördnad har aran at framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, den 25. Octobr. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskop öfver Åbo Stifft, samt
Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste Herren,
Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

93. Min sötaste Far.

I förledne Söndags hade jag aran at bekomma et min sötaste
Fars vördade bref, för hvilket jag ödmjukast tackar.

Min sötaste Fars ömhet om min välfärd ser jag i hvar rad nti
denna, som alla de andra skrifvelsema, uttrykt. Min ovärdighet
härtil skulle därföre ökas, om jag ej med nöje iakttoge alla tilfäl-
len, at heratta om mit tilständ. Min hälsa är, GUDI låf, god, minä
sysslor uprättas af mig effter förmågan, och jag saknar ej annat,
än min sötaste Far. För någon tid skref min sötaste Far, at jag
borde följa med någon domare til vinnande av practik i lagfaren-
heten. Protonotarien Lilius är af Kongi, häfrätten förordnad, at

förrätta lagmanstinget i Tavastehus, som börjas den 9. län. och
lärer vara i tre veckor. lag skulle därföre ödmjukast he om tilständ,
at få följa med honom dit, om den högste GUDEN därtil läter
mig lefva. Som jag äfven skulle behöfva bivista häradsting, så har
morbror lusleen skrifvit til häradshöfdingen Niclas Sackleen, at
jag effter bemälte lagmansting finge resa med honom på någon
tid, hvilket ej eller lärer vara emot min sötaste Fars vilja.

Herr hofrättsrädet Neuman bad mig en gäng skrifva til min sö-
taste Far med frägan, om pä Lemo skulle behöfvas trädgärds-
mästare. Hän har förskrifvit en ifrån Stockholm, men som den
förre sedermera fätt blifva qvar pä Qvidia, sä ville hän tjena min
sötaste Far med den, som hän förskrifvit. lag ber ödmjukast at
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få veta, hvad jag härtil skal svara. Med barnslig vördnad för-
blifver jag min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 15. Nov. 1765. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfver Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stock-
holm.

94. Min sötaste Far.

Härmed bar jag aran at ödmjukast tacka för min sötaste Fars
vördade skrifvelse af den 3. i denna mänad, och tillika heratta, at

jag, GUD väre låf, mär rätt väl.
Med Kongi, häfrättens tilständ förde jag protocoll därstädes den

21.22. och 23. Novemb., hvilkets deducerande sedermera nog trägit
sysselsatt mig ända til i dag, dä min tour infaller, at upläsa proto-
collerne til justering, til hvilken ända jag rätt nu skal gä up.

Den högste GUDEN, som bevisat mig så oändeliga välgärningar,
hän bar ock gifvit mig den nåd, at jag icke allenast finner nöje af
desse göromäl, i hvilka jag häreffter skal tjena min nästa, utan de
börja ock blifva mig alt lättare och lättare. Ej liten förmån äger
jag äfven däri, at mine förmän äro mig gunstige, och ibland dem,
som just ledt mig vid handen och undervisat mig, räknar jag bil-
ligt morbror lusleen, assessor Ignatius och protonotarien Lilius.
Delta alt tilskrifver jag ej mig eller nägon min skickelighet, utan

först och främst HERRENS välsignelse, och sedän min sötaste Fars
Stora ömhet om min välfärd.

Första termin til lagmanstinget, som kommer at ske i Tayaste-
hus, är den 9. lanuarii, och lär tinget vara i tre veckor, då strax

därpå min afresa måste ske til häradstingens bivistande.
I öfrigt skal jag noga lefva effter min sötaste Fars befallningar

och visa mig i sjelfva värket vara min. sötaste Fars ödmjuklydigste
son

Åbo, den 13. Decemb. 1765. C. F. Mennander.
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A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfver Åbo Stifft, saml
Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste Herren,
Herr Doctor Carl Fredric Mennander i Stockholm.

95. Min sötaste Far.

Då åter et år snart gömmer sig ibland de förflutna tider, kunna
dock ej de många välgärningar ur mit minne försvinna, hvilka min
sötaste Far mig under det samma bevisat. GUD, den högste wäl-
göraren, tackar jag därföre med et gladt hjerta, som under detta
och flere förbigängne är sä nådigt uppehållit min sötaste Far vid
lif och en önskelig välmäga. HERREN gifve min sötaste Far en

frögdefull iulhelg, et godt slut af detta, och en välsignad början
af det instundande nya året! Den aldra högste läte min sötaste
Far med hälsa och förnöjlighet öfverlefva det samma, mig och
månge andra til hugnad och stöd, och dröja ännu, om honom be-
hagar, många år med den dagen, pä hvilken jag, om mit jordiska
lif sä länge varar, mäste mistä en så huld Fader!

Et vördadt bref af den 10 Decemb. hade jag nu på stunden äran
at bekomma; för hvilket jämte min sötaste Fars ömma önskningar
jag ödmjukast tackar.

Effter par timmar tänker jag resa ut til min k. Morfar, dä min
sötaste Fars bref äfven skal honom tilställas. Min Morfar har bedt
mig, när jag skulle skrifva, mycket hälsa min sötaste Far, och ur-

säkta, at lian sä säilän skrifvit, med förmälan, at emedan hän ej har
nägot at berätta, sä ville hän ej onödigt besvära min sötaste Far
med brefvens besvarande. Moster Anna Sara med sin herre kom-
mer äfven i iul til Bussila. lag fär ej längre blifva där, än til da-
gen för nyärsafton, emedan, om GUD vil, min bårtresa med proto-
not. Lilius til Tavastehus-lagmanstinget kommer den 2. el:r 3. la-
nuarii at anträdas.

Kongi, häfrätten har lämnat mig permission til nästa Martii mä-
nads slut. Morbror lusleen tyckte tiden ej blifva illa använd, fastän
jag så länge är domare följaktig på tingsresor. Morbror lusleen for
i Lördags om märgonen med hela sit hushåll up til sin sväger kyr-
koherden Odenius i Längelmäki.
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Hvad herr håfrättsrädet Neumans tilbud angär, så mäste jag, at
göra honom til viljes, skrifva därom til min sötaste Far, ehuru jag
nu finner det hafva värit onödigt.

Til min hälsas bibehällande på vinterresorna bar herr professo-
ren lätit af hemväfvit grått kläde och egna vargskin göra mig en

skön pälss, jämväl ock köpt mig en tilräckeligen stor märdskins-
mössa och vantar af vargpotar, för hvilket alt jag ej bör underlåta,
at ödmjukast tacka min sötaste Far. Effter min sötaste Fars i
förl:ne vähr gifna befallning säldes de här befintliga 15 märdskin-
nen strax däreffter til skinnaren Eklund för 12 daler kopp:mt
stycket öfver hufvudet. Min gamla, redan nog tränga skinmyssa
skal nu bärtsäljas, sedän jag fätt en ny. At sköta min ej starka
hälsa ber jag ödmjukast at min sötaste Far intet tager illa up, om

jag pä sagde resor varsamt nyttjar min sötaste Fars kursläda.
Beträffande de utlånta böckerna, hvilka min sötaste Far vid sin

afresa och i det förra brefvet befalte mig infordra, så lämnade k.
Morfar redan i sommars dem han hade tillbaka; men morbror
lusleen och herr prof. Kalm hafva ännu ej giort det. Bureaus-
nyckeln har alt sedän min sötaste Far reste bårt orubbad legat uti
en lönlåda i min bureau.

Alt framgent innesluter jag mig uti min sötaste Fars godhet, och
framhärdar med barnslig vördnad min sötaste Fars ödmjuklydigste
son

Åbo, den 23. Decemb. 1765. C. F. Mennander.

96. Min sötaste Far.

Sedän jag, GUD väre läf, med god hälsa lyckeligen bit framkom-
mit, bör af mig ej underlåtas, at äter upvakta min sötaste Far.

Tillika med herr protonotarien afreste jag frän Åbo den 2. i
denna mänad; och soin hän ville göra en bastig ryck til sin broi,
prosten i Mässeby, sä fölgde jag äfven dit med honom. På vägen
veko vi in til prosten Idman i Hvittis, som bad mig anmäla sin
vördnad hos min sötaste Far. Efter par dagars vistande pä Mässeby
prästegärd reste vi bit til staden, til hvilken vi i förrgär ankommo.

lag bar nu haft tilfälle, at bese mit fädernesland pä denna sidan,
som är beprydt med de skönaste belägenheter, hvilkas sommarprakt
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jag nog kunde föreställa mig, ehuru snö och is nu betäckte alt,
utom några brusande fårsar, hvilka ej lydde vintrens välde.

Ibland annat märckvärdigt, som jag i hast uppä de reste 26 mil
blifvit varse, räknar jag Tyrvis bron, som är öfver par hundrade
alnar läng, det stället i Pälkänä sokn, hvarest ocb svenskarne och
ryssarne hållit et bekandt fältslag, och åtskillige plägseder hos all-
mogen. Ibland kyrkor, som synas frän vägen, pryder det nyligen af
Pimänen bygde träcapellet i Wambnla rätt mycket sit rum.

De lediga stunder, som mig här nämnas, skola, om jag lefver,
af mig användas til denna stadens besiktigande.

Nu öfvar jag mig i allehanda, som hör til lagfarenheten, och
njuter däri den bästa handledning, jag kan begära. Mine arbets-
kamrater aro notarierne Lilius, en son til prosten i Mässeby, och
Rödlin.

Wid min afresa från Åbo feck jag af herr professoren 90 daler
koppar, med hvilka jag efter min sötaste Fars befallning sparsamt
husbällar; til hvilken ända jag för räkning öfver min inkomst och
utgift.

Med barnslig vördnad har jag aran at framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Tavastehus, den 10. lan. 1766. C. F. Mennander.

97. Min sötaste Far.

Beswarandet af min sötaste Fars vördade skrifvelse af den 10.
i sidstledne månad bar jag lagit mig dristighet at spara til des jag,
GUDI låf, i förgår lyckeligen hemkom ifrån Tavastehus.

Där hade jag tilfälle, at i sällskap med den hederlige herr proto-
notarien Lilius roa mig med åtskillige juridiska göromål. Wid
lediga stunder besäg jag stadens märkvärdigheter, säsom kyrkan,
slättet och skolan.

Om GUD behagar, skal jag efter några dagar börja resan med
herr häradshöfdingen Sackleen. Genom dessa promenader ärfor
jag, at finska verlden sträcker sig längre än til Bussila.

Som det ej lär blifva mig möjeligit för sjöfartens skull, at i Maji
mänads början komma til Stockholm, sä bör jag i ödmjukhet råd-
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fråga min sötaste Far, om det ej är nödigt, at jag lägger in om en

månads tilökning på min permission. Skulle det behöfvas, så ber
jag ödmjukast at få veta titeln til Kongi, iustitiaerevision; då
jag, om jag får lof, skal skrifva en inlaga och öfversända henne
til min sötaste Far.

Med barnslig vördnad har jag den aran at framhärda min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Åbo, den 7. Febr. 1766. C. F. Mennander.

98. Min sötaste Far.

Emot förmodan skrifver jag nu min sötaste Far til här hemifrån,
emedan häradshöfdingen Sacklen, för opasslighet, denna tiden ej
kunnat sjelf förrätta ting. Dock bar hän i bref til morbror Jusleen
berättat, det hälsan så vida redan återkommit, at hän menar sig
kanna den 5. Martii börja med sinä resor. Hvarföre, om GUD
vil, jag i nasta Mändag tänker begifva mig til hans gärd Wias i
Wehmo sokn, därifrän jag sedän får följa honom, i den ordning,
som medföljande tings terminer från och med den 7. Martii utvisa.
Om GUD behagar, skal jag äterkomma til Påskhelgen; så at jag
allenast bevistar tvänne ting.

En god bälsa och et förnögdt sinne hafva näst GUDS nåd gjort,
at denna tiden af mig blifvit muntert använd til vanliga göromäl.
Ibland annat bar jag tvänne dagar fört protocoll i Kongi, hofrätten.
lag vägade mig, för den kårta tidens skidi, icke, at flere dagar
nyttja denna förmän.

Conrector Westzynthius har nyligen hitkommit i afsikt at söka
rectoratet efter kyrkoherden Hedman.

Med barnslig vördnad har aran at framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Åbo, den 25. Febr. 1766. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maj:ts Troman, Biskop öfver Åbo Stifft, samt
Kongi. Academiens därstädes ProCanceller, Högvördigste
Herren, Herr Doctor Carl Fridric Mennander i Stock-
holm.
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99. Min sötaste Far.

Herr borgmästaren Sacklen, som nägre dagar värit här i Eura,
pätog sig besväret, at ifrän Biörneborg norromkring försända detta
bref til min sötaste Far. lag nyttjar därföre med nöje tilfället,
och får den aran, at berätta min sötaste Far, det, GUD väre läfvad,
jag härtils ägt en stadig hälsa.

Den 4. i denna mänad kom jag til Wias; därifrän vi dagen
därpä afreste til Mennäs bruk, och, sedän vi legat där öfver natten,
anlände vi den 6. til detta tingsställe. Följande dagen börjades
tinget och slöts i Måndags. Hvar dag lämnar mig altid någon
underrättelse, som jag ej förr vetat af, och hvar underrättelse öker
dett nöje, jag finner i mit vitae genus.

I mårgon, om GUD vil, tanka wi resa til Hallu by uti Nykyrka
sokn, hvarest tinget med sagde sokn börjas den 15. och med Letala
och Pyhämaa pastorater den 21. hujus; så at vi fä blifva pä samma
ställe tilden 26. eller 27., då dessa tre ting lära vara slutne. Öfver

Längfredagen tänker jag vara pä Wias, och om Lördagen resa hein.
Någon gång, då ledighet gifves, skal jag bese Nykyrke sokns

kyrka, och tillika taga af den grafsten, som täcker någre mine
förfäders aska. Hvar den högste behagar skicka mit jordiska
vistande, åtföljer mig altid den djupa wördnad, hwarmed jag til
dödsstunden framhärdar min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Nuorante rusthåll i Eura sokn,
den 13. Martii 1766. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Prosten Laihiander, som i dag spisat här,
berättade, at min sötaste Far är vid god hälsa; hvilket ger mig
ny ordsak at prisa GUD.

P. S. Pästgängen öfver hafvet har denna tiden värit nog längsam,
hwilket är ordsaken, at jag ej kunde fä bref af min sötaste Far
under min sista varelse i Åbo. Men som jag hör, sä hafva elfva
påster i dessa dagar öfverkommit, så at jag vist lär hafva bref i
Åbo. Beklagligit är, at jag nu ej kan fä dem hit ut, utan mäste
upskjuta med deras besvarande til hemkomsten.
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100. Min sötaste Far.

För min sötaste Fars högtvördade bref af den 7. Martii, hvilket
jag ifrän herr professoren bekom den 21. därpäföljande nti Halin
by och Nykyrka sokn, tackar jag härmedelst ödmjukast.

I går ätta dagar sedän kom jag hem ifrän minä resor med god
hälsa och fann, GUDI läf, allting här hemma i önskeligt tilständ.

Nu väntar jag med nöje den dagen, dä, om GUD vil, jag äter fär
kyssa sötaste Fars hand, hvilken så väl altid eljes, som ock under
denna halft annat ärs fränvaro bevisat mig sä mänga välgärningar.
Efter min sötaste Fars befallning skal jag anhälla hos Kongi, hof-
rätten om et års permission, och för öfrigt underkastar jag mig i
ödmjukhet min sötaste Fars behag angäende längden af min varelse
i Stockholm.

Dä jag i går upvaktade herr presidenten, bad hän mig hälsa
min sötaste Far.

Hans magnificence, herr professor Kalm, läfvar i nasta Mändag
börja med handledningen i mineralogien, den jag sedän en timma
hvar dag til min afresa tänker nyttja.

Under den tiden jag var i Nykyrka hade jag tilfälle, at afmätä
och aftaga den Raumanniska grafsten, som fins i kyrkans sacristia.
Stenen är tre alnar och % qvarter lång, samt två alnar 1% qvarter
bred.

Herr professoren, som af flere syslor i dag är hindrad at äfven
skrifva, ber om sin vördnads anmälan hos min sötaste Far. Med
barnslig vördnad har jag aran at framhärda min sötaste Fars öd-
mjuklydigste son

Åbo, den 4. April 1766. C. F. Mennander.

Mon tres cher Pere.101.

Les marques de la plus tendre bonte, qui caracterisent toutes
Vos lettres, mon tres cher Pere, me font aussi connoitre Yotre main
dans la gracieuse du 27. Mars, que j’avois I’honneur de recevoir,
il n’y a que quelques jours.

Barellus a deja avance de Yotre bibliotheque jusqu’ ä ma chambre,
pour etre mon compagnon dans le prochaine voyage.
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En obeissant å Yos ordres, mon cher Pere, je me prepare a faire
ce voyage, et je me felicite d’un grand plaisir, qui m’attende,
quand le Tout-Puissant m’accorde la faveur de Yous embrasser
apres ime si longue absence.

I'ai I'honneur d'etre avec la veneration la plus profonde, Mon
tres cher Pere, Votre tres obeiissant fils

d'Abo, le 10. Avril, 1766. C. F. Mennander.

A tergo: a Monsieur, Monsieur I'Eveque et Vice Chancelier de
I'Academie Royale d'Abo, le Docteur Charles Frederic
Mennander a Stockholm.

102. Min sötaste Far.

Medföljande tvänne bref feck jag af herr probsten Haartman i
förledne Tisdags, sedän jag redan skrifvit til min sötaste Far. De
lågo under et couvert, och hade jag ej upbrutit det samma, om det
icke sett ut, säsom nägot annat bref legat däruti.

I går koni jag med allone til revision, och blef tillika antagen
at förrätta cancellistsyslan för Secret. Kinninmundt, som nu är
engagerad i secrete utskottet, emedan Secret. Jansson, som förut
giorde densamma, fätt permission. Et sä stort minä herrar förmäns
förtroende hade jag ej kunnat förmoda, och skall det samma med
GUDS hjelp vara mig til så mycket större upmuntran, at med flit
och idoghet förrätta minä syslor, ehuru de härigenom nog ökats.
lag betjänar nu herrar statssecreterarne Rosir och Hegardt. Sedän
delta skedt, behagade herr justitiaecancelleren kalla mig til sig
och sade, at hän annars ej hade velat mistä min tjenst, om hän ej
funnit, at den bättre tarfvades i revision, då jag äfven til slut feck
sju expeditioner at sätta up.

Näst mycken hälsning ifrån farbror och faster har aran med
diupaste vördnad framhärda min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 15. Aug. 1766. C. F. Mennander.
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103. Min sötaste Far.

Et i Lördags ankommit bref jämte min skyldighet at upvakta
min sötaste Far, förbjuda mig at längre upskjuta med en ödmjuk
berättelse om mit tilständ härstädes. GUD väre låfvad, som uppe-
hållit mig vid en god hälsa. lag önskar ock af alt hjerta, at den
meningen, som i min sötaste Fars skrifvelse försäkrar mig om des
välmåga, måtte ofta kurnia förnyas.

Frän Corplanders fartyg feck jag nyligen up böckerna ocb lin-
tygen, för hvilka jag ödmjukast tackar. lag sökte paquetternes
ägare fäfängt, men de lämnades dock hos dem hemma. Hofpred.
Stricker bar äter lätit mig få nägot skrifter.

Farbror ocb faster Lundberg låta anmäla sin vördnad. Den förre
är i dag hindrad at skrifva, ocb ber därföre mig heratta, at det skal
vara ganska svärt at kunna fä statscontoirets obligationer, emedan
de blifvit så begärlige. Farbror läfvar dock vidare höra därefter.

Morbror Paleen håller väl sängen, men är ej sjuk annars än i
foten. Den länga riksdagen blästes af i förleden Lördags ocb i
mårgon skal riksdagspredikan hällas. Det berättas, at bisk. S
värit i nägon fara at blifva utvoterad, men stormen bar saktat sig.
Hofiunkaren Estenberg säges evärdeligen vara utesluten frän rid-
darhuset, för det hän publiquement därstädes kallat en annan

hundsvott. Doct. Rutström är i en hast aldeles försvunnen, sedän
man började göra alfvare med honom. I går utfärdades til riksens
ständer et utdrag af rädsprotocollet, hvaruti Kongi. Maj:t säger sig
ej böra underläta at för riksens ständer yppa, det ej annat, än
mycken långsamhet däraf upkomme, om enligit Stora deputatio-
nens betänkande endast tvänne revisionssecreterare skulle vara m.
m. Prästeständet hade redan i gär sig utlåtit häröfver, men ej gjort
ändring uti betänkandet.

Klockan är nu 8 % fm. ocb skal rättnu uprorsmakaren Hofman
föras här förbi, at undergå det honom ädömda dödsstraff, mistä
högra handen, halshuggas ocb läggas på fem stegel. Tvänne skola
neder i orten aflifvas ocb de öfrige siitä spö. Tvänne stånd hade i
gär beslutit avancementer för betjeningen vid R. St. Commission,
ocb ibland dem, at actor, vicelandssecreteraren Loode, skulle få
bäradshöfdinge heder ocb lour. De andre stånden äter hafva före-
slagit penningebelöning.

9
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Prof. Nääf sades en tid hafva vunnit alt hvad vinnas kan, men

prästeständet skal sedermera åstadkommit däruti ändring. Åt-
minstone hoppas jag at h:r professor Bilmark fär behålla lönen.

Det lärer länge sedän vara bekant, at prästeständet casserat prof-
psalmboken. Dock får den continuation, som kan vara färdig,
annars tryckas.

Nu bar jag tilfälle at få rita af min Fars morfars portrait, som

farbror Raab i Carlscrona skal hafva och faster lofvat i bref hit-
skaffa. lag beklagar, at jag ej haft härtils tid at rita annat, än

små tekningar och utkast, så at jag ännu ej kunnat fullgöra min
skyldighet med nägot styckes öfversändande.

Den äldre af de unge Bergierne bar värit illa sjuk, men lärer
äter vederfäs.

Min sötaste Fars commissioner häller jag pä at riktigt beställa,

och skal framdeles berätta, när Corplanders fartyg afgär.
Näst mycken hälsning från morbror Paleen och andre minä

sötaste Fars vänner, förblifver med barnslig vördnad min sötaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 14. Octobr: 1766. C. F. Mennander.

In margine: P. S. lag ber om min ödmjuka vördnad hos herr
professoren, och jag blyges, at jag åter måste upskjuta des brefs
besvarande.

104. Min sötaste Far.

Anledningen til delta bref gifvas mig af ett det bugneligaste til-
fälle, jag under min lefnads tid lärer få fägna mig af. lag kommer
nu ifrän Carlberg, där den nyligen hit anlände danska Kongi.
Högbeten lämnade riksens ständers deputerade audience. Hon reste

i dag om mårgon frän Norra Stäket til förenämde Kongi, lustslott,
och gladde en talrik församlad menighet med sin böga ankomst
vid pass kl. 1. En otvungen behagelighet, blandad med bögbet
och fromhet, tyktes talaren förebäda Sveriges sällhet. Denna prin-
sessa var af samma längd med Hans Kongi. Höghet Kronprinsen.
Efter gifven audience och omklädning anträddes resan til Drott-
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ningsholm, där väreisen lärer blifva til nasta Lördag eller Söndag.
Mändagen lärer prinsessan åter vistas pä Carlberg och om Tisdagen
skal inträdet ske här i hufvudstaden. Hans Maj:t säges i gär til häst
hafva beneventerat henne pä Stäket.

Alla de förmåner, jag här äger, påminna mig om en huld och
öm Fader, som skaffat mig de samme, och skola kraftigt upmuntra
mig at i sjelfva verket vara min sötaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 28. Octobr. 1766. C. F. Mennander.

105. Min sötaste Far.

Tvänne vördade skrifvelser hade jag i går den äran at bekomma,
och fordrar min skyldighet, at för dem aflägga min ödmjukaste
tacksäjelse.

lag bar åter ordsak at tacka GUD, för det min sötaste Far sä
snart restituerades efter fallet. Morbror Paleen, som ännu ej är
aldeles frisk, är et exempel uppä huru svära anstöter dessa äro

för gamla män.
Herr farhror skickar nu öfver räkning pädet, hän dels för min

sötaste Far sjelf, dels och, som jag med tacksamhet bör säja, til
största delen, för mig utgifvit. At delta pä sä kårt tid sä vuxit, öker
min ovärdighets erkänsla, och då jag tänker pä så många nöd-
lidande, finner jag största skäl at prisa GUDS godhet, som gifvit
mig en sä huld och öm Fader.

Med skepparen Nordsten, som i dessa dagar reser, öfversändes
en tumia rätt goda ärter, tvänne halftunnor borstockare-äppel och
et paquette med skrifter. Holländska ärterne äro ännu ej komne.

Nu hafva här värit flere dagar idel solenniteter. I Tisdags geck
den höga förmälningen för sig, och war jag lyckelig at komina in
både i kyrkan och rikssalen. Dagen efter anstältes illuminationer
med och litan deviser öfver hela staden. Den artigaste devis tyktes
mig den vara, som prydde observatorioin, där sjustjernorne före-
stältes, och inunder lästes: Nu är den sjunde funnen. Köpmännerne
rustade siu skepp ut pä redden, hvaraf et hela denna andra dagen
vimplade med flaggor i alla tåg, och et annat om natten med ej
mindre antal lyktor. Flera omgänger starka skott lossades äfven.
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lag förblifver med barnslig vördnad min sötaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 7. Novemb: 1766. C. F. Mennander.

106. Min sötaste Far.

lag bör ej längre upskjuta med den vanliga skyldigheten, at läta
veta mit tilständ. GUD väre lof, jag får än en gäng förnya de orden,
at min hälsa är god, och minä öfriga omständigbeter därefter. GUD
uppehålle äfven min sötaste Far vid en önskelig välmåga.

Som jag ingenting bör göra, utan at ätminstone i ödmjukhet
berätta det för min sötaste Far, då jag nu mera ej äger tilfälle,
at altid förut begära tilständ til sädant; sä bör jag nu i hopp, at min
sötaste Far ej tager det illa up, berätta, det jag, sannerligen emot

min första föresats, men pä morbror och moster Paleens inrädande,
tog del i en tractering och bal, som nägre af cantzlie-ungdomen i
förledne Mändags höllo för väre förmän och deras fruntimmer på
Lorentzberg. Den samma kostade hwar af 20 interessenter 81
d:r koppm:t, och betalte jag detta af minä handpenningar. Det
var mycken fägnad för oss at se våra berrar förmän rätt nöjda,
och vid våra sedermera gjorda upvaktningar blifva med mycken
grace benötte. Utan at blifva smittad af nägon häg at ofta göra
sädana utgifter, tycker jag mig härigenom vunnit nägot, som kan
vara mig til nytta, nemligen en närmare bekantskap i minä berrar
förmäns hederliga hus, där nägon eftermiddagstimma anständigt kan
användas.

Nu äro holländska ärterne hitkomna, och äro de af et utvaldt
slag. Mankan ej få mera än 6 a 7 kannor, och hvar kanna lärer
ungefär komma pä 7 d:r koppm:t. Skada, at de i höst ej mera lära
kumia komma öfver.

Handelsmannen Wittfoth håller på at sitta vid vatn och bröd.
En Hans Maj:ts svarfvare som värit en Maitre i sin konst, har stulit
åtskilligt ur des bureau, och i förgår hängt sig i arresten. Eljes
hade han skolat fått pardon.

Med barnslig vördnad har aran at framhärda min sötaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 21. Novembr. 1766. C. F. Mennander.
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107. Alku puuttuu. Början saknas.

gä bort med cancellists-afsked. Morbror Paleen, hvars godhet emot

mig jag med tacksamhet omnämner, bar ingen möda ospard at

bidraga til min befordran. Hän bar berättat mig, at herr iustitiae-
cantzleren och herr statssecreteraren Rosir äro mig synnerligen be-
vägne. lag bör dock sjelf hafva den modestien, at ej vänta den
första befordran, emedan par af de äldre med rätta bör tilräknas
mer förtjenst, än mig. Den nu vanliga accordssumman för copistens
efterträdare är 9000: daler koppm:t. Detta vore odrägeligit,
om ej de följande stegen kunde ske med 1000: dalers och mindre
summas tilökning. Då sädant blifver nödigt för mig, soin Jag hoppas
med Guds hjelp snart skola ske, så beror alt detta pä min huldaste
Fars godhet, den skära stöden för min välfärd.

Morbror Paleen bar äfven förtrott mig, det hän för nägon tid
sedän skrifvit min huldaste Far til om det hopp, som för mig är
at kanna blifva adelsman. De mänga af min Far mig härtils he-
vistä välgärningar äro ganska Stora; men hafva dock ej kunnat
lända min Far sjelf til förfäng. Om denna hjelp för min til-
kommande välfärd af min huldaste Far äfven gillas, sä får jag vörda
en ömhet, som öfverskrider ali billig förmodan; ty den saimna

skulle, efter den gjorde författningen, betaga min Far et ibland
des vigtigaste hedersställen.

Nu lägger morbror Paleen sig til en hop kostbara böcker, som

jag fått i Commission at uphandla och låta inbinda. Detta nya
bibliotheket lärer stiga til 2 a 3000: dalers värde. Många stora döds-
fall hafva här skedt, hvaribland hans excellences r.r. Lagerbergs
upväckt mästa saknaden. Landshöfdingen Raab är ganska sjuklig.
Näst farbrors och fasters respects aumälan har aran med barnslig
vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 13. Mart: 1767. C. F. Mennander.

108. Alkupuoli poissa. Början saknas.

at ej hafva slöst en vara, som mängen med svett och möda knapt
kan förskaffa sig.
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Om min tacksamhet kunde ökas, sä skedde det sannerligen vid
hvar rad i de oma löften om min fortkomsts befrämjande, soin

upfyller alla minä huldaste Fars bref. lag fruktar allenast, at

nägre författningar med syslors indragande här i Kongi, cancelliel
ligga i vägen för dem, som annors haft lyckan at vinna sinä för-
mäns grace. I alt fall lärer det därföre vara säkrast at jag finge
prolongation pä permissionen frän hofrätten, hvarom jag nyligen
haft äran at tilskrifva min huldaste Far. Skulle det antingen
mycket snart eller ej ännu vara apparence til befordran här, sä
ber jag ödmjukast at i sommat fä se min hemort; men då skulle
jag strax resa tilbaka igen, ty stegen aro, då man en gäng kommer
i tour, altid fördelaktigare här, än i hofrätten.

Ibland andra göremäl har jag nu äfven at upsätta relation i en

tvist emellan Kongi. Åbo academie och Waljacki rusthälls inne-
hafvare. Tvänne för Åbo lazaret fördelaktiga afskrifter får jag
nu äran at öfversända.

lag har ej glömt h:r Ferlanders sak; men ingen condition har
ännu kunnat fås. H:r statssecreteraren v. Hegardt har befalt mig
päminna om en uteblifven förklaring af venerandum Consistorium
i Åbo öfver magister Sedens besvär. Herr hofrådet Arkenholtz
har genom moster Paleen bedt mig hälsa pä sig, hvilket jag med
första skal göra.

Ingen språkmästare i fransyskan kan fäs förr än efter Päsk, ty de
äro nu sä sysselsatte. Min huldaste Far lärer ej ogunstigt anse,

at jag med h:r farbror Lundbergs vetskap, sä för en äimän nu

varande smak, som motion, denna tiden öfvat mig i contradanser;
emedan jag förut ej lärt annat än menuetter.

Med barnslig vördnad har aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste gon

Stockholm, d. 10. April 1767. C. F. Mennander.

109. Min huldaste Far.

I dessa dagar har jag haft den äran at bekomma tvänne min
huldaste Fars skrifvelser, den ena med innelykte 100: daler
kopp:mt, som jag söker at pä fördelaktigaste sätt använda til
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böckers upköpande, och den andra frän Corpolanders fartyg jemte
paquettet til hofpredikanten Stricker och exemplaret af resebe-
skrifningstomen. Dett förra är aflämnadt, men jag bar ej råkat Ulf-
ven hemma ännu. Skal dock, innan Corpolander reser, skaffa un-

derrättelser om det, som kan fås bäde hos honom och Lochner.
Gud väre lofvad, at min Fars hälsa stadgar sig åter. At min

huldaste Far börjat svarfva, fägnar mig ej litet, emedan det ansen-

ligen bidrager til hälsans bevarande, och at det sker i min kam-
mare, lofvar mig det oskattbara nöjet, at under min hemmavaro
mäst vistas i min Fars bibliotheque, som jag mätte tilstä, blifver
alt mera och mera värdt i minä ögon, alt efter som hogen för stu-
dier tiltager.

I dag bar jag spisat hos morbror Paleen, som gör, at tiden nu
mera är mäst förliden innan pästen gär af. Hän är nog i beräd
at resa med Corpolander, och då lärer jag kumia följa med; men

svärighet blir at fä permission. Än hörs ej af, at nägon gör alf-
vare med at gå bortt från cantzliet, så at jag tyckes kunna vara

tilbaka, innan sädant sker. lag ber ödmjukast om tilständ at köpa
en ny klädning; ty minä förra äro dels utsletne, dels ock utväxte,
undantagande den svarta. Den grä kan ock fördelaktigt vändas,
och tjena tillika med den nya. Om resan sker mycket snart, lär jag
bli nödsakad göra denna handel, innan jag hinner få svar af min
Far, och tryggar jag mig vid min Fars gunstige löfte i f joi sommars.
Farbror och faster gä mig häruti tilhanda, den ena med penningar
och den andra med goda räd.

Hofpredikanten Stricker har lämnat mig et paquet och secret.

Gahm har et äfven färdigt. lag har nägra dagar haft tanverk, sä
at jag ej kunnat gä förrän i gär ut tilat bestyra om det min Far
befalt i et och annat. Kaxkerta boernes sak har ännu intet kömmit
före, men jag har recommenderat den samma tildet bästa. Köp-
man Hebbe sökte jag utom flere gångor äfven i gär; men hän var

pä landet.
Min Far köper nu sä många artiga skrifter. Kunde icke Svenska

Magazine! i sin nya drägt, eller ätminstone Stats- och Hushälls-
iournalen fä följa med?

Om nägon resa nu blir af med Corpolander, så är ej längt til,
om Gud behagar, at jag fär omfamna min huldaste Far och emot-
taga faderliga förmaningar så hvad minä studier, som andra om-

ständigheter angär.
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At riksrådet Hermelin nu blifvit utnämd til Åbo academiens
cantzler, lär redan vara bekant. Efter morbror Paleens råd tänker
jag i morgon hos honom aflägga min upvaktning. Biskop Filenius
är nu här at gifta sig, som säges, ej mera med madem. Lampa, utan

en madem. Wurster. Öfverhofpredikanten doctor Enbom går nu
äfven med Seraphimerstjernan. Prof. Nääf säger sig snart fara til
Åbo tilbaka. lag ber ödmjukast om förlåtelse at brådskan gjort
mit bref nog slurfvigt. Med barnslig vördnad har aran at fram-
härda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. Maji 1767. C. F. Mennander.

In margine: P. S. lag ber om min vördnad til herr professoren.
Hans commissioner äro til en del, och til en del skola blifva rik-
tigt bestälte; men at skrifva hinner jag nu intet.

110. Min huldaste Far!

Nyligen hade jag den aran at bekomma et angenämt bref af d.
18. i denna månad, för hvilket så väl som den öfversände permis-
sion från Kongi, hofrätten jag ödmjukast tackar.

Morbror Paleen har för flere hinder skull ej kunnat skrifva,
men lärer med sista påsten hafva gjort det. I går och förgår låg
han mellan lakan, men nu åker han åter ute, så at han lärer kunna
företaga sin resa med första. Både i anseende dertil, at nu inga
accorder omtalas, och at man per posto altid kan få underrättelse,
oin något sådant skulle yppas, tycker han, at jag utan risque kan
resa öfver. lag har nu fått tämmeligen vist löfte om permission
til början af September månad, och så snart jag fått den skrifte-
ligen, tänker jag med Guds hjelp kunna vara snart hemma och
närvarande visa min erkänsla emot min huldaste Fars mykna
godhet. Om morbror Paleen ej tar någon af sine söner med sig,
så får jag sitta i vagn med honom, men hvar ock icke, skal jag
med lusleen eller någon annan bekant begifva mig på något fartyg.
Torde dock hända, at morbror Paleen äfven reser med fartyg, ty
siöcapitain Peldan, som nu med Galliort kommer från Petersburg,
lärer kunna beqvämligen herbergera honom.
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Efter resan således nog hastigt lärer ske, så hoppas jag, at min
huldaste Far ej illa uptager, at jag, dock i nogaste samräd med
farbror Lundberg, handlat en ny klädning. Räkningen, som här-
hos följer, betalar farbror tils vidare. Sä snart jag äfven fått köpa
en hop annat smått, säsom hatt, pung m.m., skal räkning utaf far-
bror öfversändas, dä tydeligare kan visas, burn mycket äterstå af
de penningar, som hän til mitt behof emottagit. lag finner nog
hvad olägenhet jag bärigenom gör min huldaste Far och hvad
kostnad; men min Fars ömhet för mig, ocb et tacksamt sinne sko-
la den ena vara min upmuntran, och dett andra en ehuru ganska
ringa gengäfva emot så mycket godt.

Sedermera har jag rakat handelsmannen Hebbe, men han säger
sig ej hafva hört af Rossens återkomst. Adjuncten Lefren har ny-
ligen jämtekärkomne hälsningar hit anländt. Prof. Nääf hotar nu
med sin hemresa. Landshöfdingen Wahlstjernas doter har i dessa
dagar utan föregående lysning gift sig med kammarherren Wach-
slager, då fadren var på landet. Man har, dock utan fog, beskylt
Åström för vigseln.

Med barnslig vördnad har aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 29. Maji 1767. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Om min ödmjuka vördnad til herr professoren
anhålles.

111. Min huldaste Far!

Nu bar jag äter kömmit på denna bullersamma ort, hvarest jag
ej äger någon nöjsammare stund, än den jag använder til ätan-
kan af mit kara hem. Hvad under: jag äger utom mänga andra
förmåner en den högsta skatt pä jorden; jag menar en Far, bvars
otaliga välgärningar helre mä gömas i et tyst, men tacksamt hjerta,
än ovärdigt och otilräckeligen omtalas. lag kan ej komma längre,
än til en önskan, bvars fullbordan dock tilbringar min huldaste
Far den rikaste vedergällning, nemligen at Gud täcktes med sin näd
altid omfatta min huldaste Far, förlänga hans lifstid til flere för
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mig hugnelige år, och när dödsstunden nalkas, göra den samma
för min huldaste Far så angenäm, som den, om Gud behagar läta
mig öfverlefva en sädan högst sorgelig händelse, vore mig i jordisk
måtto bedröfvelig och aldrig nog beklagansvärd.

För mycket väntande och svaga hästar skull kommo vi om Lör-
dags qväll först til Ensta, och för at ej oroa mit värdefolk, lågo vi
där öfver natten och kommo in i Söndags om morgonen. Brefven
öfverlämnades til dem, och de he nu emellertid om sin ödmjuka
vördnads anmälan.

För flere göremål har jag så sent börjat mit bref, at jag mäste
uppskjuta med det mästa, och nu allenast heratta, at minä herrar
förmän aro på landet, utom hans excellence h:r riksrådet gref
Lövenhjelm, som är nog opaslig, och herr iustitiaecantzleren, hvil-
ka jag bägge upvaktat och öfverlämnat brefven samt blifvit ganska
väl emottagen. Hans excellence försäkrade mig om sin nåd och at

hän vore min Fars upriktige van och tjenare, samt således ej annat
kunde, än vara mig bevägen uti mit antagne lefnadsständ.

Intet fartyg är ännu inkommit. lusleen har värit fyra veckor
på vägen. Morbror Paleens må väl och låta hälsa. Hofrättsrådet
Linderstedt har jag en gång sökt, men hän var då på landet.

Ber om min ödmjukaste vördnad til min Morfar och herr pro-
fessoren, samt har aran at med djup vördnad städse framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

I
Stockholm, den 15. Septembr. 1767. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Inspector Arrhen med sin fru hafva någon
tid värit här, men fara i dag bortt. De låta anmäla sin hälsning.
Härmed har jag aran at öfversända räkning på minä resutgifter,
som i anseende tilden dubbla skjutsen nog tiltagit.

112. Min huldaste Far!

Dä jag nyligen gjorde min upvaktning hos moster Paleen, hörde
jag berättas, at morbror skulle vara sinnad at taga cousin Eric
ifrän cancelliet och accordera åt honom en notariesysla uti hof-
rätten i Åbo. Detta har moster talt om för herr iustitiaecantzleren,
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som sagt, at det lärer blifva svårt för Eric at fä sinä utlagda pen-
ningar igen, i anseende til mänga fattiga extraordinarier, som Ros-
sen och flere. Hon har dä projecterat mig til accordet, dä hän
svarat, ja det var sant, hän lärer kanna görat. Detta vore det
önskeligaste tilfälle i verlden, och jag ber min Far ödmjukast at

härom tala vid morbror Paleen.
Härjemte följer en skrift, som vinner både beröm och upmärk-

samhet. Auctor är Linnunpä-herrens son. Det menas blifva nå-
gon efterfrågan, hvem som det värit. Förordningen, som jag feck
befallning om, skal med det första från kammarexpedition af-
skickas. Härtils hafva ej tilräckelige exemplar värit trykte. Intet
fartyg är ännu inkommit. Näst vördnads anmälan ifrån min värd
och värdinna har aran at med djup vördnad framhärda min hul-
daste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. Sept. 1767. C. F. Mennander.

113. Min haldaste Far!

En vördad skrifvelse hade jag i går den aran at bekomma, för
hvilken ödmjukaste tacksäjelse aflägges.

lag var i går hos moster Palen, då mig berättades, at morbror
med sista påst åter skrifwit om cousin Erics accord, och det såle-
des, at moster skulle säga herrarne, det han ej ginge från cancel-
liet, om ej det vore tillåtit at accordera med mig, emedan ingen
annan skulle kunna halla honom skadeslös. Dock, sommin Far
behagar skrifva, så torde härmed ingen visshet vara. Hvad det
angår, at han borde vara cancellist, så är han redan sjelfskrefven
därtil, emedan i revision allenast är en copist. Nu och framgent
skal jag påminna mig den reglen, sommin Far för någon tid sedän
i bref lämnade mig:

Ora et labora, Deo committe futura.
I Fredags om qvällen kom Corpolander, då jag feck alla minä

saker, och smöret lämnades til sinä ägare, som därföre tacka på
det högsta. Mästa delen af det min Far befalt är redan bestält, och
det öfriga skal så skyndas med, at det alt med Corpolander kan
öfversändas.
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Til presidentsyslan efter Vult von Steijern aro 8 a 9 sökande.
lag vet allenast om hofcancelleren Diiben, statssecreteraren Ro-
senadler, en Höpken, som nyligen skal fätt statssecreterarecaracter,
statssecreterarne Rosir och Hegardt, samt landshöfdingarne Mal-
merfeldt och Raab.

I anseende dertil, at riksrädet Hermelin och par andra herrat
värit härtils på landet, gjorde Jag först i gär upvaktning hos hans
excellence, hos presidenterne Hermansson och Liljenberg samt

hofcancelleren Diiben, och blef ganska väl emottagen, och budo de
mig komina til sig flere gänger, besynnerligen presidenten Her-
mansson. Statssecreteraren Rosir är ännu icke i staden.

Adjuncten Lefrens besvär, rörande consistorii i Scara förfarande
med lectoratet, äro afslagne, och kommet hanat i dessa dagar resa

tilbaka til Finland. Med djupaste vördnad har aran at framhärda
niin huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 6. Octobr. 1767. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Tigerstedtska saken, som herr presidenten
ville höra om, är ännu ej afgjord.

114. Min huldaste Far!

På de smärre utgiffter har jag härmed den aran, at öfwersända
räkning til 158 d:r 3 s. kopp:mt. Dä dessa läggas tilde större, blir
hela utgifften 1571 d:r 5 s. Intet lärer nu vara oupköpt, undanta-
gande pomerantzer, som väntas inn alla dagar. lag päminner mig
nu, at jag för min afresa til Finland glömt at handia nägre af de
utkomne skrifter. Detta skal nu ske, om min Far täckes helalla,
hvilka de äro. Nu laser jag altid aviserne, sä at intet, som förtjenar
köpas, undgår mig.

Med skepparen Sahrman, som dröjer här tils i morgon, följa et

paquette med skrifter och laxarne. Tvänne paquetter från h:r
secreteraren Gahm och et med höcker från Lochner har Corplan-
der. Chaisen koni ock emot förmodan på hans fartyg. Ulffvens
höcker äro och ditlämnade.

Landshöfdingen Mahnerfeldt, landshöfdingen Raab och hofin-
tendenten Cronstedt äro på det ledige presidentz förslaget. Intet
Rosir, intet Hegardt.
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Då jag i går var pä Kongi. Wetenskapsacademien, feck jag se

beskrifning ooh ritningar pä Harrisons ur, som nyligen inkommit.
Ibland annat nytt hade äfven Finska Fästnings-Commission skrifvit
academien til om ätskillige underrättelser angäende cisternes för-
bättrande pä holmarne, til vattubristens ersättande.

Nägre af oss kamerater i cantzliet hafva kömmit öfverens at en

eller par gånger i veckan sammanträda, dä vi dels hälla rättegån-
ger, dels collegia disputatoria, dels ock utarbeta och ingifva alle-
handa bäde vitterhets och andra lärda stycken. Ibland annat bar
et portrait öfver en vär medcollega, Rossen, som jag utarbetat, blif-
vit gillat, att förvaras bland handlingarne. Det följer härhos.
Dock sysselsätta vi oss minst med sä burlesqua skrifter, och fär
jag framdeles den aran at öfversända något reellare.

Med djupaste vördnad har aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 23. Octobr. 1767. C. F. Mennander.

115. Min huldaste Far!

Tvänne min huldaste Fars bref hade jag i går den äran at be-
komma jemte de öfversände 656 d:r 8 s., för hvilka jag ödmju-
kast tackar.

Efter min Fars befallning skal ingenting af mig försummas, som
kan bidraga til min befordran; ty med blott trägenhet i arbete lä-
rer man ej stort uträtta om ej vaksamhet pä alla tilfällen kommer
til hjelp. Yi lära endera dagen fä til revision en artig gässe frän
utrikesexpedition, som beter Adlerheim, och en liderlig baron
Koskull. Dessa kurnia dock ej ligga oss i vägen. Adlerheim för-
lorar genom denna flyttning den fyra ärs tour lian vunnit i nyss-
nämde expedition.

Tvänne assiette-skedar bar jag bestält och menar kurnia än i höst
öfversända dem. Secreteraren Gahm har gjort en 5 plätars handel,
den jag ersatt honom. Audion hos d:r Celsius fär något anständ
för et barnsöl skull.

De animadversiones, som jag hade äran at skrifva om, äro
trykte, och vil jag päminna mig at h:r statssecreteraren Bentzel-

141



Mennander—Fredenheim.

stjerna sade dem vara af Wexionius utgifne i disputationer. Forma-
tet är octav.

Ritmästaren är beskedlig, soin läter rätta sig. Hän kan ej eller
annat vid sä grundade nioraler. Jag fruktar dock, at hän ej ännu
är just god vän med mig. Ätminstone var Leino stycket, som öfver-
sändes, nog indifferent.

Denna dags morgon, som jag kan räkna bland de få ledige, gaf
jag mig nägra tankar vid h:r professor Bilmarks tilstundande gif-
termål. Om min Far behagade corrigera dem, och det ej vore min
Far emot, at här tryktes nägre exemplar deraf, så hade jag nog lust
at öfverskicka til honom deraf, dock pä sä obekant sätt, at lian ej
viste hvem den C* * * vore. Hagen eller ätminstone månaden
skulle jag ödmjukast beat fä veta.

Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 27. Octobr. 1767. C. F. Mennander

116. Min huldaste Far!

Då jag sist skref, glömde jag berätta, at Lefebure helt nyligen
aflidit, och det, som berättas blott af hypocondre. H:r öfverhofin-
tendenten Cronstedt bar blifvit praesident i kammarrevision.

I dag afsändes til Consistorium Nerpis boernes ansökning at få
hofpredikanten Carlborg tilden fjerde pä förslaget. Hän var här
nägra dagar och tyktes vara nog säker pä sin coupe.

Åter bar jag pämint h:r Kongi. Secret. Sernander om Kaxkerta
collecten och lian beklagar sig öfver statssecreterarens efterläten-
het. Wirtzenius lärer hålla rädligast at ej inkomma med klago-
mål; ätminstone bar det ännu icke skedt.

Andra raden i andra versen af mit försök til brudskrift finner
jag nu behöfva den ändring: Blott skönhet knyter ovist hand. Pro-
fessoren bar köpt här så mycket saker, hvarvid jag ock värit be-
hjelpelig. Hän lärer snart således flytta frän min huldaste Far.

Nyligen har åter en sottise emot prästeständet utkommit, som

besvarar det välförtjenta svaret, ang. pastoralier af sätesgärdar.
Denna skrift lärer ock komma under åtal. Ämbetsmanna öde är
remitteradt til lagcommissions utlätande.
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Den stackars Andsten, hvars äreröriga sak jag ännu ej.fått slut
på, lär blifva den sista skepparen, som ligger här; hvarföre jag med
honom nödgas skicka det som ännu är qvar.

Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 30. Octobr. 1767. C. F. Mennander.

117. Min huldaste Far!

Då påsterne efter nägot uteblifvande i gär kommo, feck jag för
mit väntande den tilräckeligaste belöning uti tvänne vördade skrif-
velser, af hvilka den senare medförde 600 daler, som til nasta päst
skal göras redo före.

Då jag i sommars var hemma, talade jag en gäng om förmän
deraf at vara engagerad i lagcommission. Det bar ock nu gått an

för mig, ehuru ganska fä kömmit därtil.
Hvem är jag väl för alt sådant mera förbunden, än, näst Gud, min

huldaste Far, som af alla pä et sä hedrande sätt är känd at des
nanm endast behöfves nämnas. Sedän jag rädfrägat h:r stats-
secreteraren Rosir, som uti kongi, commissionen lämnat et nytt prof
af des grace för mig genom et vitnesbörd om mig, som jag pä långt
när ej förtjent, skref jag en supplique, hvaraf afskrift medföljer,
den jag vid en upvaktning lämnade ät praeses, hans excellence Frie-
sendorff, som synnerligen nädigt uptog den. Derpä var jag hos de
öfrige ledamöterne, utom h:rr revisionssecreterarne presidenten och
vicepresidenten i Svea hofrätt m. fl., och i Lördags blef min an-

sökning bifallen. Kongi, commissionen samlas ordinairt hvar Lör-
dag. Protocollet lärer blifva min lott, dä secreteraren, til hvars
biträde jag äfven blef antagen, sätter up expeditionerne. Hän
bar rang med secreteraren i hofrätterne och kan ej gä mindre
än assessor. Torde hända, detta kan bana väg för mig, at en gäng
på bederligt sätt komma in i hofrätten. Dä secreteraren är sjuk
eller bårtrest, fär jag förrätta hans syslor. Herr revisionssecrete-
raren Roselius var helt munter och långt mera slägtlik, än dä jag
första gängen var hemma hos honom.
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Pryssens tilständ liar jag altid fruktat före. Hän har, som mänga
andra denna tiden, sökt få en läcker kunskap och gätt sä längt
i granskning af det hän borde tro, at hän lämnat det aldrahögsta
och vigtigaste, de sanningar, som en af Guds näd uplyst anda
kan fatta, och et sundt och ej förvilladt förnuft med kärlek och
förundran vördar. Sä mycket gudlöst tai, sä mänga svordomar, så
mänga smädelser emot religion och des handhafvare, sä mänga
syndiga gärningar, dem man ändå gör sig ära af, som denna tiden
sysselsätta oskyldiga öron, kunna ej annat, än på det högsta för-
säkra mig om nödvändigheten af min huldaste Fars varningar. Den
Högste, som härtils uppehållit mig i sin sanning, bevarar mig och
säkert hädanefter, och friar min huldaste Far för en sorg, som är
den högsta och mäst frätande.

Den hederliga grosshandlaren, directeuren Claes Grill vid Norr-
malms torg dog i Lördags om morgonen. Tacksäjelsen efter honom
omnämnde hans lycka och olycka och hans rena samvete under alt
detta. Hans excellence Lövenhjelm har fätt en ny sorg: des son i
Paris sitter nti Bastillen för 100000 liwres skuld, nägre säga
400000 daler. Riksrådet är rätt opasslig.

Min Fars befallningar skola efterkommas. Framhärdar med
djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 10. Novembr: 1767. C. F. Mennander.

118. Min huldaste Far!

Efter min huldaste Fars befalning länmar jag ej längt emellan
de angenäma stunder, på hvilka jag får underrätta min Far om
mit välständ och uti sä öma händer förtro mit åliggande.

Nu börjar man med alfvare på at tala om accorder. Kongi, secre-

teraren Noreen, en slägtinge af vår cantzliepresident, som sedt
sä mycken jämmer pä sinä anhöriga denna tiden, berättas vara pä
vägen at öka deras dageligen tiltagande antal, som cedera bonis.
Hän nödsakas bortaccordera syslan, och har bedt mig jämte de
andre hålla mig färdig. Kongi. Secret. Plaan talar ock derom, utom

andre. Paleen, som under alt detta säkert blir cantzlist, lär ock
lämna öpet rum. Saken lärer komma an uppä, at prompt hafva
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accordssumman tilreds; men hvarifrån skal denna tagas, om ej utur
min huldaste Fars frikostighet nti alt, som befordrar mit väl. Som
jag ej kan veta, när delta kan behöfvas, och penningar i den ovis-
heten icke kunna öfversändas, skulle jag, med löfte at dermed
efter ali försiktighet umgå, föreslä det, at min Far täktes vara så
gunstig och öfversända en förskrifning, så stor min Far sjelf be-
hagade, den jag ej tviflar, skulle uti något hederligt hus, hälst
Grillens, honoreras, sä snart det behöfdes, til des penningar med
säkerhet kunde hitkomma. Summan lärer i dessa tider ej kunna
blifva mera, än högst 7 a 8000: daler. Min huldaste Far täckes
ej ogunstigt uptaga, at jag vågar framkomma med et project, som

väl i början synes obetänksamt, men hvilket jag aldrig ämnar miss-
bruka.

Nu är Kaxkerta boerne en vilkorlig collect beviljad, hvarom
Konungens bref snart skal utfärdas. Utom det jag påmint om

lector Rosses sak, bar hän här en drifvande brorsson, som gör det
samma. Wirtzenius höres än icke af.

Hos Lochner bar jag tilsagt om doupletten, som hän äterfär,
hvarförinnan penningarne blifva quare hos honom. Directeuren
Ulffs quitterade räkning återföljer härhos. Den betaltes med 432:
daler, emedan hän ej hade lösa penningar at gifva tilbaka.

Fonden til uphandlingame åt min Far är inalles tillika med de
240: daler jag uttagit af herr commissarien 2547: d:r kopp:mt.
Tillika med nägre skrifter, som med Stenhart öfversändes, och
Ulfvens fordran är utgiften 2166: d:r 2 ./• Behällningen är säledes
380: d:r 30 ./•

Alla minä gull- och silfverpengar äro i godt förvar, utom piecerne,
hvilka mäste vara med i handel och vandel. När jag lägger 3 af
dem, hvilka jag hade i behåll, när jag kom hit, tilde 870: daler,
resepenningarne inberäknade, som jag feck til handpenningar vid
min afresa, är mit egit capital 872: d:r 17 Af desse äro 587: d:r
11 ./• utgifne, resan räknad; äterstä altsä 285 d:r 6. ./• Gamen har
sedermera ej uttagit penningar, men hotar mig nu med större
summa än förr. I morgon lär auction slutas. Så snart jag fär
mera tid, skal jag hafva den äran at öfversända omständeligare
räkning.

I Söndags spisade jag hos hans excellence cantzleren, hvilken
äfven som des fru var ganska nådig och lät hälsa min Far. Bägge
10
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minä högsta förmän och gynnare, deras excellencer Lövenhjelm och
Friesendorff aro opaslige, den förre af sorg, och den senare i sinä
fötter. Biskop Benzelstjema har värit i Stockholm.

Med djupaste vördnad har aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. Nov. 1767. C. F. Mennander.

119. Min huldaste Far!

En ömhet, så värdig et fadershjerta, och en städse vakande sorg-
fällighet om min välfärd, tilbragte mig äter nyligen et bref, som
öker en brefsamling, hvilken blott bestär af vedermälen utaf min
huldaste Fars godhet, och hvilken säledes med et tacksamt hjerta
af mig förvaras. Herr statssecreteraren Rosir, hvilkens gunst man

tryggt kan lita på, försäkrade, at pä alt sätt bidraga til min be-
fordran, och lofvade svara på min Fars bref. Vi gingo igenom alla
minä medexspectanter, då hän försäkrade, at Wcnnbcrg, som gjort
ganska litet gagn, Löfman, som lämnat cantzliet, Berger, som kun-
nat äfven i senare tid vara flitigare och dessutom lärer gå bortt,
om hän fär cantzlist-caractere, Wallencreutz och Wangel, som aro
yngre än jag, skulle ej ligga mig i vägen. Hvad! Wallencreutz,
sade hän, menar ni, at hans far icke vil draga honom fram. Hän
är väl yngre, än jag, svarade jag och sedän jag visat det, geck hän
ur listan på minä competitorer. Marks von Wiirtenberg var den
enda, hän gjorde hait vid, äfven som Rossen, hvilka äro äldre än
jag, men hvad den senare beträffar, lär lian ej kunna härda ut

med något förefallande accord, och vil dessutom äfven frän cantz-

liet, som jag rätt gärna såge. Om morbror Paleen, som känner
tjenstsakerne sä väl, ville hjelpa honom, säsom lian här projecte-
rade, til auditeur eller borgmästare i nägon liten stad, slapp jag
honom bäst. Marks von Wiirtenberg är sä mycket farligare, som

hän redan har accordssumman tilreds, och lärer svärligen kunna
släs ur brädet. Nu kommer sig til Noreens omtalte accord, hvil-
ket h:r statssecreteraren sade ännu vara ovist, emedan lian är
mycket ostadig, och nu nyligen lagt in om permission til en lag-
manssyslas förrättande. lag lefver i hopp at nägon öppning mätte
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förefalla, efter sä mänga tala derom, ocli behöfver ej frukta för
något, sä länge den hederlige statssecreteraren Rosir är hos oss.
Ingenting vore dock säkrare, och skulle mera kunna rödja alla hin-
der ur vägen, än det, at min liuldaste Far öfvertalte morbror Pa-
leen at göra alfvare af sin sons flyttning ur cantzliet, hvilket äfven
herr statssecreteraren tykte vara väl tänkt af honom. Hh:r iusti-
tisecantzleren skal jag äfven upvakta.

Extractum protocolli öfver mit engagement i Kongi, lagcommis-
sion bar jag härmed aran at i afskrift öfversända. Prof. Haartman
feck nti cabinettet i sistledne vecka den lediga metaph. profession.

I gär nti ordenscapitlet nämde Hans Maj:t til Seraphimer-rid-
daren hans excellence Hermelin, och ibland andra af Nordstjerne-
och Svärdsorden, berr statssecret. Rosir, herr hofrättsrådet Linder-
stedt, krigsrädet Wadenstjerna och alla capitainerne af gardiet.
H:r öfverhofpredikanten Enebom feck äfven behälla ordenslönen.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

Stockholm, den 24. Novembr. 1767. C. F. Mennander

120. Min liuldaste Far!

Innoin nägra dagar bar Jag haft den äran at undfä vördade skrif-
velser af den 20., 24. och 27. Novembr., af hvilka den mellersta til-
bragte mig en bancotransportsedel pä 100 daler kopp:mt, och den
sista h:r varfscommissarien Lundbergs depositionsskrift på en
statscontoirets obligation, stor 12,000 daler kopp:mt. lag hoppas,
at min liuldaste Far numera fått bäde mitt bref om accordet och
Kongi, secret. Noreens ostadighet i denne del, säsom ock utan tvif-
vel någon skrifvelse från h:r statssecreteraren Rosir. lag lefver
dock i hopp, at det någon gäng skal fastna, hälst jag nu, efter min
liuldaste Fars outtrötteliga omsorg för min välfärd, bar alla medel
i bänderne at kunna bevaka min egen fördel. Par dagar bar jag
måst för fluss och tandverks skull hälla mig inne, men vet dock i
säkerbet, at Noreen ännu är lika oviss i sit beslut. Emellertid och
til des penningar behöfvas antingen i detta eller något annat

accord, skal ofvannämde depositionsskrift noga af mig förvaras, och
tackar jag i djupaste ödmjukhet för min huldaste Fars ömhet för
mig. Ingenting skal i vaksamhet på min sida försummas.
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Cousin Eric lohan Paleen berättade för mig nyligen, at morbror
Paleen ännu fortfar i sin dessein, och ber jag ödmjukast at min
huldaste Far äfven på denna sidan skaffar mig nägon vue, bvilken
nu på de andra sidor är sä god den någonsin kan vara, ty at prompt
hafva penningar til hands vid förefallande tilfällen, vil säga mer

än mycket, och är en förmän, som ganska få äga. Min erkänsla
emot min huldaste Fars godhet ökes dageligen, men minä ord för-
slä ej at uttalas den gamma.

Härjämte bar jag den äran at öfversända en bufvudräkning öfver
alla de penningar, som sedän min senare hitkomst af min huldaste
Far blifvit mig anförtrodde. Ännu bar jag ej fätt slut på Secret.
Gahms bokhandel, ty hän häller pä at occordera med doct. Celcius
Torfseus, bvilken ej gätt bårt på auction. Denne med de senaste

nio böcker, som jag nu bar hos mig, menar ban gä til 18 å 19
plätar.

En deputation skal vara på vägen hit ifrän Bergslagen för at be-
klaga deras elände ät den sidan. Andsten bar nu återfått äran
emot böters erläggande.

Aviserne visade sedän, at ingen 1 Seraphimer-riddare blifvit ut-

nämde, men ibland de bekante Nordstjerneordens riddare är äfven
hofrättsrådet Rappe. Då jag gratulerade h:r hofrättsrådet Linder-
stedt tildenne beder, feck jag betalning i en middagsmältid, och
blifver jag alt mera och mera slägt med min slägt pä möderne
härstädes.

Det kostbara verket: Les Ceremonies et les coutumes de toutes

les peuples, bestäende af 12 tomer i folio jämte prägtiga koppar-
stycken, är här til salu för 600 daler, och bar nyl. et annat exemplar
deraf gått bärtt för det samma pä bokauction. lag tager mig frihet
at berätta detta, ehuru jag vet at min Far ej bar ordsak at öka
sinä eljest nog dryga utgifter.

Om min Morfar råkas, torde hän få veta, at Kongi, secret. Plaan
nu förrättar syslan för hh;r statssecreteraren von Hegardt, och at

jag således bar hopp at snart få min Morfars sak före.
H:r varfscommissarien, farbror Lundberg, och faster be om deras

respect. Den förre tackar för brefvet, och läfvar vara mig behjel-
pelig, hvarom jag vidare fär tala vid honom, när det behöfves.
Ber om min vördnads anmälan hos herr professor Bilmark.

1 Lapsus calami: inga.
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Min tandverk har nu, Gudi lof, gått öfver, men jag kan ej våga
mig ut på par dagar, ty mit öra är ännu ej läkt efter bernstens
oljan, som jag haft bakom detsamma i en bomullslapp, och hvil-
ken strax fördref tandverken.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, d. 4. Decembr. 1767. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Capitainlieutenanten Raab har här nyligen
blifvit förlovad med en sjöcapitains enkä, som heter Bergman och
är deltagare i det rika Bomanske testamentet.

121. Min huldaste Far!

Min skyldighet fordrar, at efter min Fars befallning åter under-
rätta min huldaste Far om mit tilstånd, som Gud väre lof, är ganska
godt.

lag öfversände väl sist i ödmjukhet räkningen öfver minä utgif-
ter; men sommin huldaste Far torde vilja vara underrättad om

minä behof, så fär jag berätta, hvartil jag tänker använda behåll-
ningen. lag bar väl väntat, at pä auctionen få Nehrmans verk,
som verkeligen redan var pä förtekning, hvarom jag längesedan
skref, men ägaren behöll det sedän sjelf. lurisprudentia civilis
feck jag väl, men för sä drygt köp, at det afskräkte mig frän auc-
tionsbandlingar. lag nödsakas säledes hos Schindler köpa dessa
angelägna böcker, som derstädes i exemplar utom den nämde kosta
88 daler efter medföljande upsats. Om bröllopsskriften blir af,
torde den ock fordra något förlag. En natträck ocb par nopkins-
lifstycken har jag ej eller ännu köpt. Det mästa af mit postporto,
som nu stiger til 28 daler ocb 10 ./:,är i farbror Lundbergs påstbok
för vighetens skull infördt, som jag vid ärets slut skal betala.
Gahmens räkning är icke eller ännu daterad. Hoppas dock, at
min behällning tämmeligen skal förslä, ocb i vidrigt fall, at far-
bror Lundberg bispringer mig.

lag bjuder nu tilat äfven samla det som kan vara rart af iuridi-
ska afhandlingar. Början är gjord med Nehrmans lus publi-
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cum mscr., som jag feck på auction. Så har ock farbror Lundberg
och secret. Troil en hoper manuscripter af hans, dem jag torde
kunna få af den förre, då jag måtte låta afskrifva den senares
för betalning, om ej annat blir af. Dock skal jag väljä manuscripter.
Den artiga samlingen, rörande structura reipublicse, sommin hul-
daste Far lånte mig, har jag til en del lasit.

Med det tilkommande nya året torde min Far befalla mig at

taga någon annan veckoskrift såsom Magazinet eller Fateburen, som
är et syskon til Historiska Märkvärdigheterne, i stället för det torra

Nytt och gamalt, hälst Consistorium lärer hafva det samma.

I dag besåg jagriddaredubbningen, som skedde i Konungens egna
rum.

Herr praesidenten Gerdesschöld, herr hofcantzleren Diiben och
h:r hofrättsrådet Tollstedt, som jag vid särskilte tilfällen haft den
aran at råka, hafva bedt mig hälsa min huldaste Far. Den sista
har lofvat gynna mig med något, som skal öka min iuridique.

I vinter lärer min Far ej förrätta någon visitation.
Medföljande bref täckes min huldaste Far befordra på posten,

hälst jag annars ej var säker om des framkomst.
Kongi, secret. Noreen betänker sig ännu. Sådant skal dock icke

afskräcka mig, at med dygd och flit visa mig i sjelfva verket vara
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Decembr. 1767. C. F. Mennander.

122. Min huldaste Far!

Dagen efter jag sist hade äran at skrifva bekom jag min huldaste
Fars samma dag ankomne vördade skrifvelse af den 1. i denna
mänad.

Nögd med den Högstes styrelse fortfar jag med minä göremäl
och söker vinna den skickelighet, som fordras at befordra min
fortkomst, icke försummande andre loflige utvägar. Minä lierrar
förmän hafva tilbudit mig at förrätta secreteraresyslan i cantzlie-
rätten, der de alle samtelige från hela cantzliet sitta. Delta anser
jag för en stor heder, men vet ej, om minä andra göremäl sädant
tilläta, ehuru berörde rätt säilän kommer tilsamman.
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Drottningen har någon tid, nemligen sedän förl. Lördags värit
opaslig af et slags koppor.

lag nödgas sluta detta bref nog hastigt, ty jag feck nyss et främ-
mande och har desutom ingenting passerat, som förtjenar berättas.

Med djup vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 18. Decembr. 1767. C. F. Mennander.

123. Min huldaste Far!

Utan at hafva gjort det ringaste steg, blef jag, torde hända med
mine kameraters misnöje, i gär förordnad at förrätta secreterare-
syslan i Kongi, cantzlirätten uti secreteraren Thomees ställe, som
erhällit permission. Berörde rätt är just sjelfva hjertat eller rättare

sagt sjelfva kroppen af Kongi, cantzlicollegium; ty bägge deras
excellencer, iustitise- och hofcantzleren, alle statssecreterare,
cantzliräder och revisionssecreterare silta der. De dithörande
saker angä utom pästverket alla ämbetsförseelser, hvilka begäs
innom cantzliet, til hvilken ända en ständig actor är antagen, som

nu är secreteraren Norell i lagcommissionen. Ehuru cantzlirätten
ej kommer sä ganska ofta tilsammans, blifva dock mine syslor
under delta vicariat mänga och ansvariga; men med Guds hjelp,
den jag anropar, och hvilken förut fört mig til göremäl, dem jag ej
vägat tiltro mig om, hoppas jag, at kunna förvalta desamma. Mine
herrar förmäns förtroende gifver mig någon anledning til en fri-
modighet, som under full miströstan pä mig sjelf, ändå äger sä
fasta grunder. Hh:r statssecreteraren Rosirs gunst äfven häruti
förvissar mig derom, at hän söker alla utvägar at med skäl fram-
deles kunna befrämja min befordran. Et svagt fägnadsämne hämtar
jag äfven deraf, at jag nu för första gångerne får contrasignera
expeditioner, som utgå från en så lyster rätt. Men den största
och varaktigaste förmän, som mig härigenom tilflyter, är at jag
äger tilfälle at virma öfning i sådane göremål, som framdeles på
mera fast fot torde blifva min lott, nemligen at föredraga saker,
i hast upsätta expeditioner, hvarmed jag i gär gjorde början, med
mera.
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Min huldaste Fars befallning om hälsans conserverande skal jag
noga efterfölja; ty utom det Kongi, lagcommissionen ej lärer sam-

manträda för än i Februarii månad, torde äfven, om emot förmodan
blifver nödigt, jag mindre sysselsättas med annat, hälst jag uti
cantzlistsyslans förrättande i revision äger hjelp af en kamerat.

Gud förläne min huldaste Far en frögdefull helg. Under den
samma är jag redan af mine förmän och andre inviterad på oskyldig
ro. Näst vördnads anmälan från h:r commissarien och frun samt til
h:r prof. Bilmark, har aran med djupaste vördnad framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 24. Decembr. 1767. C. F. Mennander.

124. Min huldaste Far!

Början af et nytt är kan ej bättre af mig användas, än at tacka
den Högste för des Stora välgämingar. Bland de förnämste deraf
är den, at jag åter fär gemensamt med min huldaste Far upsända
suckningar til honom, så mycket mera blandade med glädje, soin

min huldaste Far, efter öfverständne bedröfveliga anstöter, med
förnyad hälsa och välmåga träder in uti et nytt år. Min önskan,
gömd i det innersta af mit hjerta, kan nogare af himlen höras,
än af mig uttalas; och derföre är jag förvissad, at Gud än fram-
deles skänker min huldaste Far den sällhet, som en nöjsam jordisk
vandel medförer, hvars längd är mig sä dyr och angelägen, och hvars
slut, då det efter hans alvisa råd änteligen infaller, blifver en bör-
jan tilden lycksalighet, som öfverstiger ali önskan.

I går bekom jag min huldaste Fars bref af den 18. Dee. jemte
den medföljande bancoanvisning, för hvilken ödmjukast tackar.
Min huldaste Fars befallningar skola snart och noga efterkommas,
hvarom jag med nasta påst, om Gud vii, närmare får berätta. Många
göremål, som Nyårsdagar förefalla, äro ordsaken, at jag nödgas
vara nog kårt denna gång.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 1. lan: 1768. C. F. Mennander.
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125. Min huldaste Far!

Sedän jag sist skref min huldaste Far til, har jag upvaktat kam-
marrädet Rothlieb och statscommissarien Adlerberg, som bägge
loivat vara min huldaste Far bevägne. Kammarrädet Stierngranat
är ej i staden.

Det saldo, som efter min Fars befallning så väl vid min hitresa,
som i det förra brefvet, skulle som hushyra för kammaren under
min fränvaro offereras h:r varfscommissarien, lärer ej efter des
räkning den 27. Mratii sistledne vara de 295: d:r 2 ./• k:mt, hvarom
min Far nämner i brefvet, utan de i des räkning af den 1 Aug.
sisthne, hvilken min Far lämnat mig, uptagne 216: d:r 8 ./• samma
mynt. Det är derföre, som jag, efter min Fars befallning, berättat
honom, at desse senare skulle pä ofvannämde sätt tilhöra honom;
hvaremot jag af det under min fränvaro frän den 6. lun. tilden 13.
Septembr. sistledne influtne interesse tagit til 600: d:r k:mt,
begärt och undfätt de ännu innestående 360: d:r samma mt. På
ena sidan ville likväl h:r värfscommissarien först ej emottaga nägon
hyra under den tiden, och på den andra ej finna det, at de nämde
600: d:r tilkommo mig, men väl vore hän beredd at låna mig
hvad jag behöfver, äfven som jag allenast skulle 'gifva honom
en sedel at jag undfätt sä mycket penningar. Men som jag, utan

at bryta emot min Fars befallning, som jag för honom upläste,
bvarken kunde beqväma mig tildet ena eller andra, sä lämnade
jag honom, efter penningarnes undfäende, et sädant quittence, som

härhos i afskrift följer. Hän yttrade sig väl, at detta fäs ut, som
ban behällit det mig tilkommit, at hän ej förr än vid nästa inte-
ressets utfallande fär detta ersatt, och at lian nu hade at fordra
en 4,500: daler, med mera, som jag ej kunde förstå, men som
jag hoppades, at mit quittence, mera liknande en berättelse i mälet,
fullkomligen utredde saken, och jag äfven viste, at intet annat

kunde vara oliquideradt, än de 20 plätar, som öfverstiga hans
arfvode uti interesset, så sade jag med ali anständighet min tanka
och lät dervid bero; men önskade dock gärna, at hän i bref til
min Far ville säja, hvaruti hans fordran bestär, hvilken hän dock
torde i hastighet och utan betänkande nämnt. Hvad ordsak för
öfrigt herr värfscommissarien efter denna discours haft at, som

1 Alkuperäisessä aukko. Lucka i originalet.

153



Mennander—Fredenheim.

jag hört, yttra sig, det hän undrade huru jaghushållade med pengar,
lämnar jag härom, då hän ej begärt at se minä räkningar, men

jag altid munteligen sagt honom minä förnämsta behof, och jag
hoppaa vara så sparsam, som omständigheten tilläter, och både
kunnat och kunna göra redo för de samma. Min huldaste Far tänke
dock ej, at detta giort nägon ovänskap oss emellan, eller at jag
annorlunda, än nämt är, besvarat, utan med ali höflighet bemött
des tai, som jag ej altid förstär. Yi aro lika goda vänner; men jag
finner ny anledning at gratulera mig, som hädanefter slipper at

af honom uttaga hvad jag nödvändigt behöfver, och ännu mera

deröfver, at jag icke är honom skyldig. För öfrigt, ehuru jag ej
kan veta, hvarföre denna svärighet gjordes af honom, är jag dock
öfvertygad at sädant ej skedde i någon ond mening; ty hän har
verkeligen altid vist prof af vänskap och ömhet för mig, och hoppas
jag, at hän ej eller skal fä ordsak til annat.

lag skulle ej haft så brott med desse penningars uttagande, om
ej förut nämde behof tykts öfverstiga min behållning, utom den
öfversända bancoassignation, för hvilken jag ej fär valuta, förr-
än i Februarii månad, då banken åter öpnas. Vära uniforms-
knappar af silfver se ut som hosföljande aftryck, om det bibehäller
sig, utvisar, och har jag äfven som minä kamerater, för 3 dusin
räck och 3 dusin västknappar betalt femton plätar. Uniformen
är annars aldeles sädan, sommin nya klädning.

Man. berättar, at gref Österman hädanefter hvar Onsdag skal
halla bal för 60 å 70 personer. I Lördags var bal på hofvet, då
jettoner blifvit utdelte öfver Drottningens restitution, där en soi
gått up med öfverskrift: Ljuset är återkommit. Annars skola par
prästmän Nyårsdagen uti deras förböner för Kongi, huset nog be-
synnerligt yttrat sig öfver Hermes Maj: ts återvundne hälsa och
återstående lifstid.

lag upvaktar ständigt minä ämbetsställen, lagcommissionen,
cantzlirätten, wetenskapsacademien och iustiti»revisionen, hvilken
såsom förnämst ständigt, men de andre skiftevis sysselsätta mig.
Oaktadt alt detta har jag dock stundom tid öfrig, den jag använder
til studier, och nu förnämligast Nehrmans verk. Med djup barnslig
vördnad framhärdar ödmiuklydigste son

Stockholm, den 8. län: 1768. C. F. Mennander.
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Min liuldaste Far!126.

Då pästens tröga gång så länge vägrat mig den fägnad at fä läsa
min liuldaste Fars värda hand, räknar jag ändå för en oskattbar
förmän at medelst skrifvelse fä upvakta min liuldaste Far. Hvart
kunde jag säkrare hänskjuta det som kan vara fägnesamt i minä
berättelser, och hvar kunde ömare råd hämtas, dä de tarfvas?

För en 8 dagar sedän är stadfästelsen skedd å gärdshandelen pä
äskadt sätt; och bar jag bedt vederbörande betjening, at med denna
päst afsända expeditionen, som ännu i förgår var qvar. För at

aflägga tacksäjelse bar jag sökt herr praesidenten Hermansson äter,
men förgäfves. Skal dock ej underlåta at vidare iakttaga min
skyldighet.

Nu är jag väl trägnare sysselsatt, än någonsin tilförene, och be-
synnerligen äro cantzlierättens göremål, som aldeles och i hela sin
vidd tilhöra mig, granlaga, hälst de til en del angå ämbetsförseelser
innoin cantzliet. Secreteraren i lagcommissionen är actor derstädes,
så at vi ständigt arbeta tilsammans. Men det fägnar mig dock
at jag derigenom blir nog känd af minä befordrare i cantzlicollegii
expedition, och den sysla jag nu bestrider, är mig til mera förmån,
än om jag verkeligen vore derstädes engagerad. lag bör ock tacka
Gud för det jag småningom lär mig at med munterhet och oför-
skräkt sinne angripa arbetet, då det bör göras, och des emellan
vara rätt ledig til sinnes. Detta gör, at jag nu med mera lätthet
arbetar än förr, och ej låter så trägit sysselsätta mig, at icke artiga
nöjen, och förnämligast minä kara studier, som framdeles skola
bana mig vägen til en rätt frimodighet i minä syslor, ej så säilän få
försockra min tid och bibehålla min hälsa.

Herr statssecreteraren Rosir är opaslig i sinä fötter. I går, när
jag var hos honom, låg han väl men sade sig nu mera blifva bättre.

Sedän interesset nu i Februari månad utfallit, tänker farbror
Lundberg, som han en gång sedermera omtalat, öfversända sin
räkning, som ock kommer at utvisa des fordran. Häruppå svarade
jag ingenting, utan med höfligt stillatigande bibehöll min öfver-
tygelse, som ej kan lämna de tjugu plåtar ur mit sinne, hvilka
öfverstiga sistledit års interesse.

Den hederliga faster, som jag ätnjuter ännu mera ömhet af, än

utaf farbror, är ganska dälig i sit bröst och spottar ofta mycket
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blod. De låta bägge anmäla sin vördnad. Med en sadan, som
endast tilkommer et barn, har jag den aran til döden framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. lan. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Annu är mag. Beckman ej ankommen.

127. Min buldaste Far.

Förledne Fredags blef jag af någre göremäl hindrad at upvakta
min buldaste Far, hvilket sä mycket mera oroade mig, som jag
Lördagen förut hade den aran at bekomma en vördad skrifvelse
af fhen 5. lanuarii, för hvilken min ödmjukaste tacksäjelse aflägges.

Omöjeligheten at at Paleen ännu kan flyttas til hofrätten blifver
mer än tydelig, dä lian bar doctor Brandt til sin competitor, emel-
lan hvilka ingen comparation äger rum. lag fär således vinlägga
mig om tålamod ännu en tid, men förnöjer mig dock äterigen med
en utsikt, som lika hastigt kan försvinna.

Min starkaste medtäflare Marks von Wiirtenberg, för hvilken
äfven herr statssecreteraren Rosir har mycken regarde, säger sig
mäst vara resolverad at accordera en sysla utom värket, hvarmed
han dock icke kommer i land, om ej vi samteliga extraordinarier
för hans bårtgång hjelpte under accordet med en 1000 daler, hvil-
ket blefve ungefärligen 150 d:r på hvar. Detta skulle låta höra
sig, och man kunde med Satiren öfver minä vänner säga:

Den gång för billigt pris jag mistä feck en vän;
men minä kamerater, torde hända försigtigare än jag, villja ej
gå uti detta. lag måste dock tilstå, at om jag allena för denna
summan finge hans tour, hvarigenom mine kamerater ej mera ledo,
än om han blefve qvar, som han i annat fall säkert gör, och jag
således skulle afkarta et eller par års exspectancetid för mig, så
tyckes det vara fördelaktigare, och om min Far täckes tillåta det,
så skal jag derom öfverlägga med Marks von Wiirtenberg.

lag bar förgätit at berätta, det Ulfven återfått den öfversända
boken, äfvensom Lochner sin, men som den 19. tönien af then senare
ej ännu är utkommen, sä bar jag emellertid ätertagit de utgifne
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36 daler. Vid nasta tilfälle skal jag hafva den aran at öfversända
räkning öfver minä utgifter. Nehrmans verk, som jag nu har in-
bundit, lämnar mig icke ringa uplysning och öker min håg för
lagfarenheten, den jag dock altid söker at blanda med annan

lecture.
Herr praesidenten Hermansson har jag nu rakat, aflagt min up-

vaktning och tacksäjelse och blifvit ånyo försäkrad om des grace.
Premierministren i Frankrike Praslin duc de Choiseul berättas

hafva nedlagt alla sinä ämbeten, i synnerhet af chagrin öfver en
des slägtinge, ambassadeuren i Neapel Saint Severin, hvilkeri
svartsjuk öfver en commediantska stuckit henne ihjäl, och derföre
blifvit tagen under bevakning, lärandes icke kunna undgå döds-
straffet. Hofintendenten och academieräntemästaren Julinschöld
i Upsala cederar bonis. Kammarrådet Botin och consuln Brander
berättas blifvit nyl:n adlade. Den hederliga bergsrådet Schvab
dog hastigt i Torsdags 8 dagar sedän. Spisade Söndagen förut hos
herr iust.cantzleren, och om Tisdagen hos h:r rev.secret. Walien.
Med djup vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 5. Febr. 1768. C. F. Mennander.

128. Min huldaste Far.

Efter det jag i den sista skrifvelsen vågade lofva, har jag nu den
aran at öfversända hufvudräkningen för denna tiden, hvarutinnan
samt för årstiden skul gått högre än annars; en stor del är extra-
ordinaire utgift, men altsammans öker min tacksamhet, som aldrig
kan vara nog skickelig at öfverväga min huldaste Fars myckna
godhet emot mig.

Någre åkare, som öfverfallit residenten Hakiefs fru och slagit
ur fönstren på hennes vagn, hvaraf hon fått misfall, äro dömde
til döden; saken ligger nu hos konungen. Man talar nu åter om

riksdag, hvartil min Far bättre än jag lär veta ordsakerne. Det
berättas om Wilhelm Ross, at han gått in i et klöster uti Orienten.

lag måste i förtid sluta, och har den aran med djup barnslig
vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. Febr. 1768. C. F. Mennander.
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129. Min huldaste Far.

Förledne Tisdags hade jag det efterlängtade nöjet at bekomma
tvänne min huldaste Fars vördade skrifvelser, för hvilka min öd-
mjukaste tacksäjelse aflägges. Min fägnad öktes ännu mera, då
jag deraf inhämtade, det min huldaste Far äger en för mig så dyr-
bar hälsa. Gud väre lofvad för den välmäga, som äfven blifvit
mig förlänt.

Til min enskyllan för en verkelig värdslöshet med et brefs före-
tagande kan jag intet anföra, utan ber ödmjukast, det min hul-
daste Far behagade ursäkta et fel, som är begängit pä en tid, då
jag nödsakas vara mera upmärksam pä minä publica, än privata
göremål.

Et bref, som Ansten mig tilskrifvit, bar jag bållit onödigt at

besvara, emedan drögsmälet med bans sak bärrörer allenast deraf,
at expeditionen nägon tid läg til konungens underskrift. Emeller-
tid bäde bad jag bans bror, som är här, underrätta honom om des
fördelaktiga utgäng, och äfven skref sjelf derom til h:r vicehä-
radshöfdingen Wechter. Sedän utslaget blef färdigt, ämnade jag
utlösa och öfversända det, men emellertid bade sädant blifvit gjort
af brodren, hvilken ock längesedan måste hafva tilskickat Ansteen
detsamma.

Ännu höres ej af mag. Beckman. Med honom bar jag väntat at

få öfversända hvad som för min huldaste Far är upköpt, jemte
räkningar och upsats. En handelsbetjent, som lieter Aven, reste
väl nyl. öfver; men feck ej veta det förrän hän stod på resande
fot. lag fär säledes nu öfversända den sista bokauctions räk-
ningen med nogare upsats pä andra sidan uppå de böcker, Secret.

Gahm kunnat fä, och hvilka bos mig förvaras. Hän ligger ännu
med doctor Celsius i handel om Torfaeus, som ej gätt bärt pä auc-

tion. Hän lofvar taga den, om den fås för 12 plätar, och om min
Far ej derföre åstundade den, sjelf behälla honom. Celsii kyrko-
histories första del är utkommen och väntar äfven på tilfälle at

komma öfver. Af Riksdagstidningarne äro ej mera än par num-
met sedermera utkomne, och man menar, at slutet aldrig följer.
När alt delta öfversändes, fär jag ock afgifva räkning och förtek-
ning. Sedän jag sist öfverskickade summarisk räkning, bar jag
bland annat utgifvit 6 och plät i kronoutgift, och äfven gått i
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en annan lika stor utläggning, soin dock ej bör dermed compare-
ras. Då jag aldeles icke nu ämnade deltaga i nägon af cantzli-iun-
karnes piqveniqver, blef jag i dag ätta dagar sedän därtil nödsa-
kad derigenom, at dä en hop af oss voro hos iustitiaecantzleren til
middagen, och herrskapet blefvo budne af en ordförande til Lo-
rentzberg, aflades hos oss samtelige tacksäjelse derföre, och jag
måste äfven taga saken up säsom värd. lag ser nog, at det blir
för ofta, men tröstas af väre petits maitres sorg deröfver, at ingen
piqveniqve nukan bli, förr än nästa år för fastan, och financehin-
der. lag fär ock en gäng skryta af fordran hos kronan; ty en

courier, soin i cantzlirättens ärende affärdades nägra mil härifrån,
feck för skyndsamheten skull 10 plåtar i förskott af mig, soin col-
legium dock lofvat ersätta. lag menar at farbror Lundberg i dag
skrifver til min huldaste Far och öfversänder sin räkning. Den mä
nu vara sädan den vil, sä har jag ej uttagit mera än hvartil jag
ägt tilständ, och dermed efter min Fars befallning, och soin minä
räkningar utvisa, sparsamt och anständigt hushållat, allenast jag
kunde utstryka de förargelige piqveniqverne.

Det var väl, at min huldaste Far påminte om företagandet af
consistorii förfrägan ang. Peitzius. Skriften var förlagd i et skäp,
men Kongi. Secret. Plaan, som har Hegardts föredragning, och jag
sökte up henne. Uti nästa vecka blir saken företagen, sä at innom
14 dagar kan ven. Consistorium hafva svar.

Statssecret. Rosir är längesedan frisk, och den enda, som ibland
rättar nägot i minä cantzlirätts expeditioner vid justeringen. Ehu-
ru jag står i hans grace, ser hän ej genom fingren med minä fel,
och när hän tiger, vet jag vist, at ingen annan heller kan päminna
vid minä göremäl.

H:r hofpredikanten Stricker är kyrkjoherde i Carlshamn, reser

ej dit förrän i vår, ber om sin vördnads anmälan, och lofvar sä
väl här som der tjena min Far med curiosa. H:r professor doct.
Celsius söker Leksands pastorat om doct. Schröder skal söka et

annat. Landshöfdingen Nordenstam har nyligen dödt.
lag vore altför mycket ovärdig ali den ömhet, hvaraf min hul-

daste Farssista skrifvelser åter lysa, om jag ej på alt sätt vinlade
mig om dygd och flit och at beständigt förblifva min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 26. Febr. 1768. C. F. Mennander.
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130. Min huldaste Far.

Efter jag i förledne Fredags försummade at skrifva min hulda-
ste Far til, fordrar min skyldighet at nu underrätta min Far om

mit tilständ, ehuru flera göremäl sätta mig nu urstånd at göra det
såsom jag borde. lag spar til lägligare tilfälle det öfriga och får
allenast i ödmjukhet berätta, det jag Gudi lof mår rätt väl.

Hans excellence herr riksrådet m. m. gref Lövenhjelm afsom-
nade i Mändags kl. l'/4 om middagen. I Tisdags fjorton dagar se-
dän säg jag honom sista gängen i Kongi, cantzlirätten. Besynner-
ligt var, at ehuru hän plågades af åtskillige krämpor denna sista
tiden, som dock alla lära härrört af sorg, skulle dock de samma

ej blifva ordsaker til des död. Utan en finne eller blemma på ven-
stra sidan af öfra läppen, som endera af honom sjelf, som det sägs,
eller nägon annan, under rakandet oförsiktigt blifvit bårtrakad,
förvandlade sig til en carbunkel, slog til kallbrand och ändade
säledes pä några dagar et så betydande lif. Hans excellence var en

tre dagar besvärad af yrsel, men i förledne Lördags kom hän til
fullt begrepp, och des skarpsinnighet, hvaraf hän ungefär en vecka
för des död i Kongi. Maj:ts rådkammare ännu viste sä lysande ve-
dermälen, som under des friskaste tid, tyktes ej förr än i döden
vilja öfvergifva honom. I Söndags anammade hän Herrans Natt-
vard, blef så om qvällen, som berättas just när hän ämnat skrifva
sit namn under dispositionen om en mindre kostsam begrafning,
matt och mällös, sä at det ej skedde, och förblef sädan til des lian
dog.

Herr riksrådet Rudenschöld var ofta under sjukdomen hos ho-
nom och reste frän honom kärt för hans död; men herr statscomm.

Adlerbergs fru är på vägen at falla i bamsäng och har hela tiden
icke kunnat upvakta sin herr far, som ej litet öker hennes sorg.
lag var i gär och besåg liket, som ligger i Seraphimerdrägten helt
och hällit klädt med Seraphimerhatten i handen, icke synnerligen
förfallit hvarken til färg eller kropps stature; men ansiktet nog
förstäldt på den ena sidan om mun och hakan, som är hei svart.
I Lördags eller i morgon blir präktig begrafning efter et nytt upp-
rättadt ceremoniel. Man har annars, som vanligt är vid sådane
dödsfall, åtskillige berättelser härom. Någre säga, at hans excel-
lence, då Darelius, som jemte Strandberg var hans läkare, om Lör-
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dagen tilsagt honom om viss död, svarat: Så för . .
. ~x hvarföre

har jag tagit Er då, och gå så långt, at de berätta, at han ej kun-
nat anamma Sacramentet annorlunda, än at vinet mäst sprutas i
munnen. Men jag vänder mig med fasa åt den sidan, och hör
heldre deras berättelser, som säga, at hans excellence vist sig
mycket nögd med döden både förr och under denna sista sjukdom.

Mit bref blir emot förmodan nog långt, och tid blifver at sluta
det samma. Har aran med djup barnslig vördnad framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Mars 1768. C. F. Mennander.

131. Min huldaste Far.

För min försummelse at upvakta min huldaste Far blyges jag
sä mycket mera, som jag redan i Söndags ätta dagar sedän hade
den aran at bekomma en lika angenäm, som kärkommen skrifvelse;
men prof. Bilmark, hvilken jag redan besvarat, lärer halva anmält
min ödmjukaste vördnad.

Min Far behagar lämna til mit yttrande på hvad sätt nasta som-
mar kunde tilbringas. Härvid väga minä tankar åt bägge sidor.
På den ena ser jag arbetet mäst siulat i lagcommissionen, och må-
len i cantzlirätten minskade från 18 til 3, och altsammans delta
jemte nog ständig upvaktning i mit förnämsta arbetsställe, revi-
sion, tyckes medgifva någon ledighet i sommar; men på andra si-
dan är jag tvifvelrädig, om den skulle användas til någon resa an-

tingen hein eller åt någon annan del af riket, eller ock at qvarblif-
va i Stockholm, hvarest under iakttagande af något tilfälle til öp-
ning i cantzliet ännu mycket äfven återstär at bese och göra sig
underrättad om. lag vägar dock i djupaste ödmjukhet föreslä en

resa, säsom nödvändig för min hälsa, då jag suitit sä mycket stilla.
Härtil lära tre tilfällen yppas: mit värdsfolk lära göra en kårt resa

til öfvercomm. Lövenskiöld i Göteborg, prof. Bilmark torde resa
genom Stockholm ner til Scara, hvart hän äfven i sommars invite-
rade mig, och min Far lämnade halft samtycke, och det tredje til-

1 Niin alkuperäisessä. Så i originalet.

il
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fället torde gifvas at £å omfamna min huldaste Far, hvilket jag
föredrager framför alt annat. Dessa resor kurnia skränkas innoin
så kärt tid, som omständigheteme fordra, och jag tror under dem
ej blifva okunnig om ställningen i cantzliet. lag menar ock kunna
få permission; men hemställer dock til min huldaste Fars beliag
altsammans, och om ej ätminstone en liten lustresa nerät Sverige,
hvilka orter förtjena at ses, i endera af ofvannämde fall kunde fö-
retagas.

Beklagar högeligen både prof. Bilmark och ritmästarens olycka.
Den förra torde med skäl kunna kallas lycka. Cygnell har fått
sit bref, och hos Wargentin, som dock ej sjelf viste hvem som skrif-
vit notificationsbrefven om bergsrådet Svabs död, har jag anmält
min Fars ursäkt.

Pergolesis passions-musiq tog i dag så tiden bort, at jag för på-
stens bårtgång skull i förtid måste sluta, framhärdande med dju-
paste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 1. Apr. 1768. C. F. Mennander

132. Min huldaste Far.

Härmed får jag den aran öfversända ansökningen om permission
af Kongi, hofrätten, den jag öfverlämnar i min huldaste Fars öma
föranstaltande. Jag har ej kunnat begära betyg öfver minä göremäl
i cantzlirätten, innan de samma aro til ända bragte, icke eller har
det gätt an at begära dylikt frän justitiaerevisionen eller lagcom-
missionen. Jag hade väl kunnat bifoga mit extractum protocolli
frän lagcommissionen och betyg, jag i fior sommars feck frän revi-
sionen; men det sednare är för gammalt, och om mit engagement å
det förra stället lär jag ändä bli trodd. Nog af, när jag en gång
tänker söka något verkeligt i hofrätten, hoppas jag kunna vara så
documenterad, som det kan då behöfvas.

Redan den 24. Aug. i fior är resolveradt ang. Arnbergs enkä och
bifallit, äfven som den 18. November för Tengströms; men innan
utslagen, som kosta 64 d:r 16 s. hvardera, utlösas, gä de samma ej
i verkställighet.
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Min huldaste Far täcktes låta mig här med några ord omröra
en sak, jag länge tänkt uppå. Jag anser studierne nu mera för den
angenämaste hvila, och tycker mig, så väl i anseende dertil, soni at

en grundelig insikt i lagfarenheten, som mig fattas, är så aldeles
nödvändig, ej kunna bättre använda sommaren än at öfver den-
samma vistas i granskapet Upsala, där mig, oaktadt termin då ej
varar, kunde gifvas tilfälle til en högst angelägen sak genom priva-
tissima informatio hos Rabenius. Annukan det gå an; men här-
efter blir det ej så lägligt, och huru ynkeligit skulle det ej vara at

sakna grund i sin metier? Företrädet af Upsala för Åbo lyser på
mer än et sätt. Min Far torde af vanlig godhet ännu snarare bifalla
härtil, sedän jag i nasta bref vidlyftigare får omröra detta, som

borde ske juförr des häldre, och så långt på hösten, som möjeligt är.
Desemellan kunde jag altid vara så godt som närvarande i Stock-

holm. Med diup vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 8. April 1768. C. F. Mennander.

133. Min huldaste Far.

Ganska kärt vågade jag sist nämna om en resa til Upsala. Min
kamerat secrcteraren i Kongi, lagcommissionen, som äger lika stor
insikt i lagfarenheten, som vänskap för mig, har rådt mig dertil,
och at derefter göra en tingstour med nägon häradshöfdinge. Denna
ordningen tycker jag äfven i ödmjukhet vara bättre, ty om mig
snart skulle hända den lyckan at blifva ordinarius, sä kunde jag icke
desto mindre säsom notarius följa med en häradshöfdinge och äfven
få tilfälle at sjelf förrätta något ting; men dä mera skulle det ej anstä
mig at ligga vid en academie. Bemälte secreterare är ganska närä
bekant med h;r prof. Rabenius, och tror honom icke allenast vara

benägen til Information, utan ock at lämna mig husrum öfver
sommaren, hvarom, när så behöfves, hän vil tilskrifva honom. Per-
mission lär icke kunna nekas mig, och nyttan af denna sommarro
är lika skenbar, som Upsalas företräde i den delen framför Åbo.
lag nämner allenast, at för at så mycket mera vinna i tiden, skulle
jag aldeles lefva in silentio, ja sä at hvarken minä kamerater eller
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släglingar viste hvar jag vore, och blefve det bekant, sä lärer läre-
girughet ej lända någon til vanheder. Desutom är Upsala så ganska
när, at när sä blefve nödigt, kunde jag strax vara i Stockholm.
Omöjeligit är, at utan en sädan ledighet i grund lära en vetenskap,
ocb jag tycker burn nögd jag i winter äterigen skulle träda til
minä syslor. Hos min buldaste Far anhåller jag derföre ödmjukast
om tilständ härtil. Den kostnad, min buldaste Far med dryg
känning altid haft för mig ospard, blifver jemte egen häg äfven
nu den starkaste driffiäder för mig at väl nyttja delta tilfälle. I fall
min buldaste Far härtil lämnar sit samtycke, så lärer det blifva
nödigt at ju före des heldre angripa saken, och continuera den
samma så längt på bösten, sommin permission kan medgifva;
bvarom jemte Rabenii arfvode jag i ödmjukhet utbeder mig at

vidare få correspondera.
Annu bar jag ej funnit tilfälle at conferera med farbror om des

ärliga arfvode. Emellertid bar jag bordt berätta, at faster vid
discours härom, som jag på längt båll yppade, yttrade sig vara längt
nögdare med at ärligen få öfver vissa victualievabror, hälst smör
och spannemäl, än betalning i penningar. Torde ock hända delta
vore fördelaktigare i nuvarande penningebrist, och om min buldaste
Far sä skulle behaga, sä kunde altsammans pädet sättet bäst
jemkas.

Hvad cantzlisakerne vidkommer, sä bar Marks von Wiirtenberg
vid sit afträde förklarat sig nögd med 500 d:r k:mt, hvilken sum-

ma den fattiga Rossen och jag til hälften bvardera utlöst och at

betala emot Marks förbindelse at ej ligga oss i vägen vid verket
nu eller framdeles. Cantzlisten Lästbobm är nu igen pä vägen at gå
bårt. Får se hur dermed gär. Man skulle förmoda, at de mänga
syslor, som i hofrätten och commercecollegium nu blifva tilsatte,
nägot skulle töinä cantzliet. En hop gammal betjening såsom
Lostjerna, Grään med flere, mätte ock en gäng komina undan.
Rossen tänker och kanske laga sig ur vägen.

Roken hos Salvius stär ej at fä köpa, emedan hän nu ändrat
dessein med sinä böckers säljande. Stricker har lämnat mig et

paqvet; äfven sä advocatfiscalen Schmiedeberg. Nytt och Gam-
malt har jag icke nu mera continuerat, emedan den ej är interessant,
och hälst dä den sä längt efter kommer min Far tilhanda, som des-
utom har den frän Consistorium. Väntar dock min buldaste Fars
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befallning härom, såsom ock om någon annan veckoskrift skal ta-

gas i stället. Af Olof Håkanssons portrait har jag gjordt en im-
promptu uti rödklita, som jag torde framdeles få öfversända med
arinat. Expeditionen om gårdshandelen lärer väl nu vara fram-
kommen, emedan de längesedan berättat den samina vara afsänd?
Hofrådet Arkenholtz sökte mig i förgår, men jag råkade ej vara
hemma, Morbror Paleen väntas alla dagar.

Med djup vördnad har den aran at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 15. April 1768. C. F. Mennander.

134. Min huldaste Far.

Sedän jag sist skref min huldaste Far til, har jag upvaktat herr
hofrättsrådet Tollstedt, som med mycken ömhet emottager mig
och ej eller glömma de Drottning Christinas bref, han lofvat min
Far. En passant frågade jag honom, om ej en sommarledighet
kunde användas i Upsala, men han var åter icke för det, utan före-
slog strax tingsresor. Lofvade ock at ej allenast förse mig med
böcker och handskrefne föreläsningar til låns; utan ock, när så
blir nödigt, skaffa mig tilstånd af Svea hofrätt til någon domare-
förrättning. Således måste jag återkalla hwad jag redan i tvänne
bref omnämt och följa en så uplyst mans råd lämnande dock alt-
sammans i min huldaste Fars behag. lag ville allenast önska, at

jag utan någon längre permission kunde så sköta minä theoretiska
stycken, som de fordra.

I dag är Malmerfelt, W alien och Lieven upförde på Stockholms
landshöfdingeförslag, och den siste dertil utnämd.

Minä syslor ibland hvilka detta skrifves, skynda på slut af bref-
vet, och har jag den aran med djup vördnad framhärda min hul-
daste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 22. April 1768. C. F. Mennander.
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135. Min huldaste Far.

Fägnaden, at äter undfå en vördad skrifvelse af den 14. i denna
mänad, har ej annat kunnat, än ganska mycket lida vid den för
mig bedröfveligaste tidning, at nemligen min huldaste Far äter
värit besvärad af siukdom; men jag finner dock däruti, som alt
annat jordiskt en blandning af ledt och ljuft, ty samma bref un-

derrättar mig, at anstöterne i år ej värit så svåra, som i f joi: en

tröst, dä jag vet, at sådane krämpor ej kurnia sä hastigt förvinnas,
och då man måste vara nögd at de smäningom aftaga. Sä hämtar
jag äfven deraf, at sjukdomen växlat om i et annat slag, dett hopp
til Gud, at lian, sedän en hop under min huldaste Fars dryga äm-
betsförrättningar äsamkade anstöter pä delta sätt fätt bryta ut,
änteligen skänker mig nya ämnen at prisa des näd uti en min hul-
daste Far fulkomligen äterstäld hälsa.

Min mening har ej värit at allena företaga nägon resa åt södra
orterne, utan, sommin huldaste Far behagar nämna, i sällskap
med mit värdsfolk, om sådant blefve af. Nöjet at fä bese orten här
omkring blir dock för mig dubbelt större, då jag derigenom tillika
efterkommer min huldaste Fars råd och öma vilja.

Bringens historie har jag praenumererat uppä, och bibehållit
de andre prsenumerationerne, men annars ganska sparsamt köpt
ströskrifter. I sällskap med en annan har jag äfven för 3 plätar
om äret tilsammans subscriberat prsenumeration på Journal Enci-
clopedique, såsom innehällande de tilförlåteligaste underrättelser om
de nya på alla orter utkommande böcker. lag vet ej om min hul-
daste Far köpt det verket, ty dett torde säledes blifva för dyrt, och
har jag derföre trodt det löna mödan at så lindrigt pris, som 9 daler
om året, få interesanta underrättelser, och hvaraf jag, om min
huldaste Far så befaller, torde fä lämna kärta utdrag i minä bref.
Tvänne fingers tjocka stycken utkomma hvar månad. Man får
dock ej hellällä verket, utan det gär til läsning emellan interes-
senterne, som til en del äro nog höga herrar.

En vacker nattråck med väst, jemte flere utgifter, af hvilka jag
med första skal nämna de förnämsta, hafva väl minskat min cassa,

oaktadt sparsammste hushållning, til omkring 140 daler, men jag
skulle dock tro mig ännu länge komina dermed til rätta, om ej en
klädning och andre smärre nödtorfter fordrade större förskätt.
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Min blå och svarta klädning äro rätt goda, men som den gröna en-

dast på resor och i fult väder kan nytjas, så harmin grå, hvilken
vid min återkomst til Stockholm blef vänd, genom dagligt bruk
nog förfullit, så at ehuru den ännu kan i arbetsrummet brukas,
vägar jag dock i djupaste ödmjukhet anhålla hos min huldaste
Far, at mi til sommaren fä en hvardags klädning af tyg, säsom
lindrigast och tjenligast i värmen. Hvaruti jag likväl är aldeles
nögd med min huldaste Fars behag.

I Onsdags lämnade jag til h:r secret. Wargentin min bondebyg-
nad. Han tykte om projectet och lofvade föredraga det. lag kom-
mer nu bland andre gynnare i grace hos lärdt folk. I Söndags spi-
sade jag hos h:r secret. Wargentin, och i mårgon är jag buden til
h:r hofrådet Arckenholtz. lag ville allenast önska at jag ägde til-
räckelig tid at förnöta i deras sällskap. Med djup vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 29. April 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Hvar gång jag tilskrifver min huldaste Far,
öfverflöda minä tankar af ämnen; men tiden och pappret tryter
ofta. Med sista påst feck jag öfver fruerne Hasselboms, Clewbergs
och Leches underd. ansökn. om befrielse för återbetalning af rän-
torne utaf de 14 ersättningshemman. Oaktadt consistorii författ-
ning med desse hemman är ogillad, hoppas jag dock denna böne-
skrift vinna nådigt bifall.

136. Min huldaste Far.

Tvänne min huldaste Fars vördade skrifvelser hafva på kårt tid
ankommit, och jag ber ödmjukast om ursäkt, at tvänne påstdagar
gätt förbi, utan at jag iakttagit min skyldighet. Ibland andre hin-
der är stundom den publiqve pästen så vidlyftig, at den enskilde
ej har nägon tid öfrig. Gud väre lof, min hälsa har värit rätt god,
men nu til sommaren börjar jag önska mig nägot mindre arbete.
Härtil äro de resor förnämsta ordsaken, hvilka min huldaste Far
tillätit mig, sedän Upsaladesseinerne af h:r hofrättsrädet Tollstedt
blefvo ur vägen röjde. Min huldaste Far täckes af des vanliga
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godliet öfverse med minä mänga förslager, soin ätminstone kunna
tjena til bevis derpä, at min välfärd ligger mig ömt om hjertat.
lag har nu på en tid ej haft tilfälle at upvakta h:r hofrättsrädet
Linderstedt, men med det första skal jag hos honom anhålla at

blifva recommenderad til häradshöfdingen Malmerfelt, hvilken hän
för min buldaste Far lärer nämt. Hans tingsresor förefalla sä närä

omkring Stockholm, at jag desemellan kan företaga något annat.
Om delta fär jag i ödmjukhet vidare skrifva. För öfrigt och då
jag en gäng vägar pätaga mig någon egen förrättning, ligger min
älder mig i vägen, men torde hända deri äfven blifver ändring el-
ler jag kan hinna til 25 är, innan någon domaresysla af mig kan
competeras, eller ock rättare transport sökas til hofrätten, dä den
meriten förut blir mig nyttig.

Farbror Lundberg lär i dag skrifva min buldaste Far til om

matvarorne. Faster har bedt på sinä vägnar anhålla hos min Far,
at, om sädant ej faller besvärligt, fä sädane öfver, dä de kunde af-
dragas på betalningen för mit menager. Käril och säckar ville hon
i tid skicka härifrän. Farbror Lundberg brukade med mig myc-
ken försiktighet och den lärer ej mindre lysa i brefvet. Då min
buldaste Far svarar derpå, torde äfven den päminnelse om betal-
ningens minskande få inflyta, som jag ej lärer kunna framföra.
Det är väl ännu tid för honom at sjelf nämna derom, men 400 plä-
tar börja snart nog at blifva sä gode, som förut 1500 daler, och jag
vore mer än otacksam, om jag icke på alt sätt önskade minskning
af de dryge utgifter, min buldaste Far för min skull vidkännes.
Smör och mjöl hälst skrädt, äro de varor, farbror skulle begära
och lära vara den enda derifrån kunna hitsändas. Utom flere
hinder tvätta de i dag i min kammare, så at jag ej hunnit göra
något extract af min räkning; men med nästa päst skal detsamma
öfversändas. I couvertet omkring min permissionsansökning me-
nar jag mig hafva i ödmjukhet tackat för den tilsände sedeln, som

längesedan riktigt framkommit. Recipisset på depositionssedeln
är äfven i godt förvar.

Mit project til bondebygnaden, sommin Morfar gaf mig ideen
til, har jag inlämnat til wetensk.academien med aplause, men

den elaka lukien recommenderar ej et sådant företag til almänt
bruk.

Lochner och Ulfven hafva ännu ej fätt in nya böcker.
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Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

Stockholm, den 13. Maji 1768. C. F. Mennander.

137. Min. huldaste Far.

I går qvälls kom morbror Paleen hem, och har jag så väl af
honom, sommin huldaste Fars vördade skrifvelse inhämtat min
huldaste Fars välmåga och öma sinnelag. Morbror är annors vid
ganska godt humeur, och lofvar på alt sätt bevaka mit bästa. lag
har spisat hos honom och nu skola vi ut til Haga. Härvid oroar
det mig ganska mycket, at jag ej har tid at gå hem efter min fär-
digt skrefne räkning, som jag längesedan bordt skicka, men at så-
dant nu åter å sido sättes, täckes min huldaste Far af vanlig god-
het ursäkta. lag blyges så mycket mera, sommin huldaste Far
utan at jag vist redo för de öfversände penningar lofvar i nasta
bref flere til minä behof; för hvilket jag i djupaste ödmjukhet
tackar. Som jag haft aran i förra brefvet berätta, så har trans-

portsedeln riktigt framkommit och gälden samma dag til farbror
Lundberg betald. Min huldaste Fars commissioner skola ej af
mig glömmas; men nu nödgas jag redan sluta, och framhärdar med
barnslig vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 24. Maji 1768. C. F. Mennander.

P. S. Så när hade bråskan gjort, at jag förgätit at aflägga min
ödmjukaste tacksäjelse för den öfversände permissionen och pro-
tocollsutdraget på extraordinarie vid hofrättens protocoll, af hvil-
ket jag finner, det min huldaste Far sjelf besvärat sig med ansök-
ning derom. Jag vet ej om jag derigenom blifvit extra eller vice-
notarius. Det är väl af bägge slagen i Svea hofrätt, men jag menar

extraordinarierne vid hofrättens i Åbo protocoll alla vara viceno-
tarier. Förmånen är i alla fall Stor, och det gagnar mig ej litet, at
närmare hafva kömmit in äfven på det stället.

Fartygen äro komne jemte de angenäma presenterne.
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138. Min huldaste Far.

Efter min huldaste Fars befallning i bref af den 27. Maji, som
jag i dag bekommit, var jag strax hos grefvinnan Brahes kamere-
rare, soin heter Rath. Der feck jag i den omskrefne saken adresse
pä herr statssecreteraren Rosir, säsom förmyndare för unge gref
Magnus Brahe, som är egentelige ägaren til godsen i Pargas. Men som
herr statssecreteraren nu var på landet, jag ej eller strax ville gå
så långt, sä inhämtade jag af kamereraren beskaffenheten af gär-
darne och priset på dem. De bestä, sommin Far berättar, i et

rusthäll med sinä augumenter och 3:ne frälsehemman. Räntan,
som lärer vara bekant, skal väl ej vara mycket stor, men för en

som bor i Finland och bar upseende pä bönder, som lefvat i mycken
frihet, kunna de blifva fördelaktiga. De aro på intet sätt graverade,
och den begärte köpeskillingen är 60000: daler k:mt. Anbudet
til sain bar redan någon tid stått öppet, men bland andra hinder
bar det värit, at ganska fä velat handia alla tilsammans, dä de
likväl icke kunna särskildt säljas; men nu torde med saken gå så
mycket snarare som herr cantzlirådet Lagerflycht är i fullkomlig
handel om dem, och den som mäst presserar. Eljest hafva åtskillige
anbudit sig, bland hvilka morbror Paleen äfven är en commissionair.
Kamereraren undrade, at hofrättsrädetLagerborg ej nu gjort alfvare
af at köpa dem, emedan hän strax efter grefvens död och innan
man ämnade sälja dem falkat deruppå. I anseende tilden bråska,
saken säledes fordrar, om den annars icke föregifves för at göra
den samma sä mycket begärligare, torde min huldaste Far här-
utinnan lämna mig ytterligare befallning, då jag får tala vid herr
statssecreteraren sjelf, äfven som jag ödmjukast ber at fä veta,
om vid discoursen med denne herre icke vore bättre at yppa än
förtiga min huldaste Fars namn, som nu, oaktadt efterfrågan, blifvit
dölgdt.

Herr doctor Hauswolff ber om ursäkt at hän ej besvarat min
huldaste Fars med penningarne riktigt ankomne bref, som dock
skal ske i nästa Tisdag. Om nu för den nyare piecen kan fäs 6
daler exemplaret, vore det väl. Emellertid ber hän mig öfversända
medföljande förtekning päde af Hans Maij:t utnämde lundske
iubeldoctorer i theologien, och äfven berätta följande passage: Dä
den Kongi. Famillen skulle i förledne Tisdags göra en tour til
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Svartsiö, obligerade Hennes Maj:t Hans Kongi. Maj:t at köra den
phaeton, hvaruti de åkte. Konungen satte sig på kusksätet, det
geck väl et stycke, men då Hans Maj:t behöfde näsduken, den han
emot vanligheten satt i vänstra fickan, hvarutur han med högra
handen skulle taga den, kommo hästarna något ur stråten, phae-
tonten stöter på en sten, Hans Maj:t faller af, släpar en 200 steg
emellan hästarne, til des man änteligen feck halla dem, och under
alt detta uppehöll Gud sid smorda utan ali skada och vidare olägen-
het.

Mig berättas, at moster Caisa Lotta från Borgå lätit söka mig,
och at hon i dag kömmit hit resande jemte andre släktingar, hvar-
före jag måste skynda mig ut.

Med djup vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 3. luni 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Brefvet til farbror Lundberg är aflämnadt,
och lofvar han med nasta påst lämna svar.

139. Min huldaste Far.

Med min hårfriseure m:r Elfström, soin afrest på Cajalens far-
tyg, har jag i en brädläda märkt med C. F. M. afsändt de böcker
och skrifter, som här blifvit upköpte, undantagande Ari präst och
November månad at Stats lournalen, af hvilka Marks von Wiirten-
berg, efter trägen begäran fått låna den förra men kunde i hasten
icke öfverlämna henne, och den senare var ej vid efterfrägan nägre
exemplar qvar af; men mig lofvades längre fram, sä at jag med
Nordsten kan skicka sä väl desse, som de flere därtils utkomne
skrifter. Medföljande räkning öfver utgifterne för min huldaste
Far torde jag börjat för långt tilbaka, men jag är ej viss på, vid
hvad datum den sista öfversändes. Rikdags Tidningarne äro ej
utkomne. Icke något iustitisecantzlerens memorial i Mathesii sak
torde vara utkommit, ej eller dennes bref tilden förre.

Häfpredikanten Stricker har rest bärt och bad mig anmäla sin
vördnad. Herr bancocommissarien Bergius har bedt mig päminna
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om en honom lofvad disputation de ornitho-theologia och flere i
naturalhistorien, om han ej besvärar. Äfven åstundade han veta

namnet på kyrkoherden i Paldamonjemi år 1620, om sådant är
bekant.

I dag lärer farbror svara. Afslaget torde ej bli stort på betalning,
som vore nog obilligt, då altting fallit. Med djup vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 7. lun. 1768. C. F. Mennander.

140. Min huldaste Far.

En vördad skrifvelse af den 7. i denna månad hade jag i Söndags
den aran. at bekomma, äfven som morbror Paleen undfått sit bref.

En par månader har en öpning värit på vägen i Kongi, riks-
archivo genom Kongi, secreteraren och riksarchivarien Fricks bårt-
gång. Marks von Wiirtenberg har härtils värit den som vid avan-
cement til copist derstädes stod i accord med Fricken. Men så
väl et i anledning af des engagement med ryske knäsarne om hononi
upkommit rykte at des intention vore at ligga där för rysk räk-
ning, som det hopp han framför alle andre har om befordran i
Kongi, iustitiaerevisions expedition, har gjort, at han numera icke
finner sig hågad derföre. Han böd det då strax åt mig, men mine
desseiner i revision voro deremot. Kårt derpå hade någre haft lust
at gå in uti accordet, och ibland dem unge baron Tilas i kammar-
expeditionen, men penningar feltes. Änteligen säger Marks von

Wiirtenberg, betryckt för sin åt Fricken utgifne löpande sedel, i
förledne Fredags åter härom til mig. Och som den förut mig be-
tagne förmån at få rådföra mig med morbror Paleen numera stod
mig öppen, så geck jag strax til honom och blef af honom styrkt
deri. H:r statssecreteraren Rosir var om Lördagen bårta, så at

morbror och jagför bråskan skull förnötte en tima af Söndags förr-
middagen honom.l Ogerna ville denne herre deruppå, men i an-
seende tilden lilla apparence jag oaktadt des och mine öfrige her-
rar förmäns grace äger i revision at ännu på par år vinna avance-

ment, så samtykte han därtil på sätt, som skall visas. lag har så-
ledes värit både i går och i dag förrmiddagen hos mine herrar för-

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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män i collegio, och med sådan grace af alle emottagen, at jag har
svårt at säga, hvem som var mäst nädig. När cantzlirätten i dag
var slutad, utan at jag hvarken hunnit upvakta alla mine befordra-
re, eller en gäng ingifva min skrifteliga ansökning, började hans
excellence Friesendorff ännu dä jag var inne at plaidera för cantzli-
rättens secreterare, och efter en stund feck jag räka herr bofcantz-
leren grefve Diiben, som berättade mig, at jag numera vore copist
i Kongi, riksarchivo. Hvad är dä pä en sådan dag billigare, än at

min bön til Gud, min tacksamhet emot en god och huld Fader, och
min föresats at ännu vidare fortfara med flit, dygd och en loflig
omtanka pä min lyckas förmerande, på en gång hämta ny styrka
och tillika hjelpas ät vidat förordsaka en oskattbar förnöjelse öfver
en befordran, som vid minä är är nog ansenlig. Nu har alt sä-
dant skedt med samma vilkor, uti hvilka Marks von Wiirtenberg
förut ingätt, nemligen emot 6000 dalers erläggande til Kongi, secre-

teraren Frick, dä jag strax fär komma til 600 daler k:mt ärlig lön,
men sä länge jag är copist, umbära de honom tilkommande sport-
lar, som stiga til en 300 daler samma mt, och dem Fricken förbehällit
sig. Den öfversände depositionssedeln har jag äterlämnat til far-
bror Lundberg, som ej sjelf kan bispringa mig,utan har jagaf honom
emottagit statscontoirets obligation pä tolftusende daler k:mt och
berättade hän mig halft om halft, at lian för dödlighet och eldsväda
skull icke längre gerna kunde löpa den risqve at hos sig behälla
desse obligationer, utan säge hälst, om hän finge lämna dem i mine
händer. lag vet ej om delta var alfvare, icke eller om lian kan
vara sä obillig och ej afslä något pä mit gage, ehuru lian sagt mig
det bäde directe och indirecte. Faster tycker ej derom, men jag
bar med ali höflighet förklarat orden i min Fars bref, det jag fätt
se, för des fulla alfvare, och at det vore en förmän för mig at ännu
längre få blifva i et sä ömt hus, oaktadt pä betalningen ingenting
kunde släs af. Men at komma til sjelfva saken, sä hoppas jag at

på ofvannämde obligation fä läna 6300 daler, til des min huldaste
Far efter des hui da löfte öfversänder betalningen desföre. lag
nödgas, oaktadt min huldaste Far nyligen öfversändt penningar,
dem jag sparsamt hushållat med, men i stället för camelots-, för
hushållning skull i framtiden köpt en vacker klädesklädning, läna
desse 300 daler öfver, i anseende til fullmagtslösen och andre ut-

gifter, sä mycket häldre som af dem utan tvifvel öfverblifver nägot,
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soin äter i betalning kan instickas. Hvad angår förmänerne vid
delta mit avancement, sä är det nu först och främst tilräckeligit
vid tjugu ärs ålder, och har jag desutom ingenting förlorat i re-

visionen, ty nti min ansökning, som jag nu efteråt pro forma måste
ingifva, tänker jag reservera mig min tour derstädes, sä at jag om

sä nödigt blefve, kan avancera til copist framdeles der, men ändå
utom verket behälla min riksarchivo vundna tour. Men sådant
torde ej bli nödigt, emedan nog bopp om avancement är i riks-
archivum, som har sinä syslor endast des betjening reserverade.
Något hvar tänk . . .

1 gå derifrån utom verket, och möjeligit kan
vara, at jag innom et är är cantzlist, då jag äter har den förmän
framför nti revision, at jag här är ensam, men der har sex at toura

med, innan registrators öpningen kan blifva mig nyttig. Icke kan
mig betagas, om sä nödigt blefve, at avancera til iuridiske verk
utom cantzliet, i anseende til min vid lagfarenheten härtils em-

ployerade tid och mit stadigvarande engagement i Kongi, lagcom-
mission, där en secreteraresysla en gäng kan stå mig öppen. At
genom byte komma in sä väl i revision tilbaka, som någon annan
expedition lärer kunna ske, i anseende dertil, at syslorne medföl-
jande jemna löner äro i riksarchivum mera begärlige än annorstä-
des. Desutom blir det nu mer och mera lysande och fördelagtigt,
och dett reviderande af de i par secler i oordning liggande hand-
lingar, som riksens ständer vid sista riksdag anbefalt, kan ej eller
aflöpa utan belöning vid en riksdag af större caractere och tour,
än betjeningen då innehafver. lag bör ej eller förtiga, at herr
cantzlirådet Rabbe behagade flatera mig at väl föra pennan i con-
ciperande, och önskade at se mig pä fast fot i sjelfva collegii ex-
pedition, dit heder och nöjsamme göremäl nog kunde läcka en,
nu sedän penningelöner äter börja något betyda. Dit hade jag
tvänne vägar, antingen, om jag får tänka sä längt, at gå det ordi-
naira steget från secreterare i riksarchivum til cantzliråd eller byta
på ofvannämde sätt med någon jämnlik derstädes, at förtiga, det
den ena protonotariesyslan sä väl där, som i de andre expeditio-
ner kan af alla competente i cantzliet sökas. lag kan härvid ej
förbigå at nämna, at de göremäl, som grunda sig pä historie och
politiq, altid mera behagat mig, än de iuridiska, dem jag, oaktadt

1 Loppukirjaimista ei saa selkoa. De sista bokstäverna oläsliga.
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tämmelig håg för dem, ansett såsom sträfvare. Och efter jag nu

på så fördelagtigt sätt kömmit in uti de förre, ber jag ödmjukast
min huldaste Far, at, om ej betydande motskäl sådant förbiuda, få
blifva vid dem hälst mine förmän, herrar cantzliråden, om tilfälle
blir, vore nog gunstige at vilja hafva mig in i sjelfva collegium, där
en rätt ministerielle väg stode mig öppen. Om jag, som likväl icke
så lär hända, skulle hinna tilden ålder en gång, at sådant blefve
mig för besvärligt, så torde ändå någon iuridisk plats vara til min
hvila öfrig. Desse tankar äro ej nya hos mig, ty jag har länge hyst
dem, i anseende til något byte, som i fali jag vunnit fast fot
i revisionen, med min huldaste Fars tilstånd kunnat ske til collegii
expeditionen. Det mäst ömaste för mig är, at jag på sådant sätt
blefve beröfvad en ständig sammanvaro med min huldaste Far,
men åtminstone så länge jag är i riksarchivo, kunna somrarne al-
tid klanderlöst förnötas i Finland, och, om jag vågade, skulle jag
berätta, at ryktet aldeles gör min huldaste Far en gång försäkrad
om erkebiskopsstolen, och huru flat sute icke jag då vid någon
påst allena i Åbo hofrätt. Torde dock hända, at minä raisonne-
menter härröra af et för mycket lekande sinne ehuru jag bygger
dem alla på den fastaste föresats at tjena Gud til ära och vara mit
fädernesland til nytta: och det är derföre jag vid förefallande casus
hemställer altsammans til min huldaste Fars visa och öma ompröf-
vande. Ehuru jag nog hade lust för några tingsresor i sommar, har
jag ej ännu prseparerat mig derpå, utan skulle hälst på någre
veckor, om jag hinner skilja mig från de tiltagande cantzlirätts-
målen, önska at få omfamna en Far, hvars ömhet näst Guds bistånd
jag harat tilskrifva min lycka och välfärd.

Hvad ytterligare af skrifter utkommer jemte det som första gån-
gen ej medfölgde, skall med Nordsteen öfversändas.

Detta bref har jag skrifvit hos min gode morbror Paleen, i hvars
bref detta äfven efter befallning lägges. Herr prof. Bilmark och
min Morfar skal jag skrifva til, när fullmagten är i handom, som

kanske sker til nasta Fredag.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-

digste son

Stockholm, den 14. lunii 1768. G. F. Mennander.
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141. Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref angäende Braheske gärdsköpet, har jag
hafft den aran at bekomma, och skal effter befallning icke widare
yrka därpä, äfwen soin jag ej eller sedermera talt vid herr stats-
secreteraren Rosir derom.

I förgär feck jag läna 6300: daler kopp:mt af Kock och Wen-
delius, emot den bekante panten och recipisse derpä, tilden 1.
nästkommande Augusti, öfwer hwilcken tid de ej wille gä. Mit sinne
upfylles af de starkaste tacksamhets och vördnads känslor, då jag
föreställer mig min huldaste Fars ömhet och vakande omsorg för
mig, som äter pä et sä utmärkt sätt befordrat min welfärd, och
dä min huldaste Fars löfte om et sådant läns betalning gör mig
dristig at anhälla i djupaste ödmjukhet derom.

Herr baron och lagman Ribbing wäntar med skäl snart befordran
til cantzliråd eller dylikt; nuwarande riksarchivarien Strand tänker
söka en påstdirecteurssysla i Pomern, registratoren cousin lusleen
affecterar hans raillerie at blifwa consul i Smirna effter Rydelius,
cantzlisten Hällström ämnar ock söka sig utom werket, och är
desutom illa ansatt af lungsot, den jag dock af alt hjerta önskar
ej måtte bidraga til mit avancement; och när til alt detta kommer,
at riksarchivum ser sin befordringsrätt sine egne betjenter förbe-
hållen, så kan efter ali apparance, om Gud wil, jag innom et år
wara cantzlist och kanske registrator, och således torde det wara
bäst at litet hwila och se omkring sig på detta ställe, tils någon för-
delaktig transport eller byte yppas, som en alla syslor medföljande
orubbad lön nog torde göra begärligt för någon min wederlike,
då mig icke eller mellangifft kan wägras, så framt denne, som nog
troligit är, wore lönlös.

Innesluter mig i min huldaste Fars öma och faderliga åtanka
och omvårdnad samt med djupaste barnslig wördnad framhärdar
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. lunii 1768. C. F. Mennander.

142. Min huldaste Far.

Härjemte fär jag den aran i djupaste ödmjukhet öfversända
en afskrift af min fullmagt, som är snyggt och propre skrefven.
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Chartan kostar 36 daler, recognition är 2 riksdaler eller 21 daler,
och waktmästame hafva fått 18 daler, sä at fullmagten kommer
på 75 daler k;mt. lag har ej kunnat undgå at tils i morgon bjuda
nägre af minä förnämare vänner, af hvilka en del vid et och annat

tilfälle gjort mig tjenster, på en liten soupee, hälst jag annars
icke förtracterar mig på dem. Maten, 6 rätter, är accorderad til
25 plätar, men kostnaden för vinet, som då bör gå mindre åt, än
om calaset endast bestätt deraf, är oviss. Min huldaste Far torde
bärtil af vanlig godhet bifalla, hälst jag nu ej låfvar dem någon
tractering, förrän jag blir Kongi, secreterare.

Min huldaste Fars bref af d. 14. i denna mänad bekom jag i
gär. Commissionerne och Ari Präst skola ej glömmas, men min
huldaste Far täckes förläta mig, om Nordsten under dessa be-
kymmer farit bärt, sä vida de andre fartygen snart äterkomma,
eller tiläfventyrs jag fär taga dem med mig, om någon öfver-
resa sker. Den 7. delen af Carl Xl:tes historia sade Gahmen, som
lämnade mig den B:de, sig hafva uphandlat, men jag skal nu på-
minna honom derom. Et paqvet af honom väntar jag åter. Riks-
dagstidningame komina ej längre. Med djup vördnad framhärdar
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 21. lunii 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Ber ödmjukast om min vördnad til herr pro-
fessoren. Pästen gär nu. I dag har jag spisat hos herr stats-

secreteraren Bentzelstierna. Om någon utväg vore at fä tilhopa
oeconomiska disputationerne i Åbo för en 20 år tilbaka, så bad
herr bar. och cantzlirädet Bunge mig derom.

143. Min huldaste Far.

lag har icke hunnit at i dag skrifva en formelig räkning öfver
mine utgifter denna tiden, hvarmed äfven de smärre räkningarne
komma at följa qvitterade; men sommin cassa, i anseende til mitt
hastiga uphöjande, märkeligen sammansmultit, och min skyldighet
desutom fordrar at genast underrätta min huldaste Far om de
större utgifterne, så torde jag nu i djupaste ödmjukhet få heratta.
12

177



Mennander—Fredenheim.

at min copisttractering geck i förgår för sig hos Bäfvens rätt heder-
ligt, och sommin faster med flere tykte, lindrigt, i anseende til
anrättningen, ehuru vinet ändä mera ökade kostnaden, än jag
förmodat. Det passade sig väl, at nägre, som jag nödvändigt bordt
bjuda, voro på landet, men par stycken refuserade för opasslighet
skull at komma. lag fölgde den principen at endast bjuda innom
cantzliet, sä at ej en gång farbror Lundberg, som dessutom spisade
ute den qvällen, var där. Utom 4 st:n, som läfvade ovist och ej
beller kommo, bland hvilka herr assessor Görvell och Secret, von

Troil voro, hade jag hudit de härhos teknade 13 stycken, som ock
alla voro tilstädes. Yi började spisa kl. H> 9 och bestod anrättningen
i 1. en god bringa, 2. gäsmjölk, 3. gädda, 4. spenat med ägg, 5. 9 st.
kyklingar och 6. mandelkaka utom rökt lax, ost, smör och sallater,
2. bouteiller franskt, 3. pontaq och 7. renskt gingo ät, så at bäde
af maten och de förre sorter vin blef tilräckeligen qvar ät den
upvaktande vaktmästaren samt drängarne. Det renska vinet räkte
ock efter måltiden, sä at trackteringen jemte cafedrickningen, som

skedde efter de flästes åstundan, slöts kl. 11/4, dä alla förnögde
foro bärt. Räkningen häröfver, som jag med nasta tilfälle skal
öfversända qvitterad, emedan vaktmästaren nu som bäst är ute och
charterar den, visar närmare det andra, som bränvin m.m. och
stiger til 281 d:r så at emot förmodan denna lustresa, när därtil
kommer drikspenning ät Bäfvens tjenstefolk 9 d:r, ät hyrkusken
9 d:r och vaktm. för besväret också 6 d:r, stiger til 305 d:r eller
öfver halft års lön.

Et musicaliskt och witterhetssällskap, som utom åtskillige poemer
och andre skrifter ock ger ut historiska märkvärdigheterne, har
äskat mig til medlem, hvilket jag i anseende til nyttan ej velat
refusera, men hade dock hälst sett, at jag för deras nu til sommaren
slutade sammankomster skull, ej behöft hasta dermed, utan kunnat
til lägligare tilfälle upskjuta en inskrifningsutgift af 75 d:r, hvilket
jag dock säkert gjort, om jag ej då ännu värit okunnig om det
förestäende accordet.

Min klädning hade jag äfven förut bestält mig, efter min fasters
råd af kläde, förnämligast för det tygskläder om qvällame i an-
seende til kölden äro farlige. lag har för framtiden tagit äfven
tilden silfverknappar, hälst jag feck dem 12 d:r dusinet räck,
och 6 d:r västknappar, skräddareräkningen har jag ej ännu fätt,
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men som den lär gå til en 60 d:r, sä stiger klädningen, jemte et
par tygspermissioner til omkring 400 d:r, hvarpä jag betalt bo-
räkningen 1 284 d:r ät Kock och Wendelius.

At desse utgifter, ehuru emot förmodan på en gång infallande
nog dryga, ej mishaga min huldaste Far, derom öfvertygas jag af
den principe jag af min huldaste Far ärft, nemligen at man bör
vara hederligtvis sparsam, och at annars onödige utgifter vid visse
tilfällen blifva nastan nödvändige. Öfrige små utläggningar får
jag efter vanligheten närmare specificera. Med djupaste vördnad
framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 24. lun. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Denna missommars afton äro hela mit värds-
folk ute på Djurgärden, dit jag ock blifvit buden, men min päst
ocli andre göremål skaffa mig mera ro hemma, hälst väderleken
äfven är nog mulen och ostadig.

144. Min huldaste Far.

En vördad skrifvelse, daterad i dag ätta dagar sedän, hade jag
nu pä stunden den aran at bekomma. Min huldaste Fars ömhet
för mit väl och omsorg at sä ganska hastigt i penninglösa tider
sammanskaffa en betydande summa, gör ett nog värdigt uttryck
af min barnsliga vördnad och tacksamhet i lika mån omöjeligt,
som mit sinne af den samma upfylles. Väre sädane välgärningar
de kraftigaste päminnelser för mig at sä ställa min vandel, at de
samma aldrig mätte blifva fruktlöse, utan tvärtom bereda hugnad
och glädie för en huld Fader.

De öfversände penningar bar jag til mine creditorer, Kock och
Wendelius, emot behörig annotation å skuldsedeln aflämnat.

Ehuru litet jag ännu hunnit göra i mit nya ämbetsrum, känner
jag dock redan en försmak af de min sysiä medföljande nöjen,
som mätte blifva så mycket renare, som ej nägon genom min be-
fordran blifvit praejudicerad, så at om nägon missunsam finnes,
bidrar lian mera til min ro än oro. Mine förmän hafva och för-

1 bodräkningen?
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troende för mig, och voro så mycket mera nögde med min ansök-
ning, som ätskillige försök gjordes, at skaffa dem någon R . . .

1

pensionair på haisen. Ingahmda menas Marks von Wiirtenberg;
ty lian har nog sunda tankar, men der voro nog andre på förslag.

Bäde haroin och min vue för framtiden, som på intet sätt blifvit
förvärrad, utan med nya apparancer ökt, får jag, om Gud vil, när-
mare samtala med min huldaste Far, då min öfverresa sker. Per-
mission nekas mig ej, jag kunde äfven nu hafva tilfälle at komma
öfver taliter qvaliter, men vil gärna nägot redigare skilja mig frän
mine iuridiske göremål, för at sedän mera nöjsamt kurnia sköta
så stor del af dem, som jag utan hinder i min nuvarande hufvud-
dessein kan hinna med. Det bästa torde således blifva, at jag med
de nu hitkommande fartyg öfverreser och äter i höst seglar med
dem tilbaka.

Farbror Lundberg har i dag värit hindrad af främmande, så at

jag mäst upskjuta at tala vid honom om statscontoirets obligatio-
ner. Tviflar dock ej at ju lian är benägen vid min afresa lämna
dem. emot mit kvitto.

I går trumlades efter protonotarien Olander vid barnhus- och
bospitalsdirection, som skal värit mästa ordsaken til Breants des-
peration. Hän har utur et directions bref stulit någon tusende
daler, och var medelst ledamöternes och hans excell. Reuterholms
stränghet hart när galgen. Det berättas, torde hända af en öfver-
handen tagande malice, at biskop S ...

1 i hemlighet värit i sta-
den, och äfven befordrat Olanders flygt.

En statsvagn med den präktigaste laqvering, bildhuggeri och
plusieurs ors förgyllning, klädd utanpå med sammet til och med
uppä stegen, och innan til med silfvermoire, alt svenskt arbete,
har Kronprinsen nyligen köpt för 25000 plätar. Blott tofsarne på
hästarne och vagnen kosta 12000 daler.

Bösspännaren Loran, som hjelpte Hans Maj:t från olyckan me-
delst hästarnes tillbakahållande, feck utom 9000 daler hela eqvi-
paget jemte tre par sköna hästar.

Directeuren Ulf och herr Österman, oaktadt mäst af samma par-
tie, hafva värit i någon contraste. Saken är den: ryske legations-
secreteraren Messmacker, til synnerlig förmån för vårt arma land,

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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vil, om möjeligit är, stöta Stakieff ur brädet och bli resident. Hän
söker åtskillige utvägar, och bland dem gjorde hän nyligen ett
faseligit väsende af en fransysk piece, hän sett ligga pä Stakieffs
bord, där ryske regeningen nog stötes. lag päminner mig ej ru-

briqven, men förbuden är hon. Messmaker frägar, hvar residenten
kömmit öfver en så curieuse bok, och får til svar: hos Ulfven;
averterar sådant sedän Österman. Hvad sädant kunnat verka emot
Stakieff, vet man ej; men Österman läter kalla Ulfven til sig, frä-
gar om lian säljer en sädan förbuden bok och utfar med ovett emot

honom, med löfte, at tilsluta boden för honom och ända hans han-
del. Ulfven svarar först med moderation, at lian ej säljer den bo-
ken, utan endast bar den för sin räkning och til utläning, at lian
icke eller förskrifvit den, utan at et och annat exemplar af sädane
böcker kan medfölja för at fylla kistan m.m., försäkrandes til slut,
at en fri medborgare ej af nägon utländsk minister kan beröfvas
sine rättigheter. Det säges, at Österman gätt sä långt, at lian vid
tullen lätit genomse en inkommen Ulfvens bokkista, och der Uin-
nit et exemplar af boken.

Väre hur det vii, men Ulfven har hos nuvarande premiermi-
nistern hans excellence Friesendorff beklagat sig öfver insulte, och
gref Österman vid en ministerconference bett om excuse för sin
hastighet. Den rika fröken Ctzeremetoff, som Panin i Ryssland
skulle få, dog samma dag bröllopet skulle stå. Med djupaste vörd-
nad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockbolm, den 28. lunii 1768. C. F. Mennander.

145. Min huldaste Far.

lust nu dä pästen skall afgå, bar jag den äran at undfä min bul-
daste Fars bref af den 24 sistine jemte de medföljande 2300 d:r
kopp:mt, för hvilka jag aflägger min ödmjukaste tacksäjelse, och
skola de samma pä vederbörligt sätt i Mändag lämnas til Kock
och Wendelius, emedan nu är nog sent och tvä helgedagar des-
emellan infalla.

Nu, dä fläste tjensteären nästan vid alla syslors sökande äro
mäst gällande, och dä en kammarherre von Bönen nyligen blifvit
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lagman med den iuridiska merit at hafva auskulterat i borgrätten
någon tid, så torde, då jag til min förre iuridiska vandel lägger
vid laglig ålder den, at förrätta domaresyslor, som ej lär nekas,
så lär et sådant ämbete ej blifva för mycket svårt at framdeles
vinna; och har man ifrån sjelfva revision svårt at komma til hof-
rätten eller domaresyslor, om ej någre ting förut blifvit förrättade.
Hvad åter angår min vue innom cantzliet, så skal jag nu redan
söka mig tilfälle til byte och höra mig åt derom, til des jag af min
huldaste Far närmare får veta hvad expedition det hälst får bli.
Dock torde bäst bli, at vänta tils öpning i riksarchivum blir, ty
jag kan på intet annat ställe så snart bli cantzlist. Åtminstone

skal jag se hvad utgång det tar för den nuvarande, som nyttjar
mjölkcuren för en svår lungsot på landet och näppeligen mera lä-
rer se Stockholm. Den väg, som kammarrådet Botin gått, lär ej
eller kunna vägras en annan och mig, om jag vid riksdagarne får
bli engagerad i något ständernes verk. Emellertid är det något
hugneligit för mig at vara ordinarius hvar som hälst, bara det, som

nu, är innom cantzliet, där alla expeditioner njuta lika heder,
och måtte jag säja, at utsikten i revision blir nog trång, hälst en

par stycken nemligen en Adlerheim och en Spaldingcreutz nu köm-
mit til, som efter nu varande systeme torde få räkna sinä hofrätts
år til godo, som långt öfverstiga minä. Jag hoppas således i öd-
mjukhet at min huldaste Far billigar et företagande, hvarom jag
för tidens kårthet skull ej hunnit correspondera, men hvarunder
det dock gläder mig, at jag ej på egit bevåg, utan med morbror
Paleens råd gått in uti detta accord, som synts så mycket fördel-
aktigare, som i revision ingen copistsysla lär gå bort under 7 å
8000 daler, då man länge är utan lön. Göremålen falla mig långt
nöjsammare, och jag önskade hälst och ber ödmjukast at om om-

ständigheterne så medgifva, sedän jag af originalhandlingarne in-
hämtat nödig kunskap, få byta mig in uti collegii expedition.

lag måste sluta, och har den aran med djupaste vördnad fram-
härda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 2. lulii 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Det gör mig ondt, at min morfar är misnögd
med mit avancement; torde hända flere i Åbo ock skulle anse mig

182



8/ 7 1768.

blott soin en handlingbevarare, om jag nu kom öfver. Nästa år
hoppas jag vara cantzlist; torde hända jag då gör någon mera fi-
gure hälst om jag då vore i kammarexpeditionen. Om min hul-
daste Far tilläter och jag lefver, är jag nögd at spara min hemresa
därtils, hälst den samma nu torde vara mindre nödvändig.

146. Min huldaste Far.

Sedän, det hos Kock och Wendelius gjorde lån den 4. hujus, emot
reversens återlämnande, ej mindre än pantens, som nu hos mig
förvaras, blifvit betalt, får jag nu i ödmjukhet öfversända räkning
öfver de gjorde utgifter, sedän den sista öfversändes. I anseende
til des betydande och många summor, har jag skrifvit denna in
extenso, och således visat redo för alt utom 18 d:r 28, som åtgått
til allehanda smått, som drikspengar, i håfven, åt fattige m.m.

Min huldaste Far täktes äfven gunstigt finna, at jag värit nöd-
sakad af h:r farbror Lundberg lana 200 daler och af minä corn-

mitten . - 1 pengar 64: 26. För mig återstår väl ock en hop utgifter
som tålt anstånd, såsom 12 daler eller 2 procent af min lön i
krigsmanshusafgift; en hårfriseurs betalning, som denna tiden fri-
serat mig för vid pass 16 daler; en tacksamhet emot den, som
renskrifvit min fullmagt, om han vii taga emot den summa; och
et litet pro abitu åt vaktmästaren i revision, äfven som drikspenning
åt den andre i riksarchivum, hvilket ej lärer försmås af sådant
folk. I förtröstan på min huldaste Fars benägna uttydning af niine
härtils gjorde utgifter, anhåller jag derföre i djupaste ödmjukhet
at undfå hvad til desse kan åtgå, såsom ock litet förskott för fram-
tiden, den jag hoppas blifvit mindre dryg. Sådant, som endast
beror på min huldaste Fars ömhet och godhet, skal äfven som alle
andre des stora välgärningar blifva den kraftigaste upmuntran och
påminnelse för mig at städse i sjelfva verket vara min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 8. lulii 1768. C. F- Mennander.

1 Viimeisistä kirjaimista ei saa selvää. De sista bokstäverna oläsliga.
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Räkning ifrån och med den 28 Maji til och med den 8. lulii år 1768.

DEBET
1768 Kopp:mt

d:r s.

Maji 27. Var behållningen 509: 3.
Junii 15. Lånt af Kock och Wendelius de sedermera under den

29. lun. och 4. lulii betalte 6300:
lulii 4. Lånt af h:r commissarien Lundberg 200:

Af commissions penningar emellertid utlagt 64:26.

Summe 7073: 29.

CREDIT
1768 Kopp:mt

d:r s.

Maji 28. Medföljande Kock och Wendelii quitterade räkning 284:
lunii 4. För confect vid min mosters promenade i Kongsträdgården 12:

Åt en waktmästare bland annat för renskrifning 6:
Åt den samma för erlagdt postporto och ibland betalning
för recommenderade brefs uttagande 4: 10.

5. För en hyrvagn til h:r rev.secret. Wallencreutzes gård
Frösunda 12:

6. Enligt förut öfversänd räkning för denna tiden utlagt för
min huldaste Far 43: 31.
Åt hårfriseuren Afström för flere gångers lagning 24:
För icke uttagne Lärda Tidningar 2: 14.

13. Vid min ansökning åt en hyrkusk för vagn 6: —

16. Deponerat hos h:r morbror Paleen den af h:r Kongi, se-
creter. Frick sedermera lyftade accordsumman 6000 :

20. Budit en vän på en middag 6: 12.

21. Charta sigillata til min fullmagt 36 dr
Chartae sigill. recognition 21:

Åt vaktmästarne 18: 75:
Betalt för den 2 hujus skedt antagande i samhället Utile
Dulci 84:
Et skålpund puder 1:16.

22. För en chaise ut til Bäfvens 9:
23. Betalt medföljande des qvitterade räkning 281:

Drikspengar åt des piga 9:
Drikspengar åt vaktm. Hofberg i riksarchivum 6:

29. Vid en promenade med min moster och flere, för appelsiner 9:

30. Et skålpund waxpomada jemte driksp:r åt karien hos farbr. 6:
Et skålpund puder 1: 16.
Et fat smultron 3:
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lulu 1. Medföljande qvitterade skräddare-räkning 119:14.
Et par skor 15:
Et par urner af gips 6:

3. Vid festinen på Carlberg för litet mat om aftonen 4: 14.
4. Vid lånets betalande åt Kock och Wendelius intresse 22:

För canariefrö jemte drikspengar åt pigan 2: 2.
AI. kill i ge mindre glömde utgifter 18: 28.

Summe 7073: 29.

C. F. Mennander.Stockholm, den 8. lulii 1768.

147. Min huldaste Far.

I går hade jag den aran at undfå min huldaste Fars wördade
skrifwelse af den 5 i denna mänad, för hwilken så wäl som den in-
neslutne sedelen på 180 daler min ödmjukaste tacksäjelse aflägges.
Den samma är beledsagad af så mycket innerligare rörelser, som

min huldaste Far til denna godhet ännu lägger et löfte af et til
mine nödtorfter aldeles tilräckeligit förråd, hwilket jag fär wänta
med herr professor Wallenius. Om jag wetat deraf, hade jag san-
nerligen icke fallit min huldaste Far beswärlig med min begäran i
mitt sista bref, hälst den enda skuld jag nödgats göra, redan i går
strax betaltes til herr farbror Lundberg. lag lefwer äfwen i den
barnsliga förtröstan at en mer än faderlig godhet öfwerser dermed
at niine utgifter denna tiden blifwit flere och större, än jag ens
kunnat förmoda. En del hade icke skedt, om det dryga accordet
då warit mig bekant, och en annan har äter, oaktadt min försik-
tighet, blifwit så anseenlig, at om jag förut warit derom kunnig,
hade de säkert aldeles icke blifwit pätänkte. Under alt sådant
äger jag dock den inwärtes förnöjelsen, at icke det ringaste blifwit
utan min huldaste Fars wetskap disponeradt, än mindre nägon
skärf i någon måtto oanständigt anwänd.

I mit bref af den 24. lunii berättade jag wäl mig ännu köpa silf-
werknappar i min nya klädning, dä de förut i uniformen warande
förgylde skulle säljas; men til besparing äro desse emplojerade,
som af min sist öfwersände räkning finnes.
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Min framtid lämnar jag tilden milde Gudens omsorg, hwilken
utsedt en öm Fader til min stöd. Början är gjord med en des för-
trognaste wäns råd och otwungne samtycke, och med Guds hjelp
skal fortgängen lämna min huldaste Far ämnen til nöje öfwer en

son, som deruti sätter grunden til sin egen förnöjelse, dä pä andra
sidan ingenting pä jorden kan blifwa mig mera sorgefullt, än at

på minsta sätt ästadkomma min huldaste Fars misnöje.
Hwad min huldaste Far behagar lämna til swar på minä ödmjuka

förfrågningar, til hwad expedition byte eller transport, om det kan
winnas, hälst fär ske, äfwen som hwad angår min öfwerresa, skal
jag genast ställa mig tilden säkraste rättelse. Emellertid lämnar
farbror Lundberg emot mit qvitto bancoassignationen ifrän sig,
hwilka, ifall min huldaste Far finner min öfwerresa onödig, kurnia
följa med herr professor Wallenius. Farbror Lundberg, som warit
nog underlig en tid, förnyar mi dageligen prof af benägenhet och
artighet emot mig, en omständighet, som sä mycket mera fägnar
mig, som jag endast af des upförande slutat des misnöje, men af
intet yttrande kunnat inhämta hwad del af min lefnad hän welat
hafwa rättad. Min naturliga blödighet bar äfwen gjort at jag fruk-
tat des bref innehålla något widrigt; men alt sådant är nu mera

onödigt. Och torde hända jag i min tanke gjort honom orätt, och
at hans olustighet härrört af trägna syslor och et dermed gerna
medföljande strängt temperament.

Nu tänker jag pä stunden med mit goda wärdsfolk fara pä lan-
det pä nägon tid; dock sä at jag ständigt kommer in och ej nägon
angelägenhet försummas.

Wi halla nu på med riksarchivi rangerande, och kan jag i anseen-
de til des förra grufweliga oordning säga mig så godt som ab ipsis
incunabulis hafwa warit wid syslorne derstädes. Emot förmodan
hafwa wi funnit där qwar åtskilliga miscellanea Palmsköldiana,
dem Upsala academie förgäfwes torde wilja göra anspråk på. Det
är oerhördt, liwad obotelig skada cantzlierådet S ... n 1 gjort
det werket, som är så mycket mera bewisligt, som han icke släpt
någon annan i de mäst betydande ram.

Minä bref blifwa ofta nog widlyftiga, men föga interessante. lag
winner dock mit ändamål, som är at wisa något prof af den djupa

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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wördnad, hwarmed jag har den aran städse framhärda min hul-
daste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. lulii 1768. C. F. Mennander.
In margine: P. S. Det stället wi skola fara til, är et Banerske

familien tilhörigt gods litet utanför Roslagstull, som heter Diurs-
holm, der faster och cousin skola nyttja mjölkkuren i en 14 dar.
Min resa til Finland, om den blir af, hindras ej derigenom.

Det torde wara bekant, at presidenten Cronhjort i krigscollegio
lagit afsked, och general Wrede Sparre, fri från förmyndare, har
succederat honom.

P. S. I dag förrättade jag sista gången secreteraresyslan i cantzli-
rätten, och wid mit afträde blef mer flaterad, än jag någonsin för-
tjent, dels är min vicariatstid til slut, och dels soin jag genom minä
riksarchivesyslor ändå har ständigt tilfälle at hälla mig i åsyn för
niine herrar förmän i collegio, desse göremäl äfven nu blifva nog
trägna, sä at jag icke kunnat hinna med alt, sä har jag tykt bäst
wara, at af de tvänne alternativer häldre hellällä qvar göremälen i
revision til bisyslor, såsom mindre ansvarige och ej så ständige.
Dock är det ej sä at förstä, at icke jag kan komina til cantzlirätten
tilbaka, sä mycket mer, som äfwen collegii betjening warit där.
Säledes och genom arbete och trägen upvaktning i riksarchivum,
revision och lagcommission, der jag är verkelig betjent, tror jag
mig pä lindrigaste och hederligaste sätt kurnia bibehålla i samtelige
de herrars grace och ätanka, soin jag härtils haft äran at betjena.
lag fär härvid nämnä, hvad lagcommission angår, at den samma
sjelf ger bärt secreteraresyslan derstädes, som äger lika tour med
de i hofrätterne och 3000 dalers lön. Norell tänker äfven, när sä
blir lägligt, söka sig derifrån, så at såsom jag är den endaste be-
tjenten utom honom vid verket, och dessutom torde åtminstone
hli, om icke redan wara competent sökande til secret.syslan i et

sädant verk, så torde, om icke annan utväg blir, den kunna vidtagas.
Dock är härvid et hinder: liian bör då wara mer än wanlig iurist,
men möjligt torde hli, at jag ej så länge wore vid den pästen.

lag skaffade Rossen til min efterträdare i cantzlirätten, som nu
söker efter Heintzius at hli translator, en sysiä, somman wärre är
i knut uti än riksarchivum, eller ock at komina efter Olander i
barnhusdirection; men bägge delarne lära gå förlorade.
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Min huldaste Far.148.

Under mit vistande på Djursholm ifrän Tisdagen til i går har
jag haft den äran at bekomma tvä min huldaste Fars bref jemte
disputationer, soin med första skola lämnas til bancocommissarien
Bergius, och 336 daler kopp:mt, för hvilka ödmiukast tackar,
för hvilka ock skall nogaste redogöras, och med dem sparsamt
hushällas. Sedän jag i går kömmit hit hade jag den fägnaden at

bekomma et tredje bref af d. 12. nti denne mänad. lag kan aldrig
vara nog tacksam emot en huld Fader, soin nti delta bref åter
framdeles lofvar sorja för nödige penningar, då jag likväl ej allenast
så nyligen fätt et tilräckeligit förråd, utan äfven med häpnad finner,
at min huldaste Fars utgifter ifrän September mänads början i fjol
til denna tiden för mig blifva rätt mycket Stora, om jag ock
undantar farbror Lundbergs betalning och den dryga accords-
summan, äfven som ock de til min huldaste Fars commissioner
ätgångne utgifter, ehuru stigande til 2280 daler 30 s., likväl qvar-
lämnat til minä behof af de öfversände penningar en betydande
summa. lag blyges at, ehuru jag dä och då eftersett min huldaste
Fars årl:e kostnad för mig, har det skedt nog superficielt, men
nu har jag gjort en generelle räkning för den tid af 2 är pä 2
månader när, jag värit på egen hand i Stockholm, och utber jag
mig få öfversända den samma, när jag hunnit renskrifva den. Af
hvad jag således öfverslagit, finner jag mig efter ali apparance
ganska väl komina ut, om jag, efter min huldaste Fars project,
af des godhet fär njuta 1200 d:r årligen til kläder och varjehanda
förefallande, utom min inqvartering, den jag hoppas snart kurnia
minskas til 300 plätar, blifvandes min lön, sedän jag med nästa är
fått den, så länge jag äger en sädan sysiä, et godt refugium, om
nägre extraordinaire utgifter förefölle, för hvilken ej mindre än

mit gage jag utber mig få visa redo. Men minä commissioner
hafva härtils mera skedt af christelig kärlek, än för någon vinst
skull, den mig ej eller blifvit tilbuden högre, än kanske per medium
6 daler för hvar sak, hvilken lilla summa knapt förslår til nya
förskotter. Fär se, hvad framtiden renderar.

Efter jag ändä så kärt tid finge vara i Finland, så har jag tykt
bäst vara, at blifva Stockholmsbo til nästa år, och skall med Corp-
lander öfversända alt, jemte farbror Lundbergs statscontoirets obli-

188



“/?, 22/? 1768.

gationer, som h:r prof. Wallenius torde taga emot recipisse. lag
har i dag två gånger fåfängt sökt honom, men hoppas väl at träffa
honom, innan jag i morgon åter reser ut.

Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 19. lulii 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Ulfven har ännu ej fått in böcker, men om

lian kan, skola continuationerne följa med Corplander. Lochners
förtekning följer härhos. Min huldaste Far täktes gunstigt ur-

säkta, om emot förmodan, ej alt kunde komina med Corplander
nu, då ätminstone alt det angelägnaste skal medfölja, och om något
lämnas, det sändes med de nasta fartygen. lag har allenast morgon-
dagen at expediera sädant uppä, och vil ej eller gerna försumma
den landtro af halftannan vecka, som mig ännu tilbjudes.

149. Min huldaste Far.

Efter tilfälle gafs och för at ej försumma min påst, har jag i
dag kömmit til Stockholm, men far i morgon, om Gud vil, åter ut.

I förledne Onsdags lät jag föra ombord på Corplanders fartyg
tinan, hvaruti smöret til mit värdsfolk i fjol blef öfversändt, en
glasburk tilde bären, iungfrun i höst tänker skicka mig, och tvänne
paqveter til min Far med trykta skrifter, det ena ifrän herr secre-
teraren Gahm och det andra frän mig. Uti en liten bifogad note

anförde jag ordsaken tilde felande skrifter. lag fär allenast den
äran at lägga tilat grevinnan Tessins portrait är sä mycket svärare
at fä, som det ej är til salu, et vist antal exemplar endast skal
blifvit trykt, och grefven lagit plåten til sig. lag har dock fått
et exemplar til present, som jag skal hafva den äran at öfversända.
H:r directeuren Ulf och bancocommissarien Bergius har jag talt
vid. Den senare träffade jag ej hemma, men lämnade qvar dispu-
tationerne, med en anvisning pä Corplanders fartyg, i fall lian hade
något at skicka til min Far. lag fär vidare tala vid honom, sedän
lian siulat sin brunscur och lättare kan träffas. Directeuren Ulf
mente sig tils vidare kunna öfversända någre continuationer med
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Corplander. De sista riksdagstidningarne skola nu vara under
trycket, och torde fä följa med påsten, äfvensom nägot annat af
nägot värde, om, som jag hört, Corplander är den enda, soin i är
kommer hit frän Åbo. litan tvifvel mäste vid höstresan nägon
iagt resa hit. Emellertid bar jag til ali säkerhet sä skjutsat pä
secreteraren Gahm, at hän i dag igen bar et rätt interessant paqvet
färdigt, hvaruti jag äfven lagt portraitet och den lilla continuation,
som kunnat komina ut.

Oviss om min huldaste Fars vilja med bancoassignationernes
öfversändande, bvarom dock påsten i Söndag torde kunna under-
rätta mig, bar jag ej vågat göra vidare dertil, bälst farbror Lund-
berg, som nu bar de tvänne pä 15000 dr, förklarat sig ej vara emot
at ännu förvara dem och dermed tjena min huldaste Far. De hade
väl kunnat följa med herr prof. Wallenius, men huru bade då gått
med interessets upbärande. Ej eller viste jag hvilkendera pä
15000 dr. var den frånvarande. Eljest hade den allena kunnat
komma öfver. Men rätt så säkert torde bli, at om min Far sä be-
faller, den samma med påsten öfverkommer, sedän jag fätt far-
bror Lundbergs depositionssedel öfver. Äfvensä ber jag ödmju-
kast at fä veta, om icke den pä 12000 daler tils vidare emot far-
brors depositionssedels ätersändande får hos honom förvaras.

Efter min huldaste Fars befallning skall jag ej sä snart gå ifrån
riksarchivum, men är dock omtänkt derpå at ej stanna där i knut.
Sant är, at om inkomst och heder kunde der bringas så längt, som

i de fläste andre expeditioner, sä behagade den politico-academiska
lefnaden mig ganska mycket. Men man gär der ej längre än til
secreterare, som likväl hafver rang med expeditionssecreteraren i
de andre expeditioner, och den som derifrän avancerar til cantzli-
räd, torde nog sakna öfning i practiqven. Et exempel bar man
bland andre pä Lejonmark, som derifrän geck til vicepresident i
Åbo hofrätt. Efter den underrättelse jag härtils fätt, är cantzli-
iunkaresyslan sädan, at ehuru den är lika med registrators-, kan
likväl, om man pröfvas skickelig, en tilden senare incompetent
sökande fä den förre, varandes den, ehuru i mera anseende i sä-
dant fali nästan lika med translators, dock at man ej stär i knut,
utan fast mer öpnat en mycken lustre väg för sig och att den ej kan
sökas af andre än ordinarier. Man bar exempel äfven pä Torpa-
dius, som var ofrälse, och ändå feck den påsten, och det som jag
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menar från archivum. Om det, som jag hoppas, ej är min Far
emot, så tänker jag så snart öpning blir, söka en sadan syssla, den
jag så mycket snarare torde erhålla, om jag desförinnan vinner
vidare avancement i archivo, och som någon apparance kan vara

för mig at blifva frälse. Det vore ett kosteligt avancement, men
jag beklagar, at det ännu blott står på pappret. Med djupaste
vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. lulii 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Så snart jag im nyttjat dessa små ferier, skal
jag med alfvare företaga mig någon branche af riksarchivi göremål.
Man får väl med samlande tämmeligen gå in i ministeren äfven
nu, hälst den äldre, sedän hemligheten i mycket uphört, dock med
ali försigtighet och ej utan tilstånd afskrifva något sådant. Äfven
tänker jag vidare excolera språken. Farbror Lundberg har til sin
betalning efter vanligheten upburit interesset.

P. S. Mag. Lind, som conditioneradt hos hr cantzlirådet Eke-
stubbe, har ali apparance at blifva translator, hälst Rossen återta-
git sin inlaga, at ej rubba den förres desseiner, hälst han äfven
tänker gifta sig. Man arbetar med mycken force på den nya bör-
sen vid Stortorget, som kommer at blifva af en grufvelig etendue.

150. Min huldaste Far.

Omwäxlingen af stads- och landtlefwerne, som jag denna kärta
tiden och til slutet af nästa wecka fått nyttja, blir mig ännu ange-
nämare, då jag, som i dag, wed min hemkomst finner min hul-
daste Fars wördade skrifwelse för mig. Det jag under denna som-

mar länge wäntat, finner jag äfwen nti densamma, nemligen at
hon är daterad pä Lemo, hwaraf jag slutar, at min huldaste Far
nu pä någon tid lärer wistas där. En omständighet, som så mycket
mera gläder mig, som, utan at jemnföra minä med min huldaste
Fars wigtiga göremål, jag börjar finna hwad nytta den rena land-
luften har med sig, sedän man någon tid öfwerhopad af syslor
mäst widkännas en osund stadsluft, och sakna tilräckelig rörelse.
Om omständigheterne sä foga sig, tänker jag, coronidis loco på
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denna kårta landtro, kanske i nasta weckas slut pä par dagar resa
at bese Skogklöster med Secret. Gahm, som sjelf kännare af anti-
qviteter lofwat mig tilgäng til alt det märkwärdiga der finnes. En
sädan kärt interrumperad fjorton dagars permission, som sedän
öker min häg at i nasta winter med drift sköta min nya sysiä, blir
säledes et hjelpmedel för mig, at, om Gud wil, i nasta sommar få
öfwerresa til Finland.

Min huldaste Far täktes af wanlig ynnest ursäkta, at, som mit
sista bref förmäler, jag skickat mig 1 med statscontoirets obligatio-
ner, som tils widare aro i ganska godt förwar. Nu mäste herr pro-
fessor Wallenius längesedan hafwa rest. Ritmästarens fru bar
sökt mig, men som 19. tomen af Engelska Bibelwerket och 31. de-
len af Algemeine Welthistorie ännu ej utkommit, sä bar jag ingen-
ting at skicka med henne.

Viien i lagcommissionen, sommin huldaste Far approberar,
fäster altid mit ena öga i Nehrmans werk, ehuru det nu sä länge
blir en bisysla, och torde jag, si onus Aetna gravius humeri susti-
neant, under Norells fränwaro i höst kanske åtaga mig secreterare-
syslans förrättande derstädes. Arbetet i revision skal jag endast
til mit nöje sköta, om tiden medgifwer, och hwad touren där an-
gär, sä förehöll jag mig den i min inlaga om copistsyslan hos Kongi,
collegium ifrän den 31. lulii 1765 warande en sädan reserwation
mig nyttig wid framdeles förefallande tilfällen, då jag derä torde
kunna winna bifall. Ätminstone gjorde den så mycket, at hans
excellence Friesendorff wid tacksäjelsens afläggande för min be-
fordran under mycket wälbehag behagade anse at jag arbetade
pä sä mänga ställen.

Min huldaste Fars wilja, om något historicum fennicum funnes
bland Palmskiöldiana, skal jag eftelefva.

Doctor Enebom har fått Lexands pastorat. Han har några da-
gar warit sängliggande effter den hiskeliga critiken. Viceadvocat-
fiscalen Ignatius, som fått konungens löfte, at, i fall han kommer
på förslag, få borgmästaresyslan i Åbo, har nu, oaktadt han med
sin ansökning för sent skal inkommit, wunnit rum på det samma.

För detta protonotarien Olander, hwilken jag förut berättat om,
blef i Tisdags atraperad i et hus på Regeringsgatan, der han af nå-
gon skal blifvit hyst, då han af förskräckelse lupit ända in i banco-

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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commissarien Burtz sängkammare, som skal äga huset, men nu

warit på landet, och der bakom sängen skurit haisen af sig med et

faseligit skrål, innan folket hant taga honom. Han låg sedän som

et spectacle i en politiekista uti et benhus wid lacob, tils hans
kropp efter laga resolution i går natt blott och bar blef nedgräfd
i Galgbacken. Til öfverflöd harhan nu värit förlofvad, dock
med en mindre hederlig dame. Märkeligit är, at detta skedt i hu-
set bredwid Breants förra logement, och så aldeles på samma tid
med Breants olycka, at dag och tima lär slå in.

Om min Morfar rakas, så torde han af min huldaste Far blifwa
underrättad, at hans sak nu är färdig til föredragning, och at han
har godt hopp. Med djupaste wördnad har den aran at framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 29. lulii 1768. C. F. Mennander.

151. Min huldaste Far.

Sedän jag i dag återkommit ifrän min landtro, som dragit ut

par dar öfver termin, har ingenting kunnat vara mig angenämare,
än at vid framkomsten finna för mig min huldaste Fars vördade
skrifvelse af d. 29. lulii. lag bör säledes ej längre upskjuta en

skyldighet, som redan öfverskridit tvä påstdagar.
Icke utan nägon svärighet och försäkran, at sädant blott af vän-

skap erhållits, har farbror Lundberg nu utom de pä femtontusende
äfven i sit förvar med allom lagit statscontoirets obligation pä
tolftusende daler, til des min öfverresa sker. Hän förklarade
det onödigt at omskrifva recipisset, som härmed öfversändes och
hvarå första namnet är utstrukit, och jag kunde ej eller visa nä-
gon betänklighet dervid, sedän hän ånyo teknat sit namn. lag
undrar ej eller, om den nog farliga branden här pä söder, som
hotade äfven vårt hemvist, änyo gjort farbror Lundberg mindre
hugad at förvara sä mycken främmande egendom.

Emot min huldaste Fars tätä välgärningar kan min tacksäjelse
ej annat än blifva en och den samma. Det passar ock bättre för
min ofullkomlighet at göra den samma kårt än vidlyftig, hälst
hvad jag deremot kan visa prof af endast bestär i en skyldighet,
hvartil jag desutom är förbunden, nemligen at uti alt söka blifva
13
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de samma ej aldeles ovärdig. De äter nu öfversände penningar
skola, sommin Far befalt, användas så snart de omnämde böcker
lämnat prässen, hvarunder de, dä jag sist skref, ännu berättades
vara, oaktadt en del stå på förtekningen.

Farbror och faster Lundberg, af hvilka den förre behäller samma
godhet, men den senare dageligen föröker dess ömhet, be om sin
ödmjuka compliment och tacka för tilbudet af smöret, at förtiga
farbrors yttrande om betalningen derföre. För någon tid sedän
berättade lian sig tilskrifvit min huldaste Far och undra, at intet
svar följt. I hast kom jag at äterskicka iungfrun den minsta bur-
ken, hvilket förseende jag ber ödmjukast måtte i tid ursäktas.
De andre två skola ej eller glömmas.

Det vore ganska artigt at få veta herr professorens parti. Kanske
min brudskrift, der jag med tämmel. öfvertygelse flaterade det
förra, bättre passar sig til detta.

Minä många projecter til min fortkomst, hvarmed jag så ofta be-
svärat min huldaste Far, bidraga dock något tildet lugn, hvaruti
jag nu samlar dem alla tildet föremål, at blifva en nyttig och
efter min höfva uplyst medborgare, et föremål, som grundar sig
på det förmenta ändamålet, at blifva en god och grundad christen.

Herr hofcantzleren gref Diiben har nyss gift sig med sin cousin,
riksrådets doter. Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 9. Aug. 1768. C. F. Mennander.

152. Min huldaste Far.

För en vördad skrifvelse, den jag i gär undfeck, bar jag äran af-
lägga min ödmjukaste tacksäjelse. Directeuren Ulf bar fätt sit
bref och skal eftersöka defecten. Morbror Paleen, som ännu är ute
på Haga, lär jag i denna vecka få träffa derstädes. Af de, enligt
min huldaste Fars til Secret. Gahm öfversände förteckning, jem-
förd med herr cantzlirädet Berchs felande portraiter, fär jag hos
Askergren köpa ungefär et dousin, som jag redan valt ur en in-
satt samling. De torde öfverhufvudet komma på sex mark stycket
eller något mindre. Cantzlirädet Berchs förtekning, som visar, at
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ganska få, men Stora finnar äro graverade i koppar, har gifvit
mig anledning at efter räd och lägenhet samla dem til efterdöm-
men pä min vägg. Pädet at ibland dem ingen mätte felas, ber
jag ödmjukast, at min huldaste Far täktes granska medföljande
förtekning, hvarifrån ingen lär gä ut, om ej Gyllenstolpen, som
Gahmen vil göra til smålänninge, säsom der född, och Hjärne,
som jag fruktar föddes i Lifland. Sista riksrädet Bonde stär ej i
Berchens förtekning, men skal säkert finnas i Schwedische Biblio-
thek af Nettelbladh. Flere kongi. el:r furstelige personer lär jag
ej få til finnar, men af Hornar, Bönder och någon annan famille,
hvaraf Berchen bar Hera estamper, torde någon mer vara född i
Finland. Arkenholtz nämner äfven Gyllenstiernor i sine Remar-
qves sur les Finnois. lag önskade derföre, at jag finge min lilla
förtekning, som ej sträcker sig längre, än til dem, som verkeligen
äro födde i Finland, ökt tilbaka, om min huldaste Far vid päög-
nande af Berchens Cathalogve har tid at pricka ut finnarne, och
sedän jag fått en sådan rättelse, skal jag efter hand skaffa mig de
bästa exemplar. Några få har jag, och om min huldaste Far emot

förmodan har någon douplette, ber jag ödmjukast om densamma.
lag kommer härifrän til min boksamling, och skulle ödmjukast
hemställa, om jag ej får skicka en hoper, som vid auctionerne i
Åbo fölgde med någon duglig af min Far köpt bok, för at fylla
min då toma, men nu tämmelig fulla hylla, til bokauctionskam-
maren. De ligga mig i vägen och kunna förvandlas ien och annan

nyttigare bok. En studerande secreterare bör visa någon gransk-
ning i sinä samlingar. Äfven så skulle jag ödmjukast he at veta,
om ej Ludvigs historia universalis, som är grufveligen torr, kunde
förbytas i nägot deremot svarande bättre verk.

Nu är rädet ganska upmärksamt päde utkommande stötande
rykten och skrifter. I förledne Tisdags, sedän bäde iustitiaecantz-
leren och den föredragande protocollssecreteraren Plaan blifvit
frän rädkammaren utviste, upläste riksrädet Funk et starkt votum

i detta ämne, som äfven geck ut pä redogörelse af iustitiaecantzle-
ren för des försummelse vid sädane skrifters beifrande. Efter in-
kallandet förklarar denne i ej mindre starka ord, sig hafva et godt
samvete och ej frukta för löst krut, begärandes del af det angif-
vande, hän förmärkt skedt emot honom, men hvartil hän ej viste
uphofsman, med påminnelse, at honom ingen fond til skrifters
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upköpande bestås m.m. lag vågar nänma detta, ty det blir ändå
bekant. Tigerstedtska saken är nu jemlikt hofrättens utslag af-
gjord, hvarom herr presidenten torde bli efter begäran underrät-
tad, och min Morfar snart skal ock underrättas. Tigerstedt lär väl
gå til ständerne. Mag. Lemström har engagerat sig i commerce-
collegium, och vid upkommen qvaestion om ordsaken til brist på
wäxlar, ingifvit et memorial, som skal vara bra skrifvit, der han
til slut föreslår, at collegium för egen del borde drifva handel, så
väl til deras knappa löns fyllnad, somat upköpa et omständeligt
handelsbibliotheq, m.m., in summa han aestimeras. Biskop Sere-
nius berättades vara död, men utan ratification.

Skogklöster-resan måste upskjutas til hösten. Önskeligt vore at
finnarne ej öfverhopade mig med en litet renderande correspon-
dance, den jag rättnu ej hinner sköta. Ehuru jag mäst under hela
lulii månad var på landet, steg dock min brefroullance, ankom-
mande och afgående til närmare 40 stycken.

Under hjertelig önskan, at min Fars brunscur måtte lyckas, fram-
härdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, d. 16. Aug. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. lag glömde at nämna, om ej min atlas, som
väl är mycket vidlyftig, men när nägra rara chartor uttagas, nog
gammal och numera mindre dugelig, äfven finge vid tilfälle för-
säljas, då jag åter finge nyare och bättre chartor, hvaribland de
behällne kunde fästas.

153. Min huldaste Far.

I gär hade jag den äran at åter undfä en wördad skrifwelse.
Brefwet til herr secreteraren Gahm aflämnades strax, och nu på
stunden skal gå til herr Secret. W argentin för at effterkomma
min Fars befallning. Herr farbror Lundbergs yttrande om des
brefs beswarande, hwarom jag en passant nämde i bref af den 9.
i denna månad, har utan twifwel skedt förrän hän bekommit min
Fars bref af den 19. lulii, som jag ej wiste af, emedan det, soin jag
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nu hör, kömmit särskildt, och ej fölgde med mit bref, hwilket an-
lände til mig den 29. lul. under et ryck från landet.

Wår flyttning af en del utaf archivum ifrån gref Pehrs hus har
ännu ej lämnat mig mera tid, än at superficielt kanna archivum.
Om Consistorium i Åbo genom ryskä infallen saknar concept af
någre des bref och föreskrifter til konungen i slutet af förra och
början af detta seculo, så finnas några volumer academica, hwar-
ifrån nya copier kunna tagas.

Den som insatt estamperne til salu, har nu tagit samlingen til-
baka för at tekna priset på hwar och en så at emot min wilja den-
na handel ännu är oafslutad.

Hendrik Bock, som för tre fyra år sedän rymde från Helsing-
borg, mistänkt at hafwa ihjälstuckit en fältskärs gesäll och sedän
kastat honom i en brunn, har nu kömmit hit och blifwit för rätta
stäld. Det skal se illa ut för honom.

Morbror Paleen kom jag ej at fara til i sista weckan, utan skal i
morgon upwakta honom på Haga.

At min huldaste Fars wattudrickning måtte stå wäl ut, önskar
hjerteligen min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 23. Aug. 1768. C. F. Mennander.

154. Min huldaste Far.

Nu nalkas småningom den tid, dä pästernas tröga gäng beröfvar
mig den förmån, at så jämt, som härtils, erhålla underrättelse om

min huldaste Fars välmåga. Yi sakne ännu Söndags pästen; men
jag hör ändä icke underlåta at upvakta min huldaste Far och be-
rätta, det jag, Gud väre lof, får fägna mig af en god och stadig
hälsa.

Secreteraren Wargentin feck genast sit bref; men ännu har jag
ej fätt arbetet om händer. Morbror Paleen sade, at den svinhimd
Rahmen hör veta hut, så vida lian redan fätt svar, och jag vägade
ej vidare proponera sädant. Men min Fars bref bad hän om ur-

säkt, at det ej blifvit besvaradt, som med första skulle ske. Mor-
bror Paleen ser lika brydd ut nu, som någonsin under riksdagarne,
och jag tror ej mindre sysselsatt. Åtminstone reser hän ofta til
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Drottningholm, och jag tycker, hur ovännen ännu lär finna lika
många ämnen til afvund, som vännerne til fägnad öfver honom.

Ännu hörs ej af öpning i revisionen, och framtiden ser mörk ut.
Man är nog rädd för det, at jag skal byta mig tilbaka dit eller vid
tilfälle söka transport, och jag kan ej annat än roa mig åt at jag,
hvar hälst mit engagement är, har dem som ej tro mig om godt.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

Stockholm, den 30. Aug. 1768. C. F. Mennander.

155. Min huldaste Far.

För min huldaste Fars vördade bref och de gifne underrättelser
tackar jag ödmjukast.

Som de sista fartygen snart torde gå från Åbo, så vågar jag nu

at öfversända förtekning på de böcker jag ej behöfver, på det, om

min huldaste Far, i stället för böckren under N:o 1, som alla torde
förtjena at stå i min Fars bibliotheq, vore så gunstig och återsände
någre nödige, som af min Far kunna umbäras, dertil måtte vara

tilfälle. De på förtekningen stående böcker har jag dels lasit, dels
äro de sådane, at de ej förtjena det, utom de under N:o 2 och den
35 under N:o 3, hvilka jag genom auction åstundade förbyta i nya-
re editioner. N:o 3 torde alla kunna säljas, och N:o 4 önskade
jag väl at få ha hemma förvarade, såsom minä ungdoms böcker,
men som deras försäljande äfven kunde bidraga til någon ny god
bok, så är jag nögd, om endast N:o 2, 3 och 5 få ligga på något
ställe. Historiska och politiska böcker jemte en och annan poet
äro väl de jag nu hälst önskade äga, sedän jag i iuridiqven är täm-

ligen väl försedd. Om min huldaste Far behagade lämna mig
Dalins historie, Livius och Virgilius ur sit bibliotheq, så torde de
kunna blifva mig nyttige, men jag hemställer dock i djupaste öd-
mjukhet, om någon annan vore mera nödig.

Omjag finner det nämde Åbo fartyg, skal jag dermed öfversän-
da altsammans. Emellertid framh:r med vördnad min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 2. Sept. 1768. C. F. Mennander.
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In margine: P. S. Om min huldaste Far behagar lämna mig Tacitus,
så torde Livius bli mindre nödig. Den förre är ej mindre full af
politiska reflexioner och r.r. Höpkens lifbok. Finge jag sedän
dertil genom min auctions revenue Bielfeldts Institutions politiqves
och någon fullständig universalhistorie, så vore jag nögd, icke til
förglömmande Montesquieux arbeten. Altsammans hemställes med
ödmjuk begäran om vidare underrättelse.

P. S. Prof. Bilmark har lofvat utverka mig af Morfar historie
politiq. såsom belöning för fullmägtigskap. Om den fås, så ber jag
ödmjukast at den i höst skickas öfver. Minä böcker utom de hos-
nämde stiga nu til 57.

156. Min huldaste Far.

lust under minä ämbetssyslor nti et af våra hvalf, vi kalla Bon-
kyrkan, fär jag den aran at conventera dessa få sedän sist utkomne
continuationer. Af Bibliotheks Tidningar torde nägon nummer
vara utkommen, men jag fär ej tid at gå efter den; litan torde
snart tilfälle bli at öfversända sådant jemte Bergii med fleres of-
ferter, som jag ännu ej kunnat få, hvaribland jag hoppas kuuna
skicka estampeme, som ägaren ännu ej återlämnat til Askergren.

Nu pä stunden lät jag föra ombord en hei säck med böcker,
hvaribland Marks von Wiirtenberg, efter närlagde förtekning, be-
gärt få lämna en hop til auctions riktande. I morgon med påsten
ämnar jag öfversända en ordentelig förtekning på mine, af hvilka
min huldaste Far täktes läta försälja de onödige. Herr prof. Bil-
mark el:r prsefectus hastae torde sedän uprätta en generelle för-
tekning på hela säcken, dä jag efter nägon tid lärer få vänta den
senares räkning at dermed satisfiera Marks, besynnerligen för
Buschingens verk, som jag för heder skull öfvertalte honom läta
följa med. lag glömde stryka ut namnet i minä böcker, som herr
prof. Bilmark gunstigt lärer göra.

I förgär och i gär var jag ute på Haga hos morbror Paleen. Hän
lofvade skrifva min Far til, ibland annat om mit engagement här
i archivo. Hän vil änteligen, at jag skal följa deras excellencers
Höpkens, Ekeblads och Gyllenborgs samt landshöfdingen Gyllen-
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borgs fotspår, som, utom andre, alla värit i archivum; mert min
ovärdighet förbjuder mig tanka så högt, utan håller jag mig emel-
lertid vidat genomgå vara skrifter, ibland hvilka de politiska, och
bland dem de nyare mäst behaga mig.

Jämte säcken fölger två paqvetter från Gahmen och min huldaste
Fars atlas. Framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 8. Sept. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. At Marks Wiirtenbergs förtekning är så illa
skrefven, täktes min Far ursäkta. Han viste ej, at den skulle komma
så långt.

157. Min huldaste Far.

Min huldaste Fars godhet lämnar i bref af den 2. Septemb. mig
tilständ at engagera mig vid ritareacademien och lära gravuren.
Detta fägnar mig sä mycket mera, som jag längt för detta ämnat
skrifva min Far til om det förre. Hvad det senare angär, torde
väl dertil blifva för liten tid at kunna gä nägot längt; men jag skal
åtminstone bjuda til. Bekantskapen med Flodingen, hvilken jag
prsefererar och snart skall hälsa på, torde äfven rendera mig et
och annat vackert stycke, hvaribland äfven grefvinnan Tessins är,
om ej h:r cantzlirädet Berch det redan fätt. Skulle jag komma
mig före i gravuren, skola vära finske store mäns portraiter, så
mycket tiden medger, blifva förnämligast bevarade frän glömskan.
Men jag fruktar, at tiden blifver nog inskränkt. En annalkande
riksdag stär målad för mig, dä jag efter inhämtad underrättelse
om almänna ärenderne, hoppas vinna nägon förmän af min hastiga
resolution; hälst jag med Guds hjelp åtminstone då lär vara mera
kommen ur stoftet, ehuru deraf som oftast omgifven, än i revision,
der jag möjeligen den tiden ännu icke kunnat komma längre.

Annu liar ej estamperne blifvit äterlämnade, som ej mindre
förtryter mig, än herr cantzlirädet Berch, som ännu ville hafva
flere estamper til dem hän redan tagit efter både för sig och min
Far gjordt accord til 6 mark stycket, som likväl strax icke ville
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af commissionairen för andre än Berchen erkännas, och nu icke
en gång för honom.

Herr statssecreteraren Rosirs bref är redan aflämnadt at i morgon
til honom expedieras.

lag gaf Ulfven, som altid sjelf bestyr om sinä böckers afsän-
dande, förslag på fartyget, och vet ej annat, än han fölgt det. lag
vet ej annan skilnad i priset på kläden emot förr, än det som är
gemensamt med fint och groft. Har ock förgäfves sedt efter
i stånden färdiggjorda liverier, som ibland pläga finnas. Torde
hända jag framdeles kan finna sådane; men kanske min huldaste
Far ej menar dem. Om min Far befaller at någon stuf groft kläde
annars skal köpas, så lär priset kunna bli drägligit, ehuru propor-
tion emot Åbo är mig obekant.

I går afsände jag en säck med böcker, atlas och tre paqveter
jemte et bref med skepparen Cajalen, som i dag reser, hvilka
böcker nu utgöra mit bibliotheq utom någre få utlånte, som med
nasta fartyg skola til försälgning öfversändas, täcktes min huldaste
Far af närlagde förtekning inhämta. Ehuru jag mäst läst Bälters
Frälsarens historia, behagar den mig så mycket, at jag ännu, hälst
om Söndagarna önskar få nyttja henne. lag ber i öfrigt min
huldaste Far om nödig tilökning af mit bibliotheq, hälst i historien
och politiqven, hvarutinnan jag är nog färdig, af så mycket min
huldaste Far kan umbära och för mig är nödvändigt, då det öfriga
lär af auctionsrevenuen kunna upfyllas.

Presidenten Fredenstierna är ensam på förslag hit til hof. Af
de Konglige portraiter i gustavianske familien, för hvilka consuln
Brander går i utläggning, är Kung Gustav den I:te redan färdig
gjord. Flodingen är den, som gör dem.

Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjukaste
son

Stockholm, den 9. Septembr. 1768. C. F. Mennander.

158. Min huldaste Far.

Under andre skyldigheters iakttagande bör jag ej äsidosätta
en ibland de förnämsta, som är at upvakta min huldaste Far med
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imderrättelse om min välmäga. Göremälen i riksarchivum blifva
mig alt mer och mer behagelige, och, jag mäste säja sanningen,
öka min penchant för politiquen. lag finner där nägot högt, nägot
ädelt, som saknas i de andre vetenskaper, med et ord liksoin spetsen
af hvad menniskans tankekraft kan uträtta. Men jag ser tillika
at detta studium är det svåraste af alla, ty politiquen är ej annat
än et urval af alla andre vetenskaper, de nemligen, som hafva
rapport på samhällen och deras beständ. Yid genomseende af en
kista med skrifter, somman trodde innehålla hara salige Drottnin-
gens correspondance, fant jag en hop af de skrifter och anno-
tationer rörande då varande ställningen, til stor del med Hennes
Maj:ts egen hand gjorde, som mera uplysa än annars flere volu-
mer. lag har gjort nägon början med samling i miscellanea, så
länge jag ej kunnat väljä nägot vist slag.

Det är mycket probabelt, at Åbo genom sinä olyckor förlorat
nägon del af sine privilegier, hälst andre städer, mindre förändrin-
gar underkastade, låta uti riksarchivo samla sine. Om min huldaste
Far pä längt häll härom blefve underrättad, och jag i sädant fali
finge en lista på de handlingar de äga, kunde jag vid lediga stunder
se, om de stodo at ökas, och således både tjena dem, och öpna en
liten förtjenst för mig. Mine kamrater hafva genom förut skedde
accorder förtjent omkring 900 och 1000 daler af städer, som torde
vara mindre til rörelsen än Åbo. Min generosite kan omöjeligen
gå sä längt, at jag fruktlöst upoffrade en möda för min fädernes
ort, som likväl torde blifva henne til mycken nytta. Yäntar i öd-
mjukhet min huldaste Fars svar härom.

Minä förnämste mäl denna tiden äro min Morfars revisionssak,
som liknar sig väl, men ännu lär dra ut til medium Octobris.
Urmakaren Blomqvists ansökning om fabriquersprivilegier, fruerne
Hasselboms, Clewbergs och Leches ansökning om befrielse frän åter-
betalning, som ser illa ut, cornetten Reets ansökning om jus pat-
ronatus til Luhango capell, Simon Mickelsson Rackila om riddare-
synerätt, Bertula capellans och nägre Loimjocki boers besvär öfver
Consistorium i Åbo, ang. särskild präst, samt kyrkoherden Idmans
ansökning, at få bli den fjerde på förslag til Sexmäki, hvilken i
dag lär jemte acten communiceras Consistorium. Alla målen utom

det första beprydda med hederlige löften. Dessutom sysselsätter
morbror Hinrics accord mig sä mycket som en hei revisionssak.
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och hade jag i dag ätta dagar sedän den äran at skrifva min Morfar
til därom, at försöka, om ej des rörande beslut kan ändras.

Herr cantzlirådet Scarin gratulerade mig nyligen i gunstig skrif-
velse tilden upmärksamhet, så väl som kärlighet, höglofl. Kongi,
collegium in uppä mig conferera velat, och en så vördad skrifvelse
blef af mig genast besvarad.

Om det ej förut är bekant, får jag novi loco berätta, hvilka som

äro auctorer til tvänne hitöfversände skrifter, sora nu mäst om-
talas, Lagliga tankar och Rikets styrelse. Den förra säges herr
cantzlirådet baron Bunge hafva skrifvit, och den senare advocat-
fiscalen Faggot. Långt ifrån at den senare kömmit under iustitiae-
cantzlerens handläggning, är den förre dit remitterad. Mankan
tanka, at åtgärden ej är sträng. En näsvis, men quick gåsse, som
heter Kexelius, en ibland niine competitorer til syslan, har skrifvit
prästmannaöde, ehuru sjelf prästson. Herr cantzlirådet Bunge sade
■sig en gång vilja äga de i Åbo utkomne oeconomiske disputationer.
Och som jag gerna tjenade en så hederlig förman, så vii jag af
min utfallande stora lön gerna ersättä, om min huldaste Far täckes
gå i förskott för så många at börja med, som fås på trycket, och
NB äro värda med, hälst Gaddens. lag ber ödmjukast, at min
huldaste Far, om möjeligt är, låter mig få dem i höst med fartygen,
och tillika, at min huldaste Far ej illa uptager, at jag faller til
besvär med så små saker.

Hans excellence Hermelin bad mig i dag hälsa min huldaste Far.
Med djupaste vördnad har den aran at framhärda min huldaste

Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 16. Sept. 1768. C. F. Mennander.

159. Min huldaste Far.

lag bör ej upskjuta at aflägga en ödmjuk tacksägelse för min
huldaste Fars vördade skrifvelse af den 9. hujus och de därmed
följande 300 daler kopparmynt. En vidlyftig påst hindrar mig i
dag at öfversända räkning öfver minä utgifter denna tiden och
den generelle specification öfver hela min härvaro, hvarmed jag
väntat til denna mänad, säsom slut på et är, under hvilket jag
icke värit hemma, men därmed skal ej dröja.
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Min öfversände förtekning pä mit nu varande bibliotheque vi-
sar, at theologica utgöra största delen, och de böcker, jag ämnat
sälja, äro dels läste, dels bar jag andre deremot svarande och i mit
tycke bättre qvar. Desse nyttjar jag om Söndagar och mornar,
stundom äfven om aftnarne. De äterkalla mig ifrän de förbigäng-
ne, och bemanna mig i de tilstundande göremål och umgängen.
Dylika gudeliga böcker och framför alla Bibelens läsande kan ej
eller annat, än vara högst nödigt i vär fördärfvade tid, der man
utom plikten at lefva ostraffligt, äfven ofta sättes i nödvändighet
at gifva ordsak dertil. Det är derföre jag aldrig skal förgäta en
huld Faders oma fömaningar: förmaningar, hvilka näst Guds
näd lämna de kraftigaste päminnelser at vara fast i det beslut at
vandra på Herrans vägar. Ebr. 10. cap. 22. och 23. vers.

Min huldaste Fars räd om nya böckers försiktiga köpande skal
jag i ödmjukhet följa. Härvid fär jag säsom något literairt be-
rätta, at jag bland annat börjat med en samling af sigiller i riks-
archivum, sädane nemligen, som fä tagas af bref och couverter,
hvarvid jag äfven riktas genom de originaler, som där förvaras.
Det är endast af utländske och inländske konglige och furstelige
samt andre gamle och hälst store mäns sigiller, min samling kom-
mer at bestä, sedän jag åt cousin Lundberg gjort present af närmare
300 moderna adeliga petier. Min selecta samling stiger redan mäst
til 100, och et rikt förräd til des ökande fins i riksarchivum. Bland
andre har jag et stort sigill af Sigismund August i Polen, som fants
på et bref af 1560, och en hop couverter, med deras sal:e maj:ters
Fredrics och Ulricse Eleonora-; handstylar, som alt torde tjena til
bevis, at denna samling är mera curieux, än barnslig. Priserne pä
viner hos Yhlen, som skal hafva de bästa, får jag den äran at öf-
versända. De täla altid afslag, om någon handel blir af, hvilket
jag så mycket mera önskade, som skämde viner alt för mycket
skulle skada min huldaste Fars hälsa. Kärnor skola äfven samlas
och skaffas, åtminstone af nägre slag.

Min huldaste Far täktes låta iungfrun skyndesamt expediera
brefvet til sin ägare, sorti hon känner, det angår en Commission om
fabriquers privilegier för urmakaren Blomquist. Får se hvad den
renderar. Med djup vördnad har den aran at framhärda min hul-
daste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 20. Sept. 1768. C. F. Mennander.
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160. Min huldaste Far.

På min huldaste Fars vördade skrifvelse af den 16. i denna må-
nad, hvilken i förledne Fredags ankom, hade jag väl strax haft
den aran at svara, men blef af främmande derifrån hindrad. Herr
statssecreteraren Rosirs bref utskickades strax.

Gud låte vatudrickandet framdeles mera än härtils bidraga til
min huldaste Fars hälsas vidmagthållande. I samma mån den
lider, i samma mån lider äfven min välfärd.

Denne ligger mig ganska ömt om hjertat, äfven så mycket för
at pä nägot sätt hugna en huld Fader, somat befrämja mit egit
bästa. lag är derföre omtänkt på alla utvägar dertil, ocb bör ej
lämna nägon af dem onämd. Nu torde tilfälle kunna yppas til
byte med en copist i Kongi, collegii egen expedition, en son til
fabriqueren Mörk. Morbror Paleen, som bifallit det, ocb jag i
samräd med honom hafva börjat underhandling på långt håll
härom. Ocb är anledning at förmoda, det köpmansgeniet föredrar
sysiä med lön framför en utan den samma.

Betjeningens ringa löner lära dock vid nogare eftersinnande pä
andra sidan ej vara objets at derföre åsidosätta tilfällen til en mera

lustre väg för mig. Ocb för at nägorlunda göra mig skadelös, skal
i början pästäs åtminstone 2000 daler mellan, då jag hade en sysiä,
hvilken i somras kostade Mörken 9000 daler, för 4000, ehuru jag
gemensamt med mine kamrater i de andre expeditioner vore satt
i det öde, at längre, än i riksarchivum vänta pä lön. Ocb eburu
det torde gä längsammare i collegium, bvarest äro fyra cantzlister
0.5.v., än i archivum, så äro dock stegen mera vissa derstädes.
Vuen til iuridiska syslor blefve ock för mig den samma. Ocb
hvad desse egenteligen angår, talas väl om bättre utkomst vid dem.
Men den, hvilken tänker blifva nägot mera, än advocat eller com-

missionair, somman dock kan vara tillika, lär, til exempel, som
bofrättsräd finna lagliga birevenuer lika långt skilde frän sig, som

et cantzliräd, då likväl hedren är mycket olika. Adelskap, som i
den politiska verlden mycket vil säga, lär jag för en huld Faders
meriter väl ocb en gång kunna aspirera, ocb derförinnan skal flit
ocb idoghet altid fria mig frän prejudicer. Min huldaste Far bar
väl rädt mig, at til undvikande af at synas ostadig ej ännu liasta
frän archivum; men öpning i revision ocb min befordran dervid
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är oviss, och om detta tilfälle at gagna mig af nog tidig befordran
i riksarchivum ginge mig ur händerne, kan sädant framdeles blif-
va osäkrare. Hvarutom mine förmän, hvilka altid gynnat mit före-
hafvande, kanna mig väl, och någre veta, at mit sökande til arcbi-
vum til en del syftade på insteg i collegium. Jag bar ej kunnat
dölja en häg, som jag altid haft för politiquen, och hvilken dage-
ligen tiltager; ehuru jag, i tanka, at icke kurnia komina til sädane
göremäl, aldrig synnerligen yttrat mig derom, undantagande vid
mit engagement i cantzliet, dä jag mente inrikes expedition til en
del hafva dermed at göra.

Detta vägar jag i djupaste ödmjukhet anföra säsom skäl, hvilka
torde utverka min huldaste Fars samtycke til et project, som des-
förinnan ej kan med alfvare påtänkas; men hvilket, om det nu el-
ler framdeles lyckas, sätter mig i syslor, til hvilka jag är mäst fal-
len och hugad. Ber ödmjukast, at min huldaste Far täktes med
första päst gunstigt yttra sig häröfver; ty kanske dervid kan blifva
periculum in mora. För öfrigt tänker jag ej visa mig angelägen
för Mörken, för at, om hän ej blefve hugad för detta byte, til et

annat tilfälle icke hafva förringat min innehafvande sysiä, hvilken
på vist sätt har större förmäner med sig, som dock upvägas af min
häg at komma til collegium.

Emellertid räknar jag det för heder, at ätminstone vid början af
riksarchivi lysande epoque hafva värit där. I förledne Lördag
hälsade hans excellence Friesendorff på oss och lofvade at på alt
sätt etalera vår flit.

Nu, sedän Rossen farit bårt, har jag utan svårighet åter fått ar-
betet i cantzlirätten, som jag tänker tils vidare behålla. Alt så-
dant tör göra mig tämmeligen berättigad til iuridiske syslor, om

jag nödgas competera dem. Och taga cantzliräts målen så til, som
nu på en tid, så kan secreteraresyslan vid en riksdag ej annat, än
komma på stat, då der en ny porte de vue öpnar sig för mig. Med
djupaste vördnad har den aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 27. Sept. 1768. C. F. Mennander.
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161. Min huldaste Far.

En vördad skrifvelse ankoin i dag jemte 300 daler k:mt, som ef-
ter befallning skola disponeras. Härmed har jag den äran at öf-
versända räkning på et qvartal åter, hvaruti desse 300 daler, säsom
en särskild fond, ej uptagas. lag mäste bekänna, at denna gängen
var det med min räknings reviderande på samma sätt, som med
bondens bär, som endast hvar julafton utreddes; ty ganska fä ut-

gifter voro förut upskrefne, och dertil var den sparsamhet just
ordsaken, som jag tykte mig hafva iakttagit; hvarföre jag äfven
mente at sä nödige utgifter ej kunde falla mig ur minnet. Emel-
lertid finner jag ändä mig på denna tiden för egen räkning hafva
utgifvit 374 daler 19. s., hvaribland säkert en och annan större
oeconomisk utgift är, hvilken jag ej specifice kan nämna. Behåll-
ningen 311 daler är dock aldeles tilräckelig til vinterprovision,
om ock, som Gahmen nu ej är hägad före för andre förhinder skidi,
resa blir af til Skogklöster, och Lochner, som ännu ej skedt, i höst
får in continuationerne; ty jag bör ändå hafva 240 daler öfver.
Den generelle räkning skal följa med nästa päst och en särskild
räkning öfver utgifterne denna tiden för min huldaste Far lär bli
onödig, ehuru jag altid noga annoterar dem, emedan alla skrifter-
ne äro öfversände, och priset på hvar och en teknadt.

Herr bancocommissarien Bergius säger sig utur sin samling ej
kunna mistä resebeskrifningen, men lofvar skaffa et annat exem-
plar åt min Far. lag kunde ej annat se, än at en disputation under
min huldaste Far de ornitotheologia var ibland de öfversände,
som i hans fränvaro lämnades i qvarteret; men hän nekar sådant,
mistänkande dock sin bror at förut hafva putsat den samma. Om
den ej fölgt med, så ber hän ännu om den samma jemte den pasto-
ral-underrättelsen, hvarom jag för en tid sedän hade den äran at

skrifva.
Mörken finner sig ej hugad at byta, men så snart rörelse blir

i cantzlicollegio, som genom protonotarien Pipers afsked snart

lär ske, skal jag söka hålla mig framme, och har redan en, som
tilbudit sig at för mit afträde från riksarchivum förskjuta 6000 daler
til et sådant accord. Men jag är ej så aldeles brå med den saken.
Lyckas våra projecter i riksarchivum, sä hade jag aldrig kunnat
komnia på fördelaktigare ställe. lag har för öfrigt ända härtils.
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oaktadt Frickens persvasioner, hallit onödigt at besvära min hul-
daste Far med des project at för 2000 daler accordera mig til hans
sportler äfven; ty det vore, efter ali anledning, at endast skaffa
en förmån åt min efterträdare i copistsyslan, då jag hvad heller
är, en gång får den lilla tilökningen af 60 plåtar om året såsom
cantzlist.

Farbror och faster Lundberg tacka på det högsta för smöret, som
nu hitkommit jemte en fleurissante skrifvelse från Pargas klockaren.

Åkerman håller på med en ny och ganska splendide och accurat

charta öfver Sinus Fennicus.
Min Morfar svarade mig i dag på et ark påstpapper fult skrifvit

så väl ang. mit engagement, som morbror Henrics accord, hvilka
jag, hvar på sit sätt sökt måla med de starkaste färgor. Och är
min Morfar mera gratieus och mera omständelig hvad det senare
och min Morfars oeconomiska affairer ångår, än jag kunnat begära.
Med djupaste vördnad har den aran at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 4. Octobr. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Cantzlirätten lämnar mig ej utan sysla. I
dessa dagar kommer en förrättning in från Stralsunds påsträtt ang.
påstdirecteuren Lindeman, hvaruti domen består af 33 sextern. Alt
sådant måste ju låta väl vid en riksdag.

162. Min huldaste Far.

Min huldaste Fars vördade skrifvelse af den 30. September hade
jag nu på stunden den aran at bekomma.

Efter sist gifvit löfte får jag nu den förmån at i ödmjukhet
öfversända medföljande hufvudräkning. Den är i möjeligaste
matto accurat och ehuru min inkomst och utgift värit tämmeligen
noga annoterad, så har den samma likväl sysselsatt mig, i anseende
dertil, at jag sökt få verkelige quantum af debet och credit och
således undvika ali multiplication, som i mine smärre räkningar
kunnat hända, til exempel et lån hos farbror Lundberg har först
värit uptagit i debet jemte de derefter af min huldaste Far öfver-
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sände penningar til des betalning, hvilken äter blifvit i Credit
införd, fastän sjelfva ntgifterne förut värit uptagne etc. Så be-
skaffad är äfven accordsumman, hvilken oändeligen ökt min räk-
ning, om jag säledes infört den. lag bar likväl i förseende qvar-
lämnat en sädan päst, neml:n h:r commissarien Lundbergs den 2.
siatl :ne April betalte fordran af 186 d:r 24. s., bärrörande til en
del af min stränghet i interessets upbärande den 14. Octobr. förledit
och 7. lanuarii detta är, så at hufvudsumman i stället för 15073
daler 5 s. bade kunnat och bordt vara 14886 d:r 13 s. k:mt. Men
detta ändrar ej qvantum af de ordinaire utgifterne, hvilka utom
h:r commissarien Lundbergs ärlige betalning på de 2 är 2 mänader,
som förflutit, sedän jag blef på egen hand, inberäknad sista väreisen
i Finland, stiga til 5554 d:r 28 s. samma mt. Häraf kannu sä
mycket bättre slutas, huru mycket jag in alles kostar en öm Fader
om äret, som under denna tiden nastan alle slags möjelige utgifter
förefallit, och deribland, utom ätskilligt annat oeconomiskt tvänne
klädningar och en nattråck blifvit köpte. Min enskilde utgift
för hvar mänad bar öfver hufvudet gätt något öfver 200 daler,
och följakteligen bar jag jemte farbror Lundbergs betalning kostat
min huldaste Far om äret, utom extraordinaire depencer, vissa
4800 daler k:mt.

Min huldaste Far yttrade sig i bref af den 12. sistLne lulii, at

vilja ärligen utom commissarien Lundbergs betalning förunna mig
1200 daler kopp:mt. lag tykte väl dä i bast dem jemte min lön
förslä; men det som härtils åtgått, nödgar mig at af min huldaste
Fars godhet, nu så länge jag bar 600 dalers lön, hvaraf dock an-

senlige kronoutlagor måste utgå, utom extraordinaire utgifter öd-
mjukast anhälla om årlige 1500 daler til kläder och min enskilta
oeconomie, eller 375 daler k:mt i hvarje qvartal, då jag endera
skal bjuda tilat draga in min stat, eller ock, ehuru det är omöje-
ligit, af commissioner ersätta bristen. På detta sätt blefve min
huldaste Fars ärlige kostnad, farbror Lundbergs inberäknad, i
stället för mera än 4,800 daler, hädanefter 3900 daler, och ärligen
öfver 900 daler besparade.

Med djupaste undergifvenbet hemställer jag för öfrigt til min
huldaste Fars behag, om icke, i fali h:r commissarien Lundberg
skulle siä af 600 el:r som lian åtminstone bör göra, 300 daler, min
huldaste Far täktes öka mit gage med sistnämde 300 daler, sä väl

14
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för förrberörde knappa tilskäming, som til exercitieöfningar,
böcker, musicalier m.m., då jag hoppas inge extraordinaire ut-
gifter, undantagande, om något slags accord förefölle, kunna up-
komma, hvartil icke desse penningar försloge. Säledes vore ändå
min hnldaste Fars utgift i stället för ofvannämde 4800 daler min-
skad, i förra fallet til 3600 och i det senare tilde samme 3900 da-
ler, som mi i början projecteras fortfarandes samma minskning i
den män, jag framdeles kommer til lön, eller tvärtom.

Desse projecter komma aldeles öfverens med hvad jag tilfälligt-
vis hört andre hafva. Cantzlisten Thomee fär om äret 3000 daler
af sin far, utom sin lön 900 och en nog stark commissionsförtjenst.
Eric Paleen hade ätminstone förr 400 plätar i handpenningar.
Och jag vil ej tala om dem, som kosta sine föräldrar 1000 plåtar
och mera om året. lag hoppas derföre i ödmjukhet, at min hul-
daste Far i min lika ödmjuka begäran finner billighet och en spar-
sam uträkning, och ber ödmjukast, at min hnldaste Far täktes vid
tilfället härå lämna des vördade svar och samtycke. lag önskade
för framtiden skull således vanja mig at hushålla med något vist
om äret, och, sommin hnldaste Far i ofvannämde bref säger, blef-
ve mine depencer stälde på en mera reglerad fot, om jag vid hvar-
je qvartals början finge mit vissa appointement. Alt detta läm-
nar jag i djupaste ödmjukhet til min hnldaste Fars egit ompröf-
vande, hvilkens godhet, men ingen min förtjenst rikeligen försör-
jer minä behof, en godhet, som nu på 26 månader förskutit mig
inalles mera än 170 1 daler kopp:mt för ingen annan betalning,
än min tacksamhet. Dock mine välsignelser skola ersätta hvad i
min förmåga felar.

Tilde större oeconomica i den sista räkningen bör jag lägga ocli
således ifrån de 72 d:r 25 s. afdraga: den i medföljande räkning
intagne i krigsmanshusafgift 12 d:r, åt en som afskref Nehrmans
lurisprudentia ecclesiastica 15 d:r k:mt, tilsammans 27 d:r, så at
de ospecificerade oeconomica uptagas endast til 45 d:r 25 s. sam-
ina mynt.

lag beklagar at det öfversände bibliothequet, som jag nastan
förmodade, knapt vinner acces hos auctionisten. De sämsta af

1 Viimeinen numero kirjeitten sidonnan takia peittynyt. Den sista siffran
har hiivit vid inbindningen hortskymd.
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mins har likväl en gång förut gått genom hans händer. De kunde
då åtminstone duga til strutar i någon bod. Marks har berättat
sig vara nögd med hvad han får, och värderar Biischingen, som är
ett mycket godt och desutom väl conditioneradt verk, til omkring
12 plåtar eller mindre, bara han får något för de. Få torde i Åbo

veta, at en nyare edition deraf är utkommen. Han blef hei flat,
när han hörde, at jag, som jag ej bordt, besvärat min huldaste
Far med en så lumpen Commission.

Det öfriga måste jag spara til nasta gång, och emellertid har den
aran med djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 7. October 1768. C. F. Mennander.

Hufvudräkning ifrån den 4:de Aug. 1766 tili den 4:de Octob. 1768,
inclusive.

DEBET
Kopp: mt

1766 d:r s.

Under denna tiden stodo penningarne hos herr varjscom-
missarien Lundberg:

Aug. 4. Vid afresan lämnade min h. Far mig til handpenningar 180:
Utom andre ännu orörde silfverpengar äfven 50 st. pie-
cer ä 24 s. och et fyrastyfversstycke ä 18 s 37: 30

19. Morbror Carl Hassel med de för Drangels verk förut
utgifne 18:

Nov. 6. Min Morfar för betalt förhögning til enkecassan ~ 3:
7. Undfått af h:r commissarien handpenningar 100:

11. Ifrån min Far par posto 200:
1767.
lan. 12. Af h:r commissarien handpenningar 100:
Mars 11. D:o , 100:
Maji 1. D:o 100:

16. Ifr. min h. Far til böcker 100:
lun. 15. För en gammal klädning och en filtmyssa 81:

D:o resepengar af h:r commiss 100:
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1767. Under denna tiden til hvarjehanda påster, och deribland
en klädning, desutom af h:r commissarien 1499:14.
Äfvenså til något smått, utgifvit för min Far 14:18.

lun. 6. Matsäcken til Finland 126:

Under egen disposition:

Sept. 6. Vid afresan från Finland undfått til utgifter för min h. Far 600:
Til egne behof 600:
I lösa penningar 120:
Resepenningar 150:

Oct. 2. Par posto 450:
14. Af h:r commissarien utaf upburne interesse 240:
26. Par posto 656: 8.

Nov. 9. D:o 600:
Dee. 9. D:o 100:

31. D:o 246: 4.
1768.
lan. 7. Af h:r commissarien resten af det för de trenne afdragne

månader upburne interesse 360:
1768
Apr. 2. Par posto 371: 8.
Maji 27. D:o 500:
lun. 15. Lånt af Kock och Wendelius de strax betalte 6600:
lul. 11. Par posto 180:

16. D:o 336:
Aug. 9. D:o 202: 7.
Sept. 17. D:o 300:

Summa 15073: 5.

CREDIT

Kopp:mt
Utgifvit för min k. Fader: d:r s.

1766 Aug.—December 41: 17.
1767 lan.—s. lunii 192: 22.

16. Sept.—December 2155:12.
1768. lan.—4. October 162: 26. 2552: 19.

Minä extraordinaire utgifter:
Apr. 2. H:r commiss. Lundbergs fordran 186:24.
lun. 16. Accordet 6000:

Kocks & Wendelii interesse 22:
Charta sigillata 30:
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D:o recognition 21:
Krigsmanshusaf giften 12:
Åt collegii vaktmästare 18:
Hyrvagn 6:
Driksp. åt öfr. vaktmäst 24:

23. Bäfvens räkning 281:
En chaise dit 9:
Åt Bäfvens piga 9: 6624: 24.

Ordenteliga utgifter:

1766. Aug.—Decemb 404: 1.
1767. lan.—6. lunii 489:31.

Under vistandet i Finland ungefär 122:16.
De i debet uptagne 1499: 14.
Äfven som matsäcken til Finland 126:
6. Sept.—December 997:29.

1768. lan.—ll. Febr 363: 8.
12. Febr.—27. Maji 585: 8.
28.Maji—8. lulii 603: 30.
9. lulii—4. Octobr 362:19 5554:28.

Octob. 4. Behållning 341: 30.

Summa 15073: 1

Stockholm, den 4. Octobr. 1768. C. F. Mennander.

163. Min huldaste Far.

At jag tvänne påstdagar icke haft den aran at i ödmjukhet skrif-
va, härrörer af mine göremål och at ingenting synnerligt förefallit.
Emellertid har en vördad skrifvelse ankommit, och mit cantzli-
rätts protocoll för i dag, som i morgon gerna bör vara färdigt, in-
skränker äfven tiden och detta bref. För at litet skaka dammet
af mig, sysselsätter jag mig således äfven ibland med öfverjordiska
syslor, och vistas ej ständigt i hvalf och källare. Med djupaste
vördnad bifaller jag min huldaste Fars raisonnement om förefal-
lande byten, och ser et nytt ömhetsprof i den förut min huldaste
Far däruti lämnar mig. At sådant ej blir svårt för mig, finner jag

1 Tältä kohdalta alkuperäisestä pieni pala repeytynyt. Ett litet stycke
bortrivet.
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deraf, at man äfven tilbudit mig per tertium byte til kammarexpe-
dition. I revision är et accord på vägen, och på cantzlicollegiiex-
pedition är jag icke desto mindre upmärksam, säsom för hvilken
jag bar största lusten. lag nämner så kärt om detta, och kan jag
ej säga nägot vissare om dessa apparancer, ty jag bar lärt mig, at

ingenting är at bygga på, innan man bar det i händerne. Desutom
är jag ej brä pä flyttning, utan väntar pä lägligt tilfälle.

Secret. Gahm drar försorg om Plinii inropande. För adressen
på Bielfeld aflägges ödmjukaste tacksäjelse. Pä riksrädet Löven-
hjelms auction komma nästan alla de böcker före, som jag kan
behöfva, men då den i November månad sker, skal jag ej skrida
öfver lagom antal och lagom pris. Corplander är ankommen jemte
bärburken och paqvetterne, som ägarne fätt. Ulfven bar bedt mig
öfversända medföljande räkning, och beklagar at contimiationerne
först i höst kunna komma hit och säledes ej annars, än med nägon
resande i vinter min huldaste Far tilhanda. Det som Lochner kan
få in, skal jemte det jag upköpt, öfversändas med Corplander, som

efter halfannan vecka reser. Kopparsticken äro ännu ej äterläm-
nade til Askergren, men de som i morgon komma på auction, torde
vara de samma, dä jag skal bjuda tilat få dem pä lindrigaste sätt.

Hornberg, som ej bar nämt om den dessein, min huldaste Far
skrifver om, lär redan hafva särskildt qvarter, hän lär komma at

bo ihop med sin farbror, secreteraren, och jag vet ej eller någon
emploi för honom. Morbror Henric är nu i underhandling om et

byte til Smälands cavallerie, men tänker endast säledes få sit af-
träde ur kronans tjenst mera betalt. lag undrar nu ej eller pä, at
min Morfar är kali emot honom. Det är det minsta en otacksam
son förskyller.

Hofpredikanten Carlborg bar med mycken eloge lätit höra sig
på Drottningebolm. Hofpredikantsämnet mag. Beckman föraktar
deremot de höga murar, och utväljer de läga tak, i sällskap med
gardes underofficerare med flere dylike. Åström gär här, stundom
med Hagä, stundoni utaö, och försmår ej bätsmäns sällskap. För
par veckor sedän hade köpman Reimers den sorgen, at hans bustru
kastade sig utom fönstret i kyrkobrinken, bröt haisen af sig och
dog strax.

Her prof. Bilmark berättar i dag i bref, at hän tänker flytta bärt.
Då lär min huldaste Far behöfva eller redan hafva en oeconom.
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Om det ännu ej är skedt, akulle icke den fattiga mag. Schalberg,
som bäde är belefvad och pälitelig, fä dertil antagas. Hau behöf-
ver det, om någon annan. lag blyges at nämna, at hän i sommars
skref mig til med en resande, at brist på påstpengar hindrat be-
svarandet af minä bref. En, som dageligen spiaar vid min Fara
bord, borde ock hafva mera upförande, än studenter vanligen äga.

Landshöfdingen Ramsay är här, och låter anmäla sin hälsning.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

Stockholm, d. 18. Oct. 1768. C. F. Mennander.

P. S. Nu går min cousin Lundberg ien slags skola, och jag får
nyttja hans kammare til sängställe, så at jag har rätt rymligt inne
hos mig. Farbror Lundberg har gjort mig tvänne presenter på
någon tid. En svart pappdosa, och ett silfver blyetspenfouteral.

164. Min huldaate Far.

I förledne Fredags redan hade jag väl den äran at erhålla min
huldaste Fara vördade skrifvelse jemte de inneliggande 300 daler
kopp:mt; men min öfrige påst hindrade mig då frän min skyldig-
het; hvarföre jag nu fär den förmän at derföre aflägga min öd-
mjukaste tackaäjelse.

At bytet med Mörken ej geck för sig, oroar mig aldeles intet.
Utom annat, är det ej en afgjord sak, at byte är den enda vägen
til cantzliexpeditionen, utan om någon öpning förefölle, lärer jag
aå mycket mera, när aå nödigt pröfvas, kunna söka transport, som

göremålen nästan äro de samme endast med den skilnad, at om

man så får säja, riksarchivum är theoretiskt och berörde expedition
practisk; hvarutom jag nti det samma lämnade en på vist sätt för-
delaktigare öpning ät en ifrän den expeditionen, och praejudicat,
som dock ej blefve nytt, at, om lian ville, komma derifrån. Cantzli-
expedition bar ej förbehällen tour, och jag bar, utom herrarne
sjelfve, äfven där en och annan vän och bekant, som lämnar mig
nödige avertissimenter; ty jag måste bekänna, at hägen ligger mäst
dit. Emellertid bör jag nämna en reflexion, som om ställningen
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varar, gör riksarchivum för mig pä vist sätt fördelaktigast, men
soin likväl upväges af den nyttan at ju förr des hällre komma in
i de syslor, somman framdeles önskar til hufvudgöremål. Det
tyckes, som principen, at räkna competenta sökandes tour ifrån
den dagen de kömmit i publiqve verk, hvarvid äfven extraordinarie
är blifvit räknade, äfven bör följas t.e. emellan cantzlister i cantzliet
vid nägon registrators-ledighet, och ej blott den som bar äldsta
förra fullmagten dertil antagas. På det sättet kunde jag, som är
nog ung extraordinarius, sedän jag en gäng blifvit den äldsta cantz-

list til fullmagten, få ändå nog penitera, innan registratorssyslan
blefve min lott i en expedition der flere cantzlister äro. Det är
derföre jag ej kan annat, än anse det för lycka, at vara frän revi-
sion, der grufveligen gamle hofrättskarlar stundom inkomma, och
der jag, efter öfvannämde principe, nu verkeligen ej baft flere
yngre, än Wallencreutz. Det gör mig äfven lika nögd, om jag
skal nägon tid qvarblifva i archivum, men minskar dock ej min
hog, at när jag vid tilfälle kan, komma in i cantzlicollegii expedi-
tion, der sädane hinder just ej gärna kunde förefalla så mycket
som i revision. Den hederlige herr statssecreteraren Rosir syssel-
sätter mig då och då med en relation, och jag räknar för nöje at
kunna uträtta nägot til hans behag.

Directeuren Ulffs räkning lär redan framkommit. Samma gäng
jag hade den äran at skrifva om disputation de ornithotheologia,
nämde jag äfven bancocommissarien Bergii begäran at fä veta, hvem
som värit pastor, om jag rätt minnes, i Uleä är 1686. Men jag
skal dock åter fråga honom vissare, innan min huldaste Far be-
svärar sig at efterse det samma.

Det passade väl, at jag just påsten förut vägade mig föreslå
Schalberg til oeconome. Dock misunnas den förmän ej eller åt
herr Pelander.

Min. huldaste Fars godhet öfverflödar just i hvart bref, och post-
scriptum i detta innehåller ännu mera ömt, än sjelfva brefvet, såsom
det bifaller mit uppgifna project om 375 daler i qvartalet. lag
aflägger derföre min ödmjukaste tacksäjelse, och både min huldaste
Fars godhet framför andre fäder och mine förmåner framför de
fläste minä vederlikar skola aldrig förglömmas af et sinne, som
endast är bekymradt, huru mit upförande måtte deremot svara.

I dag beslöts i Kongi, cantzlirätten til et bref til Åbo hofrätt,
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som kraftigast kan lägga för hofrätten å daga, at jag förrättar
secreteraresyslan derstädes. Men djupaste vördnad framhärdar
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 25. Octobr. 1768. C. F. Mennander.

P. S. De på auctionen i Onsdags varande kopparsticken voro ej
portraiter, icke eller äro de bekanta styckena återlämnade til
Askergren.

I förledne Fredags kom casseuren Gottsman på gillstugan, för-
nämligast genom köpman Möllers stränghet. Summan af gälden
förebådar et lifstids fängelse. Gref Gyllenborg, äfven som svär-
fadren äga hvarken at bita eller supa. Manne icke sådane hän-
delser jemte de förre upväga de fordne blodsutgjutelser.

165. Min huldaste Far.

De på medföljande upsats stående skrifter bar jag dels afsändt
med Corplander, som reste i Söndags, dels skola de i morgon skickas
med Sahrman. Den förre bar desutom til min huldaste Far 2
paqveter frän Gahmen, och 2 til h:r prof. Bilmark, samt et til
notarien Woiwalenius, som torde fä bäras til h:r hofr.r. Ignatius.
Sahrman bar äfven med sig et paquet til min Far från Kongi,
secret. Arhenius och en liten compliment til iungfrun för bären.
H:r hofrättsrädet Tollstedt fruktade, at hans dräng vid städning
rifvit sönder Drottning Christnas bref, men lofvade vid ledig stund
vidare se derefter. lag bar flere gånger sökt Flodingen, men ej
träffat honom lieminä. Kon. Gustafs och grefvinnan Tessins portrait
mäste således vänta til våhren, hälst Gahmen haft så mycket at

göra med sin flyttning, at hän ej kömmit at bälla efter cantzlirådet
Berch om kopparsticken. Defecten i Lövenhjelmske talet skal,
så snart den fås, följa med påsten. Lochner bar, äfvensom Ulfven,
inga continuationer förrän vid slutet af denna mänad. Plommon-
kärnor af flere de bästa slag följa med i Sahrmans paquet. Kirsbär
och päron hafva ej stort synts til. Tyska äplen, som en gång värit
inne, äro nu alle, men lära i morgon eller så komina in igen. Com-
missarien vil besörja om denna Commission til tacksamhet för bären,
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och har väntat på de bästa, och kanske för bästa priset, och rår jag
således ej, om de icke skulle komma öfver. Kopparsticken öfver
intåget äro ej färdige. Min huldaste Far behagade derföre gunstigt
ursäkta, at icke alla des befallningar kunnat verkställas i höst.

Min huldaste Far skref nyligen om kläden för drängar. Sådant,
som medföljande prof är, får man för 11 daler, och det som
jag menar, i hvad couleur som behagas. Det tyks vara mycket
billigt, ty klädet är ej groft. Om min huldaste Far befaller, skal
deraf uphandlas, til des det med resande eller annars kan komma
öfver.

Uti en billette med Corplanders paquet skref jag om et natt-
arbete, jag i förledne Fredags feck af cantzlirätten. Det samma

tilskyndade mig mycken eloge om Lördagen af til och med hans
excellence, som just bemöter mig med speciel ynnest. Sådant kan
väl lätta arbetet, men jag önskar dock ofta, at det samma ej vore

så oskiljaktigt från mig, som det verkeligen är. lag vet dock ej
hur det är, at jag altid vii vara med, och ingen tid har här värit
mig ledsammare, än först då jag komin i archivum, och beslöt
endast occupera mig med des tysta syslor. Men nu, då jag combi-
nerar göremålen, de couranta med de pacifiqua, har jag åter det
nöjsammaste, jag vii begära. Framhärdar med djupaste vördnad
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 1. Novembr. 1768. C. F. Mennander.

166. Min huldaste Far.

I förledne Söndags hade jag den äran at undfä min huldaste Fars
skrifvelse af d. 28. Octobr., och til följe deraf är directeuren Ulfs
räkning genast betalt, och som räkningen visar, quitterad. lag
feck ännu ej tilfälle at berätta honom min Fars utväg at fä böcker
frän Holland, sä vida lian utan prut emottog 160 daler, och desutom
par politesse tilböd mig län af ätskillige nya böcker; men hän skal
framdeles påminnas derom.

Med skepparen Cajalin sände h:r farbror Lundberg en tunna

äplen til min huldaste Far. Således är hvad som kunnat erhällas,
nu öfverskickadt; och continuationerne af bokförarne måste, om
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tilfälle blir, jemte det jag upköpt, med någon resande öfversändas.
Dock har jag hällit medföljande tvänne skrifter så märkeliga, at
de förtjent påstpengar. Konung Gustaf d. l:tes portrait lär jemte
dem oskadt kuuna kumma fram. Det har tillika med Gustaviaden
i går kömmit ut, och fär denne ligga bland de andre skrifterne,
som kuuna förtjena at köpas at med dem öfverskickas. H:r cam-
marrådet Botin är auctor til critiquen emot h:r Ihrrbläse (Ihre),
och af det arket lär min Far finna, at den veckoskriften ej är
bland de sämsta. I Compagnie med commissarien prsenumerar jag
på den, ocb fär säledes endast behålla hvarannan praenumeration.
lag fär härmed ätertaga min berättelse om auctoren til lagliga
tankar, ty det är en öfverstelieutenant Hiemer, som skrifvit dem.
Bergscollegii bref är det skarpaste, som lärer någon tid kömmit
til konungatron. At komma tilbaka til h:r cr. Ihres theser, så
berättas det, at hän vid ventilationen stått sig nog slätt, besynner-
ligen emot professor Frondin, en ibland extra opponenterne.

Hedren at komma på förslag til en sysiä med Kongi, fullmagt
och förmänen deraf är onekelig. Det är derföre jag ej länge skal
dröja med min ansöknings öfversändande til secreteraresyslan vid
academien, hvilken jag förut ödmjukast recommenderar hos min
huldaste Far, som hos patres academici äter torde fällä et gällande
förord. lag tycker oförgripeligen at min lilla meritlista icke torde,
åtminstone i klangen, aldeles vika för de gamle competitorer jag
torde få. Om ej någon frän hofrätten söker, lär onekeligen Cajalen
och Calonius blifva upförde. lag är mer än öfvertygad om Calonii
praeferance för mig i kunskap, men så torde min syslas värdighet,
åtminstone i det fallet, procurera för mig det andra rummet. lag
har communicerat delta med h:r statssecreteraren Rosir, som tykt
om det samma, med tilläggning, at om jag vunne förslag och Konun-
gen ger bårt syslan, jag kunde gå den samma nog när, och skulle
sädant ej hindra at sedän fä en convenable päst i hofrätten eller
cantzliet, hvilket sednare jag ej gärna vil för evärdeliga tider
lämna.

Min huldaste Fars kirsbärs- och humlegård på Lemo öker ej
litet des behageligheter och min lust at åter en gång få se det,
hvaraf endast copian hevaras på min vägg, dock ej i så tom be-
tydning, som det fordna Bussila-stycket.

H:r bancocommissarien Bergius råkade jag i förgår på weten-
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skapsacademien. Hans begäran är at varda underrättad hvem som
1620 värit kyrkolierde i Paldamoniemi. Riksrädet Lövcnhjelnis
bokauction börjas i morgon. De bästa böcker lära af hans son
vara bårttagne, ty catalogen är, utom nägra få Stora verk, ej at

skryta med, och lär ej förtjena at öfversändas, hälst min Far bar
dessa, och auction innan äterkomsten är slutad.

Morbror Paleen lofvar bättra sit fel, när lian får bättre tid.
Bäfvens och Hallmästare-gärden förkosta den samma mycket, och
moster tycker alt sådant ej anstä en Ironian; men politiquen lär
vara emot hennes mening. Biskop Serenius och flere patrioter aro

hitkomne.
Hans excellence Ekeblad är här öfver vintren, och bar gifft bärt

sin doter. Landshöfdingen Insenstierna redde genom sin död sig
snarast frän en hop creditorer, som nog ansatt honom.

Vid discours med h:r statssecrtet. Rosir ser jag, at grefvinnan
Brahes kamererare behagat, af hvad ordsakvet jagej, för mignämna
priset på Pargas egendomarne til 60000 daler, då likväl det aldrig
värit högre begärt än några och fyratio. Nu skal en bjuda i det
närmaste, men dock mindre, än de la Myle. lag ångrar mig nu, at

jag i hastighet kom at nämna det min huldaste Far, om priset värit
drägligt, torde haft håg för dem, men nu ej vidare tänkt derpå. Stats-
secreteraren skrifver säkert derom. lag var hos honom til midda-
gen, när han feck min Farssista bref. Framhärdar med djupaste
vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Nov. 1768. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Min huldaste Far täktes vara gunstig och i
vinter, om något angelägit ang. secret.syslan m.m. förefaller, skrifva
då och då norr omkring. Således blir jag lika jemt hugnad med
min huldaste Fars bref, som om sommaren, ehuru något senare.

167. Min huldaste Far.

Pästernes långsamma gång har pä någon tid beröfvat mig det
nöjet at upbryta min huldaste Fars vördade skrifvelser. Icke des
mindre bör jag ej underlåta at berätta, det jag, Gudi lof, mått
rätt väl.
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Nu har jag lait vid Flodingen, soin sä snart dagarne blifva nägot
längre lofvat mig ali handräkning. Vi blefvo, ehuru jag på egen
hand geck lii honom, strax så goda vänner, at lian visade mig sinä
nu under arbete varande stycken, hvilka egenteligen äro portraiter
af Hennes Maj:t och gref Tessin. Sä snart lian gör nya aftryck,
lofvade ban et exemplar af grefvinnans portrait. lulinschöldska
auction är upskuten til nästkommande Februari mänad. Ibland
de skrifter jag samlar åt min Far, önskade jag fä tvänne, soin äro
mycket rara, om min huldaste Far ej har dem förut. Det är en
öfver sista riksdagsförfattningar, trykt 1766, Lettre d’un Svedois,
demeurant a Londres a un de ses amis a Stockholm, och en trykt
förledit är, Remarques sur une Lettre etc. Den förre skal vara
af hans exellence Scheffer, och den senare, soin skal vara skrefven
af hans excellence Diiben och öfversatt af hofcantzleren, har jag
läsit. Bägge rätt skarpa, trykta til et litet antal, och ej til salu.

Hans excellence gref Ekeblad, hvilken jag upvaktat, bemötte mig
med mycken näd, frågade flere gänger efter min Far, hvilken skulle
från honom hälsas, önskade mig lycka och välsignelse, säsom det
enda, lian nu kunde uträtta, och geck längre in i discours med
mig i affairer, än min situation tyckts tilläta. Hän frågade bland
annat, om min Fars humeur och hälsa denna tiden kunnat stå hi.
Hans excellence Tessin skal vara i staden. Utom desse är nästan
alla de andre förre rädsherrarne i staden, så at ordensdagen näst-
kommande Mändag lär bli en ibland de präktigaste, hälst prins
Fredric Adolph för första gängen kommer at vara med. Torde
ock hända, at detta är det minsta, som uträttas här. Man talar
mycket om riksdag, och rådet skal ej vara deremot. Allting är
i rörelse, bland annat sysselsätter man sig med slottets fulkomligare
meublerande til Konungens i Danmark emottagande nästa år, som
härifrån lär resa til Ryssland och äfven kanske hedra Åbo med
besök, om hän ej far directe til Petersburg sjöleds.

I förledne Tisdags blef h:r pnesidenten Lagerflycht litan förslag
utnämd til verkelig president. Presid. Fredenstierna erhöll ej den
hedren at såsom Gerdeschöld vara ledamot i lagcommission, utan

hofrättsrådet Bergenschöld. Consulen Brander har jemte nästan
alle, som denna tiden värit pä vägen til adelskap, ej af rådet blifvit
admitterad; mutta hänelle on kirja kädellä. En och annan stryker
sä derigenom. Min Fars förtjenster äro sä Stora, som nägon annans.
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och min. angelägenhet äfven så. lag innesluter uti min huldaste
Fars behjertande en förmän, hvartil vägen snart nog kan vara
stängd. Morbror Paleen talar mycket om det; men jag kan ej
se, at mänga svårigheter kunde möta för mig mera än andre, och
ville önska, at lian mera bemödade sig derom. Dock, min huldaste
Far vakar utan min päminnelse öfver mit bästa, och är den enda
bland menniskor, på hvilken jag trygt litar.

Min behällning d. 4. Octobr. jemte 2 gänger sedän öfversände pen-
ningar stiger til 941 d. 30 s. Däraf bör, utom hvad jag, efter befall-
ning, redan utlagt til min Fars uphandlingar ännu gä ungefär 366 d:r
til Lochners continuationer och lulinschöldska auction, sä at när
jag afdrager dem och 250 d:r 30 s., som nu aro för min Fars
räkning utgifne, rester til utgifter för min Far och mig 325 d:r,
hvaraf dock en del til mine behof äro utgifne. Delta qvartal fär
jag ännu ej min lön, ty första halfva året går först ut den 15. län.,
så at, efter lulinschöldska pengarne böra ligga orubbade, jag i
diupaste ödmjukhet vägar anhälla om de säledes i min quartals
revenue felande 200 d:r kopp;mt, hälst mine öfningar i vinter
fordra kostnad, dä jag äfven har tilfälle at upköpa hvad som koni-
mer ut. Til min huldaste Fars behag hemställes äfven i ödmjuk-
het, när nästa qvartals gage, som för första gången af lönen kommer
at subleveras, beqvämligast kan öfyersändas. Det skal i synnerhet
användas til några böcker pä lulinschöldska auction, och deraf
göras behällning til en klädning i nästa sommar, om jag lefver.

Kärnor til en stor mellansort af päron och pergamotter, som äfven
är vinterfrukt, får jag den äran at öfversända.

Nu har jag en relation af hvar herre i revision; men det skal
ej ske vidare, än nu då jag vil hafva et fördelaktigt vitnesbörd, och
som skal bevara min befordringsrätt derstädes. Med djupaste vörd-
nad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.Stockholm, d. 18. Nov. 1768.

In margine: P. S. Yid utgifterne vid min gravure blir instru-
menterne ej den minsta pimeten.
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168. Min huldaste Far.

För de sist öfversände 300 daler k:mt aflägger jag min ödmju-
kaste tacksäjelser och öfverflödar mit hjerta af mera djup erkänsla
för sä mycken faderlig godhet, än dessa få rader kunna innefatta.
lag har i desse bullersamma tider ej haft tilfälle, at tala vid herr
statssecreteraren Rosir om Wechters afsked, men min huldaste Fars
befallning skal til nasta pästdag verkställas.

Jag fär nu åter den aran at öfversända sä mycket som sedän sista
pästdag utkommit, utom riksdagskallelsen, som ändå kommer min
Far tilhanda. Den omtalar Norrköping och den 19. April, sä at
man nukan lita derpä. Min fägnad at sä snart få träffa min hul-
daste Far är beskrifvelig, och jag väntar med det första i ödmjuk-
het at få veta, när det sker. Ingen hitresa lär kunna gå för sig
senare än uti Februarii månad. Päden korta tid, min Far vistas
här i Stockholm, lär inga rum behöfva hyras, ty min sai och kam-
mare äro upstädade, sä at min Far, om så behagas, lärer kunna
ho där, och har jag så mycket bättre rum i min cousins kammare,
som hän är hela dagarne bärta, och jag hvad hellre är, nu ligger
med honom om nätterne. Drängen kan sä länge ho med farbror
Lundbergs ordonance. Hvad vidare blifver til görande med nägon
resa för mig til Norrköping, eller sä, fär jag den äran med Guds
hjelp munteligen öfverlägga om. Hoppas dock, at ej länge lär
pästä, innan ständerne äterkomma til Stockholm, ty denna tidens
alshärjarting påstå längre, än at de kunna hällas under bar him-
mel.

I går hade jag den aran, at utan at veta deraf, blifva praesenterad
för Hans Kongi. Höghet Kronprinsen. Det var en riddardubbning
i Konungens audiencerum, och dervid en samling af förnämt och
til någon del ringare folk, bland hvilka senare äfven jag var uppe
för at tala vid hans excellence Friesendorff om en blifvande cantzli-
rätt. H. K. H. som blef det varse, behagade fråga praesidenten
Hermansson och Kongi, secret. Plaan, hvem jag vore och hvarest
engagerad, då han derom blef af dem underrättad, och jag tillika
fått en oförtjent eloge af praesidenten Hermansson. Torde hända,
at framdeles tilfälle blir at ytterligare praesenteras på detta höga
ställe. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars öd-
mjuklydigste son

Stockholm, den 23. Decembr. 1768. C. F. Mennander.
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169.

Seuraavat kaksi nuoremman Mennanderin käsialalla kirjoitettua katkelmaa
ovat Mennanderin kirjekokoelmassa sidotut vanhemman Mennanderin pojalleen
kirjoittaman, 6. XII. 1768 p:tyn kirjeen jälkeen, ja ne ovat sekä allekirjoitta-
mattomia että vailla merkintää siitä, kenelle ne ovat lähetetyt. Tvänne
följande med Mennander juniors handstil skrivna brottstycken hava i Mennan-
derska hrevsamlingen hiivit inbundna efter den äldre Mennanders brev tili
sonen av den 6. dec. 1768 och de sakna bägge både underskrift och anteckning
om deras emottagare.

At heratta något om det circulaire, som rådet utfärdadt til lands-
höfdingar, chefer och consistorier at, i anseende til befaradt mis-
förständ i landet, hafva et vakande öga på hvad som passerar, och
de tvänne förstnämde at ej utan särskild befallning begifva sig
frän sinä län och regementer, lär vara mindre nödigt, sä vida det
redan lär ditkommit, sedän det i Onsdags med extrapåst affärdades.
Öfverstäthällaren Fersen m. fl. här i Stockholm hafva fått muntelig
befallning i rädkammaren. Ramsayen reste i går hals öfver hufvud
tilsit län. Borgmästaren Schulten och en annan dylik, som nägra
dagar värit här, äro befalte at innom 24 timmar resa härifrån. Up-
länningarne och Södermanländningame skola vara inkallade. I
hvar landsort äger R. starka upsyningsmän och kunskapare.

Sedän et grymt äkande förstört de när til några Stora ställen
boendes nattro dessa sista dygn, nalkades änteligen den i går ut-

satte termin. Förut hade tvänne deputationer af rådet hlifvit up-
dragit at hos Kongi. Maj:t göra underdånig hemställan, at ändra det
i näder fattade beslut, neml. förut en af d. e. och andra gången
Friesendorff och Hiärne, af hvilka den förra med tårar förebragt
sit ärende, men Hans Maj:t, med yttrande at det ömade honom
at se en gammal mans tärar, förklarat, det lian ej kunde gä ifrän
det gifne alternativet. lag förtiger alla mindre försök, som värit
gjorde jemte kanske nägre större öfverläggningar, til exempel, at

en af deras excellencer värit länge hos iustitiaecantzleren i förgår
om qvällen och sökt förmä honom til intercession, dä denna för-
klarat at hän aldrig velat blanda sig uti sädant och at hans vörd-
nad både för konung och råd förböd honom at styrka hvarken
til eller frän. Äfven så har man velat uphäfva den tiltänkte Com-

mission öfver kammarcollegium; men alt annat utom riksdag har
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värit fäfänge medel at kuntia uträtta något. Då Hans Maj:t i
gär koni i rädet, fölgde intet något positivt svar, utan hade d. e.
velat liänskiuta yttrandet öfver bergslagemes förlägenhet til en för-
ordnande beredningscommission och sedän yttra sig humvida riks-
dag vore nödig eller ej. Hans Maj :t bar derpå tagit et sädant utlåtande
säsom hosföljande afskrift visar. Det var ej svärt at sedän taga de
steg, som strax skola nätnnas, så vida redan dagen förut berörde
svar var bekant. Equipagena voro om morgonen i ordning, nödige
afskrifter och exemplar af de medföljande documenter färdige,
och sä snart Hans Maj: t och Kronprinsen värit i rädet, äterstod ej
annat, än at Hans Kongi. Höghet satte sig i vagnen och med mycken
pompe efterkom Hans Maj:ts gifne befallning. Hän blef olika
emottagen. Då en Fredentierna midt under det H. K. H. upläste
desse skrifter frägade, om ej H. K. H. behagade silta ner, och
feck til svar, at man nu läste i Konungens namn, sä beklagade
deremot en Hermansson med tårar rikets afsaknad af en nådig
Konung, kyste H. K. H. pä hand, och blef åter kyst pä mund.
Denna notification om Hans Maj;ts afsägelse geck annars sä til,
at H. K. H. pä hvart ställe först upläste, som berördt är, H:s M:ts
befallning och sedän des dictamen, och derpä giorde en särskild
erindran nti hvart collegium, som hafver något synnerligt at verk-
ställa, til exempel nti cantzlicollegium om stämplens brukande m.m.
Och skulle strax protocollet för honom justeras och de ditlämnade
exemplar bifogas. Vid en så ny händelse i svenska politiquen
var ej underligit, at riddarhustorget svigtade under sin börda, och
alla gator strömmade af dem, som antingen skulle gå dit eller
hämtade rika byten och underrättelser derifrån. Änteligen, dä H.
K. H. skulle fara ifrän bergscollegium tildet sista stället, rädstugan,
kommo tvänne deputerade statssecreterare och berättade, at rädet
beslutat til riksdag, hvarigenom H. K. H. blef föranlåten at ej
besöka magistraten, men det har dock mut. mut. skedt i dag, rädet
kom i gär ej ned förrän kl. 3 eftermiddagen och h. e. Funck
har värit den första som projecterat at riksdagen borde bifallas.
Den kommer efter det då tagne beslut at utsättas til d. 15. Martii.
Hela eftermiddagen förnöttes med discouser öfver delta, och pä
couren i gär qvälls voro ej flere af excellencer än h. e. Ribbing
och Horn, säsom officianter, icke eller nägon af den sidans partie.
I dag har man i rådkammaren äter mycket discourerat om riks-

15
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dagen, och blifver beslutet derutinnan ej säkert förr än i morgon,
då protocollet kommer at justeras. Det blir onekeligt, at denna
extraordinaire riksdag kommer at ske här, och man vil draga flere
fölgder af et urtima ständernes sammankallande, nemligen bland
annat, at prästerne ej behöfva efterlefva ständets beslut om de
nobiliterade, utan vil man i Stockholm hafva Schröder at börja
med til riksdagsman. Hvad taleman der vidkommer, hälles före,
at mästa förtroendet faller pä biskoparne Benzelstierna eller Men-
nander.

Hvad denna anecdote för öfrigt angår, berättas det, at Hermans-
son drifvit mäst hela spelet, men Fersen har med sin vanliga kall-
sinnighet och mogna urskillning icke värit derföre, utan trott grund-
valen genom längre väntan blifva fastare.

Annars hafva collegierne på befallning i dag värit uppe i råd-
kammaren och fått nödige föreställningar. Krigscollegium säges
hafva värit en corps hos Hans Maj:t och aflagt des tacksäjelse
för nådig notification. Hermansson har försiktigt förvarat sine
papper för den annalkande Commission. Voyez la son caractere.

Stockholm den 16. Decembr. 1768.

170.

Det som sedermera passerat, har mäst bestått deruti, at colle-
gierne fätt befallning at yttra sig nti närvarande omständigheter,
som ock af 5 collegier och iustitiaecantzleren skedt pä sätt med-
följande skrifter visa. De öfrige jemte magistraten hafva stadnat
i lika yttrande, ehuru det ej ännu blifvit trykt. Cantzlicollegium
och revision var tilsammans til kl. 9 i Lördags qväll. Hofcantzleren
Segercrona, revisionssecreteraren, voro opaslige för den eftermid-
dagen. Baron Bunge och ss. v. Hegardt voro ifrigast pä ena, och
cr. Arnell den endaste och mäst nitiska pä andra sidan. I hofrätten
har man voterat om altsammans, och hofr.r. Linderstedt har värit
ganska ifrig för den segrande meningen. At upnämna alla parti-
cnlariteter blefve för vidlyftigt, och jag hoppas at snart kunna
öfversända en formelig relation öfver altsammans. I går blef, efter
så brydsamma omständigheter, af rädet til riksdag bifallit, och den
samma utsatt tilden 19. April nästkommande, och i dag berättar
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liian positivt, at orten skal vara utsatt i Norrköping. Dock lär
sistnämde beslut, om ej förr, sä utaf ständerne sjelfva uphäfvas, ty
den fläcken lär ej kunna bärga en sådan mängd på långt när. lag
beböfver här ej nämna, hvarföre jag gläder mig åt riksdagen, litan

ber endast at få vederbörlig befallning och instruction. Påsten af
den 8. hujus bar ankommit. Stockholm den 20. Decembr. 1768.

171. Min huldaste Far.

Hvad rådman Wechters afsked angår, som så länge sedän in-
kommit, har icke ännu värit före hos Hans Maj:t; men herr cantzli-
rådet von Helandt, med hvilken jag talt derom, har lofvat med
första befordra det til slut. I anseende dertil har jag endast nämt
härom för herr statssecreteraren Rosir, men han påminner sig icke
hafva därom blifvit anmodad.

Sviten af rådsprotocollerne om riksdagen jemte en ny skrift om

präster får jag den aran at öfversända. Om ingen annan skulle
söka at göra ordet til slut i den senare til osanning, skal jag, hvad
delen om h:rr biskopar angår, blifva äfven auctor, innan tryk-
friheten inskränkes, så framt jag får tid. Därtil skulle jag få största
skäl af en besvuren regeringsform och et stånds privilegier, för
hvilket jag bure fullkomlig vördnad, om jag än aldrig vore en
afkomlinge af så hederlige förfäder. Desutom är skriften rik på
ridiculer, som borde råka i bättre hand, än min kunde vara. Den
berättelsen, jag lofvade öfversända, lär redan vara min huldaste
Far communicerad af h:r doct. Gadolin, som fått henne från des
auctor.

Morbror Paleen, som fierde dagen reste härifrån, lär snart träffa
min Far, då jag i ödmjukhet recommenderar minä angelägenheter
i ömt behjertande. Den annalkande riksdagen med den viie, der-
vid visar sig, lämnas härtil kanske önskeligt tilfälle. Af morbr.
Paleen lär min Far öfvertygas om det min Far förut vetat, nemligen,
at riksdagen aldrig lär bli i Norrköping. Så snart jag derföre
får befallning, hvar min Far vii hafva sinä rum, om jag under
riksdagen får den aran at bo hos min Far och spisa hos mit värds-
folk, så skal jag genast rätta mig derefter. General Ehrensvärd skal
redan vara på hitresan.
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Den påtänkte gravuren lär för desse riksbekymmer skull böra tils
vidare upskiutas.

lag tykte i början, at jag kunde hoppas, sommin huldaste Far
behagar säja, det fotens slintande icke hade något at betyda; men
földerne af en gammal mans fall hafva sedermera gjort mig mera

orolig. Gud afvände dock nådeligen de samma. Näst innerligaste
önskan af et välsignadt och sällt slut af detta snart ändade år,
har den aran med djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 30. Decembr. 1768. C. F. Mennander.

172. Min huldaste Far.

Skulle ord förslå at uttrycka min wördnadsfulla tacksamhet, och
min huldaste Fars ömhet emot mig derigenom wärdigt nog uphöjas,
så wore ändå detta rum alt för inskränkt at innehålla så många,
så stora wälgärningar. Tillåt derföre, min Far, at de med wördnad
warda teknade på mit hjerta, då de här knapt kunna nämnas. Den
Högste, som nyss lätit et nytt år börjas, skilje det samma ännu
wida ifrån det, då min stöd faller, och min Far intar et sällare
lif. Ware emellertid min huldaste Far städse omgifwen af den
sällhet, som endast tilkommer de få jorden ännu äger dertil wär-
dige. lag wäntar med glädje at snart få omfamna min Far, och
tror, at hitresan lär ske i sällskap med morbror Paleen. Nu strax

färdig at dansa hos köpman Nentvig, nödgas jag sluta, förblifwandes
så länge ja lefwer med djup barnslig wördnad min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 6. lan. 1769. C. F. Mennander.

173. Min huldaste Far.

En vördad skrifvelse af den 30. Decembr., som i dag ankommit,
fägnar mig med det wäl behag min hiddaste Far hyser öfwer Kongi,
nedre revisions bewis öfwer mit förhållande, och är tillika den
kraftigaste upmuntran, at aldrig göra mig sådane bewis owärdig.
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Nyårs dagen aflämnade jag min billet hos herr
v. Hermansson, och skal wid tilfälle ej underlåta at upwakta honom.

Här är lika wäderlek, som i Finland: ingen snö mer än stundom
på taken, icke en gång någon frost. Brådden stiger snart til wecket
eller knäet, och secreteraren Wargentin åt nyårsdagen grönkål af
hos honom wäxta neslor.

Man gör sig försäkrad om, at riksdagen ändå blir i Stockholm. I
desse dagar skulle rådet resolvera deröfwer, men har blifwit hindradt
af en skriande deputationfrån bergslagen. Emellertid är medföljande
starka remonstration utkommen. Morbror Paleen och min Far finna
wäl, hwad bäst blir med rum; ty på längre tid lär Södermalm blifwa
obeqwäm at bo uppå, ehuru min faster, hwilken jag endast talt
wid derom, alt för gärna såge min Far där. Väntar med första
befallning til min rättelse.

Continuation af rådsprotocollerne jemte en weckoskrift Hatten,
hwaraf jag, efter praenumeration, uttagit början, får jag äfwen
den aran at sända. lag behöfwer ej nämna om min Fars stora
apparence at blifwa talman, eller nödwändigheten af goda riksdags-
män. Morbror Paleen gör det wäl. Man wäntar här med nöje alt
ärligt folk, och jag för min del, at få omfamna en Far, som kanske,
innan riksdagen slutes, får et närmare, et wärdigare boställe. Fram-
härdar med vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 10. län. 1769. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Ingen har reflexion på den dumma skriften
emot biskoparne. Ingen lär heller skrifwa deremot. Auctoren be-
höfwer endast läsa grundlagerne.

174. Min huldaste Far.

Med mycken fägnad har jag åter haft den aran at undfå min
huldaste Fars vördade skrifvelse af den 13. i denna månad.

I förledne Måndags blef ultimate beslutit at riksdagen kommer
at ske i Norrköping. Man berättar, at Adlercrantz och Rehn skola
sändas dit at utse rum för de nödvändiga medlemmarne, och at
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man bör anmäla sig hos dem, hvilket för min huldaste Far skal
ske, så snart en svulst efter någon tandverk lilläter mig at gä ut.

Det skulle således synas, som vidare anstalt derom vore onödig,
hälst om min huldaste Far blir en ibland talmännerne, för bvilka
äfven beqvämlighet tyckes böra iakttagas. Men jag bar ändä
til ali säkerhet i faster Lundbergs namn skrifvit til majorens Möllers
fru i Norrköping, som heter Feilitz, är cousine med faster, och
skal äga et vackert hus, samt bedt at med det snaraste blifva under-
rättad, huruvida min Far kunde bo hos dem med möjelig be-
qvämlighet. Om jag fär följa med, och sä nödigt blir, sä kan jag
ju bo i nägot hus bredvid, ihop med någon camerat, hälst hyrorne
sägas vara oerhörde, ja 100 daler i veckan för en pä är accorderad
kammare. Altsammans lär jag snart kunna avertera min huldaste
Far, och om skyndsamhet fordras, lär jag böra i samräd med farbror
Lundberg afsluta contractet på den kärtaste tid, som ske kan.
Emellertid och vid ankomsten til Stockholm räknar mit värdsfolk
för et nöje at accommodera min Far. Vintren blir här god, och
gifve Gud min huldaste Far en stadig hälsa. Af prästerskapet i
Stockholm äro kyrkoherdarne doct. Nensen och Stenbäck, samt
capellanen Stenbäck blefne riksdagsmän. Borgerskapet har ännu ej
kömmit sig til och någon qvaestion derom väkt af garfvaren Westin, i
anseende til classificeringen, dock utan medhåll af någon, men väl
påminnelse om skyndsamt slut genom en här om dagen skickad
deputation frän borgerskapet, ligger i rådet. Här om dagen före-
gingo stadens äldste på Riddarhustorget ungdomen med godt exem-
pel, i det en hatt sparkade en mössa i ä . . . n. Saken ligger i
kämnersrätten. Rådet har utfärdadt circulairer om upmärksamhet
til cheferne vid militairen, och publicationen härom samt frid och
enighet äro gjorde i alla kyrkor. Gref As skal, efter lämnadt före-
träde på rädhuset, kärteligen anfört i anledning häraf, at en på
torget trampat hans liktå, hvarföre hän sparkat honom der och
der, frägandes af kämnersrätten, hvad hän borde fä derföre. Här
är en rolig tid, mössorne arbeta med imdergifvenhet, och hattarne
med en försiktig värdighet. Par courierer hafva kömmit frän Ryss-
land, man talar, dock utan ratification, at kejsarinnan vore detro-
niserad, och det lär ej slå felt, at något är pä färde. Emellertid,
om apparence en gäng förbytas i värkligheter, så är det ena partiet
olyckligt, äfven hvad medlemmarnes affairer angär. At lulinschölds
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olycka bestätt i partieförskotter, är bekant, ocb nu aro ansenlige
summor af r.r. och hofmarskalken De Geer instuckne i operatio-
nerne. Garfvaren Westin är en mössornes starkaste arbetare bland
sit folk. Hans klubb är sä försiktigt inrättad, at den består i flere
rum, med allenast 2 eller tre personer ordinairt i hvardera, och
malicen säger, at psalmböcker och eder bekräfta deras vänskap,
soin bivista des klubb.

Actuarien Strand, som för andre missioner skull denna gången
icke lär blifva rådman, lär fram bättre bäde kunna blifva det och
annat, ty lian skrifver, är med borgerskapet, talar dem fullkom-
ligen i lag, admireras af dem, och vinner ej mindre deras bjerta,
än hän bör äga hattarnes förtroende, ty hän arbetar med ali zele
och utan ali afsikt, äger grundad insikt, och är sä mycket päliteli-
gare, som ren öfvertygelse omvände honom, då des fordne gynnare
voro mäst i väder. lusleen ligger ej stilla, när nägot tilfälle blir,
och om hän ej ser sig des snarare kunna nalkas bordet; men ännu
har hän ej med alfvar tänkt derpå, utan tror sig bättre kunna
göra det, när hän blifvit actuarie. Och hvad mig angår, sä hoppas
jag, at i alla fall min huldaste Far och minä förmän, då de råkas,
veta råd med mig. Och målet för minä jordiska begärelser en tid
vore at innan riksdagens slut kunna vara cantzlist i collegii expe-
dition; kanske ock, om Gud behagar, at jagkunde då vara registrator
i archivum, secreterare i lagcommission, o.s.v. Det sista vet jag
vara fördelagtigast, men det förstnämde stället roade mig mäst. Gud
förser väl sysslor, och hän skänker mig en synnerlig vid förtröstan
i den delen.

Min huldaste Far omnämner i et af des bref säsom betänkelig-
heter vid riksdagsresan en sjuklig kropp, och at egendomen lämnas
vind för våg. Med Guds hjelp lärer den förre af någon rörelse
blifva restituerad, och jag tror hushällerskan och min huldaste
Fars tjenstefolk, besynnerligen den ena Stina, som säkert är qvar,
om ali trohet, hälst om någon af min Fars vänner derä hade öfver-
inseende jemte oeconomen.

Om någon kopparstikssamling nu är hos Askergren har jag ej
hört, men för en månad sedän geck jag pä Secret. Gahms berättelse
dit, men fant der blott en samling af usla tyska portraiter och
intet svenskt, af hvilka min Far och hade he bästa förut. Så snart

jag blir frisk, skal delta dock höras efter. Hos Tellerstedt var för
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några dagar sedän Gustavianska familien, af 16 på imperial octavo

storlek i oljefärg rätt bra målade stycken bestående, til salu för
30 plåtar. Om min Far, som älskat en sadan samling, behagade
dem, och de ej bårttagas, så skal jag, så snart jag får befallning,
köpa dem.

Med djup vördnad framhärdar ali min tid min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 27. lan. 1769. C. F. Mennander.

Apostille: lag lär icke hafva skrifvit, men af aviserne är bekant,
at finska påsten nyligen blef röfvad, och påstmästaren strax gripen.
Til ali lycka skref jag då inga bref.

175. Min huldaste Far.

Ändringen med påstgången bar värit ordsak til mit uteblifvande
öfver vanligheten. Enligt min Fars bref af d. 27. län., som i går
ankoin, bar jag icke allenast i fasters namn skrifvit til Norrköping
och majorskan Möller, utan ock genom tvänne andre lätit höra
åt om rum. Så at min Far ej kan bli strandsatt om dem, och
väntar farbror Lundbergs min Far snart til sig först. Man skal
ej få hyra rum under halft ärs tid i Norrköping, och måste jag väl
rätta mig derefter.

Medföljande under en ledig stund i hast gjorde reflexioner jemte
afskriTt af min sai. herr farfars rectorsfullmagt fär jag den aran
at öfversända, och utber mig i ödmjukhet om de förre min huldaste
Fars yttrande samt at en annan gäng fä nämna nägot mera. Om
nägon ledig stund för riksdagen funnos för min huldaste Far at
samla de underrättelser om slägten, jag ännu ej lärer fått, så kunde
de än vidare tjena mig til rättelse at uti riksarchivum söka nägon
uplysning om släkten. Och som jag ej pä läng tid nu lärer komina
til Finland, eller min Far fä tilfälle härtil, men skada vore, om
genealogien blefve glömd, så torde nägre annotationer kurnia fä et

litet rum i min Fars vagn. I synnerhet skulle jag ödmjukast he
at genom skrifvelse fä veta hvad bevis om den bekanta genealogien
kan vara at tilgä, och en sädan skrifvelse skulle blifva det kraftigaste
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document at den samma bilägga. Nasta gång får jag den aran vidare
nämna om detta.

Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 10. Febr. 1769. C. F. Mennander.

176. Min huldaste Far.

Den ännu varande ovissheten, hvar riksdagen kommer at ske, gör
hos mig en stor villrädighet om rum för min huldaste Far. Ännu
har ej svar anländt ifrån fasters slägtinge i Norrköping. Tvänne
andre hafva och genom minä vänner blifvit tilskrefne derom, men
ännu ej hunnit svara. I förgär hemkom öfverhofintendenten Adel-
crans med nägre deputerade frän Norrköping, som visa omöjelig-
heten at der herbergera ständer. Man har för at beqvämligen
inreda några hus der, huggit dörar på dem och gjort andre ändrin-
gar, som upväkt mycket misnöje. Nu försäkras, bland andre af
moster Paleen, at riksdagen skal ske här, och generalen Fersen
med flere, som slutit accorder med Norrköpings boerne och mäst
betala halfva pengarne förut, skola anse dem förlorade. lag är
säledes glad, at rum för min Far där ännu äro oviss, och moster
Paleen med flere räda mig at höra efter rum här. Detta bör jag
således äfven göra. En har utbudit vackra rum ät mig på Norre-
bro, men jag fruktar, at de ej lära vara mycket roliga för den starka
rörelsen skull. Skal derföre i Compagnie med farbror Lundberg
se efter andre, utan at afsäga det gjorde tilbudet. Hoppas, at man
nu likväl snart lär få veta den rätta riksdagsorten, och det gär an,
at man här i Stockholm kan fä hyra på sä kärt tid, som behagas, så
at om emot förmodan något fruktlöst accord skulle slutas, så kan
ej skadan bli stor.

Morbror Paleen skal vara på vägen norr omkring. Och som

hafvet skal ligga med blå is, sä önskade jag af alt hjerta, at min
huldaste Far hade anträdt resan med honom. Men deri lär min
Far sjelf finna det bästa rädet.

Rådman Wechters sak är ännu ej afgjord. Frän auctionen i
Upsala hör jag intet annat än af secreteraren Gahm, at Plinius nu

lär vara inropad.
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Vid de få stunder jag kan kalla ledige, har jag kömmit ihäg ord-
språket utile dulci. Tilde senare räknar jag med skäl kunskaper
om minä hedervärde förfäder. Deras glans ökes ej af mänga Kongi,
fullmagter. Cerestis kyrkoherdefullmagt af den 14. Mars 1594
har jag ej funnit i Konung Sigismunds registraturer, förmodeligen
för orätt datum, ty utom berörde är har jag äfven fruktlöst genom-
sett åren 1593, 1595 och 1596. lag skal åtminstone par curiosite
en gång afcopiera från originalet af Concilium Upsaliense hans
namn, hvilket jag hoppas finna. Under sökandet efter denne full-
magt blef jag en passant varse et Hertig Carls frihetsbref af den
5. Septembr. 1594 på et skattehemman Katoniemi i Birkala sokn för
en prästman Sigfrid Erici. lag kom först ej annat ihåg, än at
Sigfrid Brygger värit capellan i Birkala, och trodde mig gjort et

stort fynd. Oaktadt mit märkte mistag såg jag efter detta i kammar-
archivii jordeböcker, men öfvertygades derom ännu mera, då jag
af nägre murkna räkenskaper fant, at herr Sigfrid Erici värit
präst i Birkala, och ägare efter honom til hemmanet ej var någon
Matthias Sigfridi. De anor jag tänkte finna i följe med detta
hemman försvunno, och jag märkte deras fåfänga. Emellertid roar
det mig at vid lediga stunder söka underrättelse om dem, och de
bekante gä redan en tid längre bärt, än den prosteliga Troilska
slägten. Min huldaste Far behagade i Finland nämna, at under-
rättelserne om slägten ej voro i ordning stälde. Detta ger mig hopp
om nägra flera uplysningar. Och som ingen annan, än min huldaste
Far lär kutina göra det, och mer än skada vore om de samma skulle
förglömmas, det äfven ser så ut, som jag ej pä läng tid finge
komma til Finland, eller min Far pä någon tid få tilfälle dertil,
sä får jag ödmjukast iterera den begäran, om någon ledig stund för
riksdagen funnos i recreation från vigtigare göremål, at min hul-
daste Far behagade annotera dem och läta mig vid des hitkomst
få de subsidier, som sedermera här kunde vid lediga stunder ställas
i ordning. Min huldaste Far nämde sig hafva böcker och minnes-
märken af dem sjelfve. Desse lära til stor del bestå i deras egen-
händiga annotationer, och om ej ryssarne förstört dem, så lära
min sai. Farfars handlingar finnas in originali. Af okunnighet
torde man i framtiden icke veta sätta värde på de förstnämde
curiosa, eller märkä dem, om jag ej äfven ödmjukast får he sä
väl om underrättelse om dem, som hvad bevis annars kan vara
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at tilgå at genealogien äger sin riktighet, hvilket vor£ så mycket
artigare, som namnen hos de äldre förfäderne variera för hvar
och en. Och månne man ej med sannolikhet kan söka Bryggers
förfäder på svenska sidan, i anseende til des namn, som aldeles
intet är finskt. Om min huldaste Far ägde någon kunskap så
långt up i släkten, och behagade och hunne, innan hitresan sker,
lämna mig de vördade svar om desse omständigheter samt de rättel-
ser, som minä sist öfversände reflexioner behöfva, så skulle det
blifva det interessantaste document och bevis at bilägga vid minä
genealogiska taflor.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 17. Febr. 1769. C. F. Mennander.

177. Min huldaste Far.

Nukan man änteligen lita på, at riksdagen blir i Norrköping,
och oaktadt deremot gjorde försök blef sådant i förgår i rådet
beslutit. Efter ali liknelse lär likväl väreisen der icke blifva lång-
varig; men man skal omöjeligen kunna få hyra rum för kårtare
tid än et halft år. I förgår hade faster bref från majoren Möllers.
Der nämnes ej om några vilkor eller omständigheter, utan han
lofvar generelt accommodera min huldaste Far efter möjeligaste
matto. Det torde ock vara bäst, at accordet upskjutes til min hul-
daste Far sjelf får komma öfverens med honom. Emellertid hoppas
jag, at min Far hos honom, såsom hederlig man och på långt håll
slägt, ej skal vara illa logerad, och förut vänta farbror och faster
Lundberg min huldaste Far til sig.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 24. Febr. 1769. C. F. Mennander.

178. Min huldaste Far.

Omkring tvä tredjedelar af min lefnad bar jag väl mäst tilbringa
skild ifrän min huldaste Far; men ännu bar jag aldrig saknat en
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vakande ömhet om mit bästa, som vida öfverträffat den omsorg
de fläste föräldrar kumia äga om sinä barn. Det är ock nu åter,
som jag blifvit lämnad til mig sjelf; beröfvad min huldaste Faders
närvaro, men försedd med en hos min huldaste Fader så vanlig
omvårdnad och ledsagad af des välsignelser. Med så fasta grunder
för bägge hufvuddelarne af min välfärd, den andeliga och den
timeliga, hoppas jag vidare och framgent, genom Guds nåd, kunna
skicka mig så, sommin skyldighet tilbaka fordrar. Och min
förestående tid skal framför alt vitna om min åhåga at vara en

god christen, en dygdig medborgare och en lydig son af en huld
Fader, som i alla dessa omständigheter lämnar mig de yppersta
efterdömmen.

Vårt arbete i secrete utskottet är nu ändadt, men Kongi. secret:n
Engeström har ej ännu sine protocoller färdige. I nasta Måndag
lärer et iusterings secrete utskott blifva.

R. s. Segercrona har ej ännu aflämnat Wacklins revers, men har
lofvat sådant med det första. Drottningens och Kronprintsens
portrait har jag [inljöst l med 14 plåtar, äfven som skulden hos
frestaren med 10 plåtar är betalt. Med brefvet til Freudenfelt
har jag ej vetat bättre parti än at återskicka det couverteradt
til landshöfdingen Göös. Statscontoirets obligationer hafva ej ännu
kunnat fås andra, än utan banquens accept, och stälde på 8 år.
Den senare omständigheten synes favorable, och om min huldaste
Far befaller at de skola tagas, så torde den förra blifva så mycket
mindre inconvenient, somman altid kan blifva af med dem. Min
Far har glömt sinä spennen quar i bureaun; hvarföre jag tager
mig nu den friheten at dem öfversända, jemte så många nummer,
som utkommit af Almänna Tidningen.

Hos morbror Paleens har jag värit par gånger och niuter mycken
grace derstädes 2 Paleen hälsade mig ifrån min huldaste
Far 2 jag aldra ödmjukaste tackar.

Nu arbetar jag på at komma til mera ledighet, ....

2 mindre
arbete för at kunna sköta hufvudsaken, men otaliga syslor stå mig

1 Vanha suuri mustetahra peittää ensimmäiset kirjaimet. En stor gammal
bläckfläck döljer de första bokstäverna.

2 Sama tahra syönyt alkuperäiseen paperiin ison reijän. Fläcken har
frätt ett stort hål i originalhandlingen.
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ännu före i cantzlirätten och collegio, där jag gärna snart ville
komma til protocollet.

lag har slutit contract med Schaeyn om rummen ännu på et

år för 800 daler. Marks hyr af mig kammaren vid dören för
300 d:r, så at jag bor rätt väl för 500 daler, tils jag får höra mig
vidare om.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Faders ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 2. Mars 1770. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Saken om professorernas böter är redan för
någon tid sedän expedierad, och betänkandet om plantagerne, hvars
löpare nyligen inkommit, lofvas ock snart blifva til expedition be-
fordradt. Acten ang. Planman skal ingen veta af, och man mis-
tänker cap . . - 1 at hafva det i sin göma, så at han tycker vara

beskedlig.

179. Min huldaste Far.

Den 2. i denna månad hade jag den aran at afsända den ordinaira
påstvägen en ödmjuk skrifvelse, hvaraf jag, i händelse detta skulle
förr framkomma, får i djupaste ödmjukhet iterera ödmjuk tack-
säjelse för den myckna godhet och hulda omsorg, sommin huldaste
Far åter under des vistande härstädes haft för mig ospard. Mit
hjerta blöder när jag eftersinnar, at jag på långt när icke är sådane
välgärningar värdig, men det afskräcker mig icke at så mycket
hos mig står blifva det, och jag hoppas, at mit bemödande ej skal
blifva aldeles fruktlös. Ofvannämde bref innehöll åtskilligt om
hvad min huldaste Far befalt mig uträtta, hvilket jag ej å nyo
bör uprepa. Äfvenså fölgde min Fars skospennen, som glömdes.

lag var iförgår hos Tilas, som grymmeligen skrubbade mig för
mit omdöme om hans vapn; men var annars mycket gratieux. I
morgon skal jag åter gå til honom och hoppas då en gång få slut.

Medföljande bref hafva ankommit, sedän min huldaste Far
afreste och et lät jag skrifva retoire på påstcontoiret.

1 Mustetahra ja reikä. Bläckfläck och hål.
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Nu hoppas jag, at med Guds hjelp min huldaste Far lyckeligen
framkommit, hvilket skulle vara mig den fägnesammaste tidning
i anseende til flere här löpande rykten, som rätt mycket oroat mig.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 5. Mars 1770. C. F. Mennander.

180. Min huldaste Far.

Omöjeligt blifver det för mig at kunna beskrifva, med hvad
fägnad jag i dag hade den aran at bekomma min huldaste Fars
bref med underrättelse om des lyckeliga hemkomst, ty denna gängen
var det mera efterlängtadt, mera kärkommit, än nägonsin tilförene,
sedän ett rykte gått om flere riksdagsmäns ledne olyckor dels på
Ålands haf och dels pä Qvarcken, och man äfven spridt ut detta
om min huldaste Far och des sällskap. Utom andre berättelser
feck jag äfven höra sådant af morbror Paleen, som var rätt orolig
deröfver. lag skyndade mig derföre strax i dag til honom, där
hän, moster, cousine Stina Greta och jag sutit och språkat hela
eftermiddagen. De låta anmäla sin hälsnings och vördnads för-
mälan. Vi projecterade alla, at morbror Paleen bör blifva vice-
president i Åbo, sä mycket mer, som presidenten äfven skal vara
opasslig, och det kan nog hända, at morbror Paleen söker det
förstnämde embetet.

Nu berättas expedition om Åbo professorerne vara sä stäld, at

Nääfven får indelte lön, Bilmark penningelön, och Plaanman lär
i tysthet bekomma Nääfvens revers på årlige 1200 daler. Hans
excellence cantzleren har gjort sig däruti mycken möda, men ännu
är expedition ej til Konungen inkommen.

S.u. bref om värt förhållande blef stäldt i fördelaktigare termer,
än s.u. förut gjort vid förre riksdagar. Det är och föredragit i
rådet och resolverat, at läggas bland handlingarne til des vi om

någon hugnad och upmuntran i und. kunna göra ansökning. Yi
ville häldre hafva det sä, än at bref skulle genast afgätt til Göta
hofrätt och cantzlicollegium. Nukan det ske in casu, dä det altid
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har mer at betyda och löper ej fara at blifva bårtglömd bland
collegiernes acter.

Sedän jag sist skref, äro inga almänna tidningar utkomne. Cantzli-
rådet Lagerflycht ber mig anmäla sin hälsning och fägnad öfver
det obehageliga ryktets ogrund. Ber ödmjukast om min vördnad
til min Morfar, hofrättsrådet Hasselbom och prof. Bilmark, som
alla med nasta påst skola tilskrifvas.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 16. Mars 1770. C. F. Mennander.

181. Alkupuoli puuttuu. Början saknas.

—• —- i ödmjukhet om de öfriga befordringsapparencer, hit
hör egentligen et accord med Thomee om cantzlirättssecreterare-
syslan, sedän hän nu blifvit befordrad tilden nya posten i iust.-
cantzlers expedition. lag har förbundit mig at sä snart jag, lika
med hvad hän 1765 erhölt, medfått cantzlicollegii öpna constitu-
torial at vara secreterare nti bemälte rätt, betala til honom 1000 d:r
kopp:mt. Syslan är i sig sjelf en poste d’honneur, utan någon
synnerlig consequence, om ej framdeles vid någon riksdag, då jag
likväl hoppas ej behöfva poussera den vuen; men sommin hul-
daste Far förklarat sit nöje öfver det at jag behöllo den samma,
som rätten i anseende til ledamöteme i hela riket är den brillan-
taste, som Thomee äfven nti KL M:ts expeditioner och fullmagt
för honom fätt titel deraf framför cantzlist i revision, och jag
således för ro skull kan nyttja den samma, och som syslan då och
dä kan medföra en liten gratification, sä har jag tagit mig den
friheten at ingä nti ofvannämde accord, hälst derigenom undvikes
den svärighet, som kunde möta i anseende tildet jag är nti en

annan expedition och af Thomee, som då tagit pengar af en annan.
Hän begärte först två tre tusende, men min indifference, som jag
vist för hans grace, har minskat summan til 1000 daler. lag fär
i djupaste ödmjukhet hemställa til min huldaste Fars godtfinnande,
om min huldaste Far täckes bestå den samma eller hälften deraf,
eller om min huldaste Far befaller, at jag utgifver den af min
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hafde förtjenst. I det senare fallet har jag pä nägra daler när
tilgäng dertil, sedän jag desutom inlöst mit guldur, en fullkomlig
vacker chocolade-service af silfver och en värja, så vacker, at ingen
utom Prins Carl har maken, dock med den skilnad, at hans är af guld,
och min af silfver med plusieurs ors förgyllning, stucat klinga
och hvit chagrings balja. I anseende dertil at modellen nyligen in-
kommit frän Frankrike är den nog dyr och kostar 650 d:r. I det
förra fallet åter skulle min huldaste Fars ömhet lämna mig til-
fälle at ännu köpa nägon pretieuse nippe, då jag blefve en af de bäst
fournerade ungkarlar. lag mäste dock bekänna, at jag ännu kunnat
hafva nägot mera i besparing, om jag ej en och annan gäng tracterat
minä vänner. Görvells pengar hafva vi med stort prut fätt ut,
och de göra mig god hjelp. Öfver minä ordinaira utgifter, som

jag bestridt af de 920 d:r kopp:mt, hvilka min huldaste Far vid
afresan lämnade mig til mat, med mera, utber jag mig at en
annan gång fä öfversända räkning.

Cantzliräderne baron Sparre och Bierchen giorde i Måndags sit
inträde. Genom Bierchens befordran lär Hummelhjelm blifva pro-
tocollssecreterare och kanske KL Secret:n Bökman expeditions-
secreterare. Cantzlisten Enander söker, sommin Far vet, en
consulssysla, och jag hoppas at efter nägon tid kunna vara cantzlist.
lag arbetar nu med lika nöje som flit och en och annan af leda-
möterne har gratieust yttrat sig vilja hafva mig vid protocollet,
hvilket jag snart skal söka komma til.

Hos morbror Paleens går jag ofta och är väl emottagen. Hän
betänker sig pä vicepresidentssyslan i Åbo, hvilken rev. Secret.
Wallencreutz ock säges tänka söka, i anseende tilden vid dylike
syslor nu varande tour. Om presidenten Lagerflycht, somman
menar, är död, sä lär statssecret;n v. Hegardt blifva en sökande,
för at framdeles efter Wennerstedt få transport til Göta hofrätt.
Faster Lundberg har stark lungsot, och tyckes blifva mycket svag.
lag har aldrig värit sä väl emottagen hos rev. Secret. Roselius, som

i Söndags, dä vi i en god tima pratade om allehanda saker, och
ibland annat des genealogie.

Gipsmedaillonerne äro alla bytta uti röda, goda aftryck och bre-
dare ramar, i anseende hvartil hän, som räkningen utvisar, tilökte
3 d:r pä hvardera.
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Nasta sommar säges Kronprinsen resa til Finland i sällskap med
prins Fredric, som nu icke reste med sin herr bror til Achen. Min
huldaste Far täckes icke illa anse, om jag uptäcker en idee jag
i anledning deraf har. Manne det, sedän jag numera är uti cantzli-
expedition och, hvad helre är, nasta sommar reser til Finland,
skulle passa sig, at jag genom krigsrådet Woltemat och någre flere
skulle söka at få följa med på denna resa, såsom cavailler eller
något annat. Respengarne torde åtminstone då vara frie, heder-
ligen equiperad är jag förat, och kanske det vore det artigaste til-
fälle at bese sin fädernesort något vidare omkring. lag har märkt
någon sadan idee hos morbror P aleen med cousin Eric; men vet
aldeles icke huruvida den skulle taga lag, hvilket dock torde stå
at förmoda, och jag i flere afseenden vara så när, som någon annan.
Prins Carl reser såsom grefve af Wasa. Uti föga ordning har jag
nu nog länge uppehållit min huldaste Far, och innesluter mig åter
uti des öma omvårdnad, hvarjemte städse har aran at framhärda
med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 30. Mars 1770. C. F. Mennander.

182. Min huldaste Far.

I förledne Lördags hade jag den äran at undfä min huldaste
Fars vördade skrifvelse af d. 30. Martii. Sä fägnesamt det i sig
sjelf var för mig, sä bedröfligt var hvad jag hörde morbror Paleen
berätta brefvet til honom hafva innehållit, nemligen at min hul-
daste Far börjar känna sviter af de länga resorne förledit är.
Skulle jag våga yttra mig derom, sä torde de med Guds hjelp
kunna förekommas, om min huldaste Far ätminstone nägon tid
framät hölle sig nägot ständigare motion; ty det torde vara ganska
farligt, at ifrän en mycket stark rörelse genast komma til min
huldaste Fars vanliga lefnadssätt.

Nu har jag löfte at fä af de statscontoirets obligationer, som
gifvas för Konungens skuld och blifva 8 dagar efter helgen färdige.
De blifva af ätskillig beskaffenhet. De jag får äro med 6 procents
räntä och pä hvad tid man vil, dock ej högre än 10 är. Efter

16
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min Fars befallning skal jag söka fä dem på 6 är och lagom Stora

summer.
Änteligen afgjordes i gär qvälls vapen-affairen. Landshöfdingen

Tilas hade projecterat väl 30 s:tn vapen, af hvilka jag först valde
et, men det fants sedän af vapenboken vara uptagit af en annan.
Dernäst satte vi tre på förslag och lotten föll på et, tili alla delar
sädant som det medföljande. Landshöfdingen gjorde det accord
at det säledes valde skulle blifva dervid, och jag för min del är
nögd med delta. Ringen, som ligger på kärset, är nägot som icke
förut värit uti projecterne. Den kan vara artig för det den allena
uttryeker alt hvad vapnet bör utvisa. Säsom ring betyder den
evigheten, såsom signetsring prästeständet, och signetet kan der-
jemte utmärka det samma, som et försegladt bref, eller cantzliet
och ministeriöllä saker. Tages den för romerska riddersringen, sä
gör den vaeker bemärkelse på kärset; och artigast är, at den utom
alt delta utmärker Åbo stift, såsom ringen af St. Hinrics lumme.

Landshöfdingen bad mig ej ännu skrifva härom, innan hän ritat
det färdigt; men jag har trodt min skyldighet fordra sädant, i fall
min huldaste Far skulle finna nägot, som borde ändras.

I går var jag på upvaktningar hos minä förmän, och feck ganska
gracieusa löften på cantzlirätts secreterare syslan och protocollets
förande i collegio. Hummelhjelm är nu protocollssecreterare. Des-
utom lär nägon annan öpning blifva, utom det Wallensträlen söker
sig til commercecollegium. Papret tilläter icke at skrifva vidare
pm aspecterna i collegiiexpedition, hvilket jag en annan gång skal
hafva den äran at fullgöra. 1

183. Alkupuoli puuttuu. Början saknas.

•- —• —■ At så snart möjeligt är kunna komma öfver til Fin-
land, sä häller jag nu dageligen pä at göra rent hus med cantzli-
rätts och andra saker.

1 Loppu, allekirjoitus ja päiväys puuttuvat. Tämä katkelma on sidottu nuo-
ren C. F. Mennanderin 30.111. 1770 p:tyn kirjeen jälkeen. Slutet av brevet,
underskrift och datum saknas. Delta jragment är inbutulet efter den unge
C. F. Mennanders brev av den 30.111. 1770.
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Med nasta påst skall jag hafva den aran öfversända räkning öfver
min hushållsconto. Käppen är ej ännu bestäld. Man torde nu
snart få se, om ducaterne blifva refuserade af landshöfdingen.
Wagnen har ännu ej fått någon köpare, men jag skal ännu höra
mig om. Med djupaste vördnad framliärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 13. april 1770. C. F. Mennander.

184. Min huldaste Far.

Sedän alt hopp nu visar sig, at påstgängen börjar blifva mera
jämn, ehuru vi ännu icke fätt de uteblefne finska pästeme, så
fordrar min skyldighet äfven at icke äsidosätta de glada tilfällen
mig lämnas at upvakta min huldaste Far. Mindre tid lämnas mig
dock i dag, än jag förmodat, ty först böd h:r cantzlirädet Ekestubbe
mig til middagen, och sedän bar man änteligen tvungit mig at

bivista en magister Alopaei befordran uti Utile Dulci. lag får
dock berätta, huru jag efter mit bemödande avancerat med det
angelägnaste af hvad min Far mig befalt.

Sedän jag rädfrågat mig med herr statscommissarien Wirell och
hän försäkrat, at de utgifne obligationerne på en del af hofvets
gäld äro fördelagtige i anseende til 6 procents interesset och säkra,
säsom stälde på riksgäldsfonden, så bar jag förvandlat de til detta
behof ärnade 24000 daler kopp:mt uti följande Kongi, statscontoi-
rets den 1. Febr. nästledne utgifne obligationer.

Nro 622 på 6 år och daler k:mt 4000:
623 d:o 4000:
626 d:o 1000:
627 d:o 1000:
630 på 8 år och daler k:mt 5000:
631 d:o 5000:
642 på 14 år 2000:
643 d:o 2000:

Summa 24000: daler k:mt
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De äro af följande innehåll och lydelse:

Sigillet är
N:o här stämp- x

plat

Til underdånigste följe af Kongi. Maj:ts nådigste befallning be-
talar des och riksens statscontoir af riksgäldsfonden til innehafva-
ren ...-

1 år efter datum 1 daler ...-

1 öre kopp:mt, med
sex för hundrade i årlig räntä, hvilken senare dock icke löper
längre, än til förfallotiden; som försäkras Stockholm den 1. Febr.
1770.

Säger 1 daler ... .

x öre kopp:mt.

På dragande kali och embetets vägnar

I. Löwen.
Clas Wirell. Nils Miiller.

Is. Ekman. I. H. Upmark. I. Ruther.
annot. J. I. H.2

Clausulen om interesset föll mig i början mistänkt, men
statscommissarien försäkrade mig at den tvärtom utmärkte, burn
säkert sedlarne vid förfallotiden inlösas, och at den endast blifver
ditsatt derföre och at obligera innehafvaren at dä så mycket sna-
rare sig derom anmäla, i det stället det sker med de färre obli-
gationerne at interesset continuerar. Skulle min huldaste Far lik-
väl befalla, så blir altid moyen at utbyta dem emot de för det nya
kronolänet med fem procent utgifne. Tvänne de sista af desse
äro väl långa til termin, men så äro de icke så Stora til summan,
och det har ändä värit svärt at så när kurnia jemka summornes
och tids storlek.

Hans excellence Stockenström har nu hos sig adelssakerne och
har ganska gratieust och nådigt lofvat praestentera dem för Hans
Maj:t til underskrift. Får se huru det gär. Hans excellence
berömde bland annat vapnet rätt mycket. Nu tänker jag med
alfvare på hemresan, och skal bjuda tilat efter 3 ä 4 veckor anträda

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
2 9

244



“/s 1770.

henne. At fullända alla cantzlirättsmälen dertil är ömöjeligt, men
Marks von Wiirtenberg har lofvat mig at blifva min substitut,
ocb jag torde sedän nyttja min företrädares Thomees exempel at

bära namnet ocb Ilta en annan förrätta syslan; ty det förra roar

mig mera än det senare, ocb resan til Finland länmar förträffelig
praetext at nu först blifva entledigad. lag blef i Onsdag utsedd
til syslans bestridande, ocb fär altid tilfälle at visa mit constitu-
torial, sedän det i nasta vecka affärdats.

lag blyges at en kårt tid åter betager mig tilfället at öfversända
minä summariske räkningar, hvilka väl äro färdige tilinemot slutet
af nästledne månad, men completteringen skulle draga mera tid,
än jag nu har qvar. Kanske jag ock, sedän, som jag hoppas,
Hans Maj:t nasta vecka underskrifver den projecterade resolutio-
nen, kan med mera nöije omtala hvad den skrifningen och ritnin-
gen jemte några andra extra omständigheter kasta. lag har i alt
knappat in efter möjeligheten. Få middagar hafva nu på en månad
öfverstigit 3 daler 16 öre och säilän ätes aftonvard; ty det nöjet
at använda besparingen til realiteter anser jag altid mera än at

förtära dem pour la bonne chere. Med djupaste vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Maji 1770. C. F. Mennander.

185.

Capitalräkning ifrån och med d. 9. Febr. til och med den 21. Maji 1770.

Debet. Koppar:mt
D:r ./.

Februarii 10. Vid min huldaste Fars afresa ifrån Stockholm fått til
bestridande af minä behof 920:

Maji 14. iEfter min huldaste Fars befallning sålt en vagn för . . 550:
21. Saldo, som jag dels af egna, dels af lanta penningar

til dato utgifvit, och min huldaste Far lärer täckas
mig ersättä 1263:

Summa 2733:
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Credit. Kopparmynt
D:r ./. D:r ./.

Utgifvit för min huldaste Far, enligt närlagde
räkning 401: 28
Efter min huldaste Fars tilstånd uptages här
halfparten af utgiften til Kongi. Secret:n

Thomee 500:
Minä utgifter äro följande:
Större, til och med 12 d:r k:mt.

Februarii För mat, vin och caffe 103: 5
9. En skräddareräkning 123:

Budit cousin lusleen til middagen 18:
10. Et par skor 15:
17. En rakknif 30:
19. För et par knutna manchetter 12:

23. För tvätt 21:
Skor och caloscher 36:

24. Uppassarens lön för en månad 18:
25. Stöflars förfotning 27:

403: 5 ./.
de öfrige mindre utgifter.

1. Resor, musique, comedier, tilställigheter
och extraordin:re utgifter 39: 14

2. Frukt, confect, thee, socker, svagdricka,
mjölk etc 27:13

3. Hvarjehanda oeconomica, Hus, sko- och
strumplagning 27: 30

4. Puder, pomada, hårfrisure 12:
5. Drikspengar, åt fattiga i håfven 14: 16
6. Behållne vahror 10: 24
7. Påstporto hit hörande 1: 1

133:2 536: 7
Martii Mat etc 185:31

15. En månads lön åt uppassaren 18:
22. Åt en musicant vid en öfning af contredanser 12:
26. Contributions afgift 16: 25
30. Tvätt 18:

250: 24.
Mindre utgifter, se rubriquerne supra.

1 31: 6
2 28:30
3 37: 31
4 7: 30
5 6: 24
6 11: 18
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7. • 6:
Glömde utgifter 29: 30

160:9 411: 1
Större utgifter.

April Spisning m.m 171: 12 ~,

7. På hand åt en ny dräng 18:
8. Åt den bårtgående pigan 12:
9. Åt den gamla uppassaren sista månaden .... 18:

19. Et par caloscher 16:
21. På hand åt capitaine Diedrichs för vapnets

ritande på den projecterade resolutionen . . 21:
23. På hand för et pezier 12:

268: 12
de öfrige utgifterne:

1 29:30
2 15: 2
3 39:21
4 3:
5 5: 7
6 6:
7 3:24
8. Linklädernes tvätt 7:
Glömde utgifter 10: 21

120:9 388:21
Maji Mat m.m 80: 16

2. Det öfriga för pezieret 94:
Det öfriga för ritningen på resolutionen . . 129:

5. Et par skor 16:
En månads lön åt min dräng 12: 16

11. Åt dentisten för en den portiche m.m 100: —-

432:
de öfrige utgifterne:

1 9:
2 26: 8
3 4: 9
4. Intet utgifvit
5 1:16
6. Af 6.7. moni. torde åtskilligt vara bland

de glömde utgifterne 22: 6
63:7 495: 7

Summa 2733:

C. F. Mennander.Stockholm, den 21. Maji 1770.
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Apostille.

Min huldaste Far täckes väl förklara, at jag af de mig lämnade
penningar kan taga hvad jag hehöfver. Men sedän de blifvit
växlade i statscontoirets obligationer, minä egna penningar äfven
redan aro använde til meubler, och ducaterne (af hvilka endast
tvänne äro utgifne tilden, som bland mycket annat äfven textat

den projecterade adelsresolutionen) jemte riksdalrarne til större
delen lära ätgå til nägon presant åt landshöfdingen Tilas, ocb det
öfriga af dem icke lär behöfva förväxlas; så bar jag til redighets
vinnande i minä affairer, innan jag reser, i förledne Tisdags gjort
bosföljande summariske räkning, som visar burn mycket til minä
behof då åtgätt, sedän jag af minä enskilde penningar betalt 500 d:r
ät Tboniee. När de öfriga 500 dalerne, vapnets ritande för 150 d:r
och pezierets lösen 106 d:r jemte dentistens 100 d:r afdrages, såsom
extraordinaire utgifter, lärer min h. Far gunstigast finna, at detta
första qvartal af et sädant lefnadssätt tämmeligen närä instämmer
med kostnaden under den förra tiden. Dock kan, om jag äter får
se Stockholm, åtskilligt besparas, sedän jag nu blifvit på denna
fot reglerad och om jag accorderade i et för alt på något ställe om

maten, hvilken jag hela denna tiden köpt på källare med särskild
betalning för hvart mål. Som interesset pä 12000 dalers sedelen
icke faller ut förr än d. 17. lunii, hvarförinnan jag tänker vara
ifrän Stockholm, så ber jag ödmjukast om något förskott dertils.
Et ocb annat bör jag ännu köpa åt min huldaste Far och jag skulle
äfven behöfva något smått til min resa. Mitt constitutorial, som
öfverträffar i fördelaktiga termer sjelfva Thomees, följer härjemte
i afskrift. lag bar ej ännu velat besvära riksrådet Stockenström
med efterfrågan om resolutionen, men det skal ske med första. Nu
för jag protocollet med full ifver i cantzlicollegio, och behöfver ej
nämna, at det roar mig, ehuru få ellet inga sportlar följa dermed.
Man bar ock efter protocollsförandet den rättigheten, at vid deli-
berationerne få vara inne, läsa ministerbrefven, med mera. Skulle
jag en gäng komma i accord med canzlicollegii Scblyter, jag menar

protonotarien Piper, så blefvo väl steget mera lysande, mera be-
tydande, ehuru kanske mindre lönande.

Fru Lundberg ligger i svår lungsot och cousin Eric Paleen i
rötfeber.
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Min hälsa är, Gudi lof, ganska god. Görvell lofvar se tilat kunna
få de Ungerska sakerne. Framhärdar med djupaste vördnad min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 25. Maji 1770. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Mit pezier har jag incognito färdigt; men
vii ej nyttjat, innan Hans Maj:ts i nåder approberat vapnet. Nasta
påst skal jag hafva den aran at vidare ödmiukast yttra mig, hvad
medel som kunna utfinnas at snart blifva cantzlist och således lätta
vägen til tjenstbytet. Tiden och papperet förslå nu icke.

186. Stockholm, d. 29. Maji 1770.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars skrifvelse af den 16. i denna mänad, soin jag
i förledne Fredags eftermiddagen hade den aran at bekomma, är
en ibland de vigtigaste, jag undfått. Den angår ej mindre, än et
etrangement af mit lefnadssätt, som kanske på en gäng determinerar
det samma under hela min lifstid. Det är ej då ej (sic!) underligit, at

frägan derom väkt hos mig den villrädighet, at jag deruti väl behöft
långt längre betänkningstid, om icke vördnad för min huldaste Fars
vilja och häg at i alt följa des befallningar värit det enda, som
dervid stadgat mit beslut. Öfvertygad at isä betydande mäl et fritt
vai bör äga rum och ledd af des vanliga ömhet, lämnar min hul-
daste Far saken til mit yttrande. Så väl denna godhet, sommin
Fars ouphörliga omtanka för min välfärd erkänner jag med djupaste
vördnad, och hvad som förnämligast skulle kunna göra mit vistande
i Åbo gladt, blefve visserligen at närvarande visa dageliga prof
af min tacksamhet och barnsliga devotion. At ätlyda min Fars
befallning, bör jag icke upskjuta at i ödmjukhet besvara des vör-
dade bref, och at icke qvarlämna nägon reproche nu eller i fram-
tiden innom mig sjelf, bör jag uti en sak af denna vigt häldre
vara vidlyftig än för kärt. Min huldaste Far täktes säledes tilläta
at jag betraktar den samma pä alla sidor och med alla sinä fölgder,
samt genast och pä en gäng framställer alla minä ideer dervid. lag
kan väl ej så mycket öfvervinna mig sjelf, at ätankan af det lefnads-
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sätt jag så nyss börjat, men ända ifrän det första derom fattade
begrepet efterlängtat, genast kunde lämnas, för at med fullkomlig
impartialite se in uti fördelarne af det, soin jag först nägon tid
försökt, icke ogärna en gäng lämnat, och nu åter, som jag hoppaa,
med mera håg lärer fä emottaga. Men alla considerationer äro för
svaga at upväga min huldaste Fars så ömt förklarade ästundan at

hafva mig päden orten närvarande. lag kan således aldrig för
ofta nämna, at jag är färdig at rätta mig efter min huldaste Fars
behag samt at med undergifvenhet vidtaga den utvägen til min fort-
komst, sommin huldaste Far finner vara bäst och alt delta sä
mycket mera, sommin välfärd säkrast förvaras uti min Fars ömhet
och försiktighet, hvilka otvifvelaktigt grunda des beslut på des egna
och minä nuvarande och tilkommande omständigheter. lag har
nu den mig gimstigt anförtrodde pian och des verkställande, hvad
befordran til cantzlist angår, hållit nödigt at upvakta herr iustitiae-
cantzleren, säsom en herre, hvilken jag, oaktadt hemligheten, tryggt
kunde rädfräga. Det omnämde bytet kunde ej ske annorstädes
ifrän än revision, sä vida de andre expeditionernes göremål äga
ingen jemnförelse med hofrättemes; men dervid torde möta svårig-
heter. Uti revision äro nu flere ledigheter, som snart lära besättas.
De, som skola befordras, hafva pä intet annat sätt stätt at förena
om deras tour, än at de alle fä fulmagter pä en dag. Antingen
skulle de då allesamman vänta, tils min befordran til cantzlist,
collegii och hofrättens correspondence om bytet, verkställandet af
det samma och Schlyters afskedstagande gätt för sig, eller ock skulle
en enda för min skull sedermera fä yngre fulmagt än de andre.
Sädane considerationer föreföllo hos herr iustitiaecantzleren päden
sidan. At Ehrenmalm fätt en fullmagt utan föregängen vacance,
sade herr iustitiaecantzleren hafva värit mindre lagligit, men at
det likväl grundade sig derpä, at fadren värit commissarie vid de
Kongi:s Heirats Contracts uprättande och begärt delta säsom en

belöning derföre. Herr iust.-cantzleren tykte således at derom icke
vore at göra sig hopp. Hvad viceadvocatfiscalssyslan angär, med-
förde den väl samma rättighet til adjunction som protonotarie;
men des tour til befordran, eller jemförelse med cantzlistsyslor
i cantzliet, var herr iustitiaecantzleren obekant. Sluteligen för-
säkrade herr iustitiaecantzleren, det hän för sin del ingenting
hade emot min befordran til revision, och at hän af alt hjerta gärna
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såg alt livad som kunde vara mig til förmän; men ehtiru hän läm-
nade til mig sjelf at söka öfverenskomma med dem i revision,
heklagade hän dock den föga apparance dervid kunde vara, sedän
arrangementerne där redan aro tagne, accorderne planerade och
vederbörandes förskrifningar utväxlade, sävida Thomeps och Läst-
bohms kostnader vid riksdagen äfven fä med accorder ersättas. Ut-
vägen at byta kunde säledes ej vidtagas, om icke det så snart ginge
för sig, at de andre derigenom icke komma at ännu någon läng
tid vänta, sedän syslorne, hvad hellre är, stätt länge obesatte. Emeller-
tid kan jag icke höra mig före i revision, för at icke eclatera något
af desseinen, på en tid, då äfven mänge aro här ifrån hofrätten.
Morbror Paleen, som planerat de nuvarande accorderne i revision,
kan jag icke eller adressera mig til, hälst hans speculationer för
cousin Eric torde ligga mig i vägen. Men herr iustitiaecantzleren
hoit annars före, at jag directe såsom copist kunde söka viceadvocat-
fiscals-beställningen, i grund af de iuridiska syslor, jag bestridt,
och at jag, såsom secreterare i cantzlirätten, kunde hafva rätt sä
mycket at stola pä, som en viceadvocatfiscal. Den förra är väl
ingen verkelig sysiä; men så lär den senare icke eller hafva någon
sä stadgad tour. Denna vägen vore simplast, och torde äfven lättas
genom s. u:s recommendation, hvarom jag dä kunde fä en nädig
skrifvelse ifrån Hans Maj:t til hofrätten. Kanske ock vederbörande
i hofrätten sä gärna se mig som Schlyter uti viceadvocatfiscals-
syslan, dä de ändå icke kunna profitera af accordet, hälst de säledes
icke vinna något, om de lade hinder i vägen. Och de torde icke
fela, om de komma päde tankar, at i händelse iuridiska syslorne
alt framgent blifva min affaire, jag dä blir farligare för dem i
samma mån, som jag hinner avancera innom cantzliet, ock kanske
en gång tar bärt en bättre päst, utan at sjelf skaffa mig rum. I cantz-

liet och den belefvade verlden vinner man icke säilän den complai-
samment af sine kamrater, at de icke hindra accorder, hvilka i denne
händelse höra vara dem lika indifferente, som det, hvilken innehar
den eller den syslan, de ändock icke kunna fä. Skulle de säledes
stå at bringas tilat icke söka, vore det den bästa och hederligaste
touren.

Sedän min flyttning til Åbo nu säledes är pätänkt, anhäller jag
ödmjukast, det täktes min huldaste Far fullkomna sin godhet emot

mig, samt utvälja och utföra det alternative, som säkrast kan leda
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til ändamälet. Men i händelse delta, soin jag hoppas, nu lyckas,
blir det omöjeligit för mig at komma til Finland förrän efter
par tre månader åtminstone. Ehuru jag nu vistats fulla fyra är i

Stockholm, har dock et stadigvarande trägit arbete lämnat mig
mycket liten tid at bese alla märkvärdigheterne härstädes, mindre
at skaffa mig ocb en annan connaissance, soin vid et tilkommande
vistande på en aflägsen ort oändeligen akulle gagna mig. Så väl
bärtil, somat vara upmärksam på hvad soin här kan lätta min nya
dessein, fordras tid. Min recreation för denne sommat akulle då
komma at bestå uti sädant, hvartil bärefter tilfället torde blifva
mig betagit. At lära mig engelska ocb tala fransyska, har jag det
yppersta tilfälle i sällskap med min boningskamerat. Äfven så
boa min värdinnas mäg secreteraren Hedengran ocb flere musi-
ciens, med hvilka jag nyligen kömmit i bekantskap, at skaffa mig
den finare teinturen af musiquen, förmäner, som jag härtils ganska
litet profiterat af, men hvaruti jag dock icke bör åsidosätta at för-
kofra mig, då de sista lägenheter dertil bjudas mig, ocb dä de
litan nägon utläggning kunna nyttjas. Lika så angelägit är at jag
för til slut de mig anförtrodde commissionerne, hvilkas mindre värd
annars kunde väcka förtretligheter. Men hvad som gör min varelse
nägon tid här ännu mera ocb aldeles nödvändig, är den ambition
jag bar, at med tilräckelig satisfaction kunna lämna ifrän mig de
flere mig här anförtrodde ärender, vederbörligen til ända bragte
ocb i ordning stälde, samt at, sedän jag värit engagerad på de mäst
brilliante ställen, men under et trägit arbete icke nog kunnat deraf
profitera, nu til slut göra mig hemma uti en hop affairer, som jag
kanske aldrig mera fär se, om hvilka fåfängt uplysning sökes vid
academier, ocb hvilka jag med en straffbar efterlätenbet icke kunde
lämna uti glömska, utan at en gäng blottställa mig för den bjert-
frätande önskan: O! mihi prceteritos referat si lupiter annos! Under
mit ännuvarande etablissement i Stockholm, hyrde rum, med mera,
blefve kostnaden til hösten så litet känbar at den icke kunde med
nyttan compareras. lag anhåller säledes ödmjukast ocb på det
enträgnaste, at til medium Octobris få vara qvar i Stockholm, hvartil
Åbo hofrätts permission, sedän jag kommer i cas at söka den, så
mycket nu lärer fäs, som terminus a qvo ännu på nägon tid icke
lärer infalla, nägot rädrum altid lämnas en embetsman til flyttning,
ocb terminen ästundas så läng, endast för at så mycket pressantare
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ocli accuratare på sagd tid sedän kurnia inställa sig ofvannämnde
månad, dä resan commodement kunde ske pästvägen. lag finner
väl at ferierne nu skulle vara lämpelige at evertuera sig i iuridi-
quen; men just til samlingar äfven deruti har jag här långt ypper-
ligare tilfällen än Åbo nägonsin kan framvisa, och min satisfaction
efter en pä ofvannämde sätt använd sommar blir oändeliga resor
större, än om jag nu strax med allone kunde kumma til Finland, där
ändä ganska ringa del af sommaren skulle kumma hufrätten tilgudu.
Det första steget skulle hvad hellre är, ske under min fränvaru,
ech nm någre flere ledigheter innan Ilosten blefve besatta, turde
til min huldaste Far jag allerödmjukast fä öfversända minä ansök-
ningar.

Innan jag slutar fär jag i djup ödmjukhet utbe mig gunstigt bifail
uti en annan umständighet, sum jag äfven nu genast bör umnämna,
neli hvilken, nm min huldaste Far sä tilläter, turde fä kallas et
vilkur vid min ufvannämde resulutiun at nu changera vitae genus.
Min huldaste Far behagade yttra sig, när frägan var nm assessuratet

uti antiqvitetscullegiu, det jag skulle äga tilständ at resa utrikes,
för at sedermera med mera skäl aspirera til syslur, där sädant
blifver en merite. Det bar altid värit min föresats at icke aldeles
lika med almänheten tilbringa minä dagar, ech då det uti hefrätts-
vägen icke turde blifva så lätt at uti syslur uch embeten kurnia
vinna företrädet, enskade jag ätminstene at framdeles genem nägen
mera cennaissance, än blett iuridique, tjena mit fädernesland, gera
andre neje ech mig sjelf satisfactien. Sä sant det är, at reser icke
kunna hafva näget directe afseende pä insikters vinnande i iuridi-
quen, så sant är uck det, at iuridiquen i ech för sig sjelf icke gör
nägunting mindre, än en behagelig medbergare ech det man kallat
belefvad man. Det kan bända ech min huldaste Fars verdade
bref länmar mig anledning tilden suppesitien, at slutet af min
lefnad, um den icke blifver kårtare, ej lärer tilbringas i Finland,
kanske icke eller i iuridiska göremäl. Det mä ske af hvad erdsak
sum hälst, men jag vågar ända ifrän pelitiken hämta skäl til min
aning eller rättare sagdt, fruktan. Vid et sädant tilfälle skulle
det kumma väl til pass, at ibland andre verk äfven kunde praeten-
dera cempetence til cemmercecullegium. Men em sä många flytt-
ningar blifva onödige, är deck en utrikes resa af utmärkt nytta
ech neje, gör en muntrare, och skulle icke obilligt anses soin en
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belöning för nedlagdt arbete i cantzlicollegio, hvarest den nu, ulan
vidare befordran blifver nog fruktlös. lag anhäller således aller-
ödmjukast, at efter några år, hälst et eller par, innan jag kommer
uti mera bindande syslor, fä göra en utrikes resa pä sä kärt tid,
som möjeligt kunde vara. Då jag anstaltade om min syslas för-
rättande, torde Åbo bofrätt icke neka mig föreskrift til permission,
och genom en mindre kostsam lefnad sä väl förr som under resan,
torde den medföra långt mindre känning, än om jag oafbrutit conti-
nuerat uti den ministerielle carrieren. Om detta, som jag hoppas,
af min huldaste Fars godhet bifalles, så anhäller jag ödmjnkast,
det min buldaste Far täktes härom preveniera hofrättsledamöterne,
för at sedermera icke förr mycket surprenera dem med en resande
secreterare, som freqventerat flere orter än tingställen. Min håg
at komina til Finland blefve då ännu mera fulkommen, och min
huldaste Far lärer med så mycket mindre risqve tilläta en begäran,
hvilken bar des fägnad tilsit yppersta föremål, som jag redan
uti yngre är och pä långt längre tid, än til en utrikes resa kunde
behöfvas, lefvat pä egen hand uti en ifrän hemorten icke så långt
afskild, som icke mera seduisant stad.

Sluteligen och hvad hofrättslefnaden angär, gör jag mig för-
säkrad derom, at då minä förmän derstädes pä ena sidan täla en

betjents anständiga och fria upförande, sådant som jag i cantzliet
värit van vid, de äfven på den andra ursäkta de brister, som någon
tid kunna följa mig i syslor, som jag icke förmodat blifva min
hufvudsak, och hvilka, säsom vigtige och severe, äro vida öfver
minä är.

lag hinner nu för vidlyftige protocoller i cantzlicollegio, hvarmed
jag nu som ifrigast sysselsätter mig, icke mera nämna ang. de in-
växlade obligationerne, än at de äro växlade af cantzlirådet
Ekestubbe, at statscommissarien Wirell förklarat dem vara de för-
delaktigaste, och at andre icke kunde få dem i första hand, än
de som hade fordringar vid hofvet, hvaribland Ekest. pä sin frus
vägnar var. Af det brefvet, jag i förledne Fredags ämnade afsända,
har jag för brädskan skull nu gjort en apostille. lag ber aldra-
ödmjukast, at sådant icke ogunstigt uptages, hvilket jag hade sä
mycket mera skäl at frukta, som en och annan strophe äfven pä
det bladet qvarblifvit, hvilken jag nu mera äterkallar, sedän jag
fullkomligen och utan invändningar resolverat, at i ödmjukhet vid-
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taga min huldaste Fars räd. Hvad som där talas om den tiltänkte
resan öfver sommaren til Finland, lär nu icke kunna pätänkas, om
jag får den lyckan at i höst med allone öfverkomma; men sakerne
skola i alla fall i denna veckas slut ätfölja med Corplander. Nasta
påst hoppas jag hafva mera tid.

Tag icke til mistyckes, min huldaste Far, en vidlyftighet, som jag
kunnat undvika, om jag haft längre tid och min huldaste Far täktes
tillåta, at jag til nasta tilfälle spar de öfrige skrifämnen, under
det jag nu och framdeles intet högre önskar, at altid få tilfällen at
visa den djupa barnsliga vördnad, hvarmed til dödsstunden fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

P. S. Protocollet för i dag vii jag hafva färdigt tils i mårgon
jemte några flere, om det är möjeligit. Hela natten går åt.

187. Stockholm, den 1. lunii 1770.

Min huldaste Far.

Emot förmodan har collegium uti denna Pingstveckan värit så
trägit, at minä protocoller derstädes, utom cantzlirätts-sakerne, gifva
mig fullt arbete. Så har och en del granlaga saker förevarit, hvilkas
vigt göra mit nöje dervid ännu större. lag bäde vil och mäste,
i anseende til min resa, justera det sista protocollet i märgon, hälst
h:r exc:e äfven nu reser pä landet. lag hinner således endast uti
djupaste ödmjukhet aflägga min tacksäjelse för de 843 daler, jag
åter hade den aran at jemte en vördad skrifvelse i gär bekomma.
Det är vanligt, och det fordrar en än större tacksamhet, om den
vore möjelig, at min huldaste Far tänker på minä behof, innan
jag hunnit framställa dem. Sä har det händt ofta tilförenc,- och
nu afsändes äfven min räkning i Tisdags, hvarefter jag genast och
innan densamma knapt var på vägen, erhölt ofvannämde under-
stöd. De penningar, som uti min cassa til slut blefve behällne,
sedän utom flere utgifter äfven 500 daler til Secret :n Thomee
betaltes, stiga til omkring 50 plätar. lag hemställer i ödmjukhet
om min huldaste Far behagar ännu ersätta dem eller om de böra
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afskrifvas päde 1273 d:r, soin saldo nti min räkning utgjorde, om

jag här nti cantzliet annars rätt minnes. I bägge fallen under-
kastar jag mig min huldaste Fars gunstiga befallning.

I anledning af denna sista vördade skrifvelsen bjuder jag nu

tilat med första komma öfver, och som alla Åbo fartyg i dessa
dagar afresa, fär jag se, hvad utväg dertil är at vidtaga. Skulle
sedän nti Finland det påtänkte bytet gå för sig, blifver det likväl
en nödvändighet för mig at pä nägon tid äterkomma til Stock-
holm; men derom fär jag väl framdeles tilfälle at vidare nämna.
Som det lärer vara indifferent, på hvems fartyg sakerne öfver-
komma, ämnar jag i morgon sända dem med skepparen Lenberg,
emedan Corplander icke numera bar beqvämligt och tilräckeligt
rum för dem. De resa bägge i morgon qväll.

I dag hände mig en sädan surprise, at jag ännu ej är väl resti-
tuerad frän densamma. För delta prästmannen magister Beckman
koni til mig i dag morgons och feck pä begäran något understöd til
en påtänkt resa til Danmark. lag behöfver ej beskrifva hvad
intryck en slarvig grön räck, kårt och ostädadt här, slarfviga skor
och ullstrumpor, messingsspännen, et knöligt ansigte, förstäld upsyn
afbrutit tai och et itereradt nådige herre gjorde på mig. Hans
händelser torde vara sä mycket mera bekante, som de stätt nti de
publique Stockholms skrifterne, och som de slutats med flere
stölder, klagomäl vid alla kämnersrätterne, tagen värfnings städsel
bäde vid gardiet och artilleriet, fängslande, och jag är ej säker pä,
om lian icke undgått spöslitning. Ynkelig spegel af liderlige lands-
män. Hän är väl den uslaste af dem, men längt ifrän at vara

den enda, som i Stockholm vanhedrat Finnarne.
lust under dett jag skrifver delta, inkommer h:r cr. Rabbe

och approberar mit guldur min värja samt minä protocoller. lag
måste uppskjuta det öfriga til en annan gäng och framhärdar med
djupaste barnslig vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

Herr cr. Lagerflycht anträder s:te dagen resan til Finland; men

torde ej inkomma frän sin gärd til Åbo, förrän jag, om annars

nägot tilfälle gifves så snart, kan vara nti Åbo.
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188. Min huldaste Far.

Tvänne min huldaste Fars vördade skrifvelser af d. 16. i denna
månad hade jag den aran at bekomma i förledne Lördags. Det
är mer än på et sätt, de samma upväkt hos mig de innerligaste
fägnadsrörelser, och för at icke å nyo besvära min huldaste Far
med hvad jag sä ofta anfört, ehuru dock aldrig nog lika med hvad
jag sjelf känner, får jag inom et lydigt bröst innesluta en vördnads-
full tacksamhet.

Både farbror Lundberg, hvilken så väl som faster undfätt sit
bref, och mäklaren Rahm hafva lofvat säga mig til, när de öfver-
komma några statscontoirets obligationer; men ännu bar jag vid
flere efterfrägningar icke fätt nägre sådane; hvilket dock med
första förmodas kunna ske, åtminstone til större delen af den
äskade summan at börja med, sedän det icke mer är nödigt, at de aro

af banquen accepterade. Emellertid ligger så väl det ena som det
andra innom tvänne läs och et sigill.

Landshöfdingen Tilas, som nu smäningom säger sig glömma mit
förhastade omdöme, hvilket hela tiden skal gjort honom illa dispo-
nerad tilden heraldiska förrättningen, lofvar med första hafva
den verkstäld. Emellertid hafva D:e och R:ne icke kunnat tildet
andra behofvet employeras, utan ligga äfven förvarade.

R:s st:rs expedition om plantagerne i Finland är expedierad och
lär snart komma til Finland. Nu pä stunden var jag hos stats-
commissarien Wirell, som lofvade genom kamereraren i bytescon-
toiret bestyra om saken, ang. academiens kronofordran. Hän lofvade
tilse, huru mycket academien derföre kan få; men trodde at det
bästa vore, om den samma kunde förbytas uti räntor af krono-
hemman, Huruvida delta gär an, förstär jag ej, men har bordt
på hans begäran hemställa det. At v.pedagogen Anders Neuholms
besvär redan den 19. lulii förl. år blifvit afslagne, deröfver har
jag uttagit medföljande bevis. Yirtzenius är hvarken delta eller
nästledit är med besvär inkommen, hvilket jag sjelf fant af iust.-
rev:s diarium; men betjeningen säger sig öfver oinkomna mäl icke
kunna lämna attesten, utan lärer Wirzenius sjelf böra visa, at hän
sig besvärat, hvartil hän nu säkert icke är i ständ, så at befordran
kan af Consistorium företas. R.s. Segercrona har Wacklin i godt
minne och har lofvat lämna des document, så snart hän hunnit se
efter det. lag päminner mig en sak, hvilken min Far omnämde
17
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nti bref redan af den 29. Nov. 1768. Det är angäende Wechters
afsked. Målet skal nu i slutet af sistledit eller början af inne-
varande är vara afgjordt, så at man i Åbo redan lär hafva kunskap
derom. Hvad min huldaste Far nämner om vagnen, skal iakt-
tagas, om nägon köpare gifves. Den bar blifvit til staden in-
flyttad ifrän Haga, hvarest vagnshuset skal läka, och lärer hyran
åter ankomma pä par tre plätar för den förflytna tiden. Hvad
min huldaste Far annars anbefalt mig och noten innehäller, är
dels verkstäldt, dels ock pä vägen at uträttas. Herzen bar fått sit
bref genom landsmannen Ross.

Medföljande bref feck jag med sista päst norr omkring ifrän
morbror Carl Hassel. Det angär först recommendation för lands-
secret. Wall en til häradshöfdinge och sedän för Hassel til dennes
successor. Saken liknar sig väl. Hassel bar värit commissionair
för gref Fersen, med hvilken morbror Paleen lofvat at vidare con-

ferera. Mb. Paleen åter bar lämnat operation för Aeimelseus
(hvilken jemte Wallen och Lindelöf stä pä förslaget til härads-
höfdingesyslan) ehuru mb. Paleen derom blifvit idkeligen anmodad.
Och landshöfdingen Ramsay, hvars gullgåsse mb. Hassel är, gör
alt sit tilat rödja väg för honom. Skulle min huldaste Far täckas
genom skrifvelse complimentera landshöfd. Ramsay, så torde det
än mera flatera honom at vara gunstig emot min morbror. lag
vågar ej nämna flere betydande vänner här i Stockholm. Om
kyrkoherden Wemans transport lär prosten Idman nu mera sjelf
talt vid min Far, och hvad jag genom morbror Paleen här kunnat
til hans förmän uträtta, fär man nu se. Det gär icke aldeles så
lätt dermed, som med Hasselska befordran. Med denne sistnämde
torde dock nog länge draga ut, i anseende dertil at öfver härads-
höfdinge-förslaget en och annan säkert besvärar sig, ehuru sädant
icke lär blifva betydande.

Sedän nu tvänne de första och följakteligen de drygaste mänader,
samt med dem första qvartalet af detta är gätt til ända, fär jag
kärteligen omnämna ställningen af min cassa. Enligt närlagde
upsätning har jag för min huldaste Fars räkning utlagt 356 d:r
5 ./. kopp:mt. Längre ner skal jag berätta 1

i Jatko puuttuu. Sidottu nuoren Mennanderin 1. VI. 1770 p:tyn kirjeen
jälkeen. Tätä katkelmaa seuraa päiväämätön "Apostille”. Fortsättningen
saknas. Inb. efter unge Mennanders brev av d. 1. VI. 1770. Efter detta fragment
följer den odaterade Apostille”,
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Mycken upmärksamhet gör et nyligen trykt rädsprotocoll, under
rubrique: Ofrälse mäns sent omsider tydeligen förkunnade öde i
anseende til deras befordringsrättighet. Det angär vicepresidents-
förslaget i Åbo och Paleens samt Tollstedts uteslutande. Detta
torde vecka ätskilliga deliberationer nasta riksdag. Det skal följa
med de andre skrifterne.

Man rustar mycket til i Paleens hus och jag är oändeligen väl
uptagan; men ännu är Stina Gretas giftermäl ej för mig eclateradt.

Det ser ut, soin vapnets underskrifvande ej gär så lätt. lag var
i gär hos hans ex:ce Stockenström, som beklagade, at ehuru hän
hudit til, H:s M:t icke velat göra det, sedän ständerne äterlämnade
listan. Pädet följande talet märktes dock, at lian aldeles icke
nämt derom för Konungen, och at hän nu icke vil synas deri, säsom
en sak, hvilken, i anseende til mängden af personerne, bekymrar
rädet, som redan folio. Sluteligen försäkrade h:s ex:ce, at om än
vapnet icke nu genast blefve päskrifvit, sädant likväl icke kunde
vara af något betydande. Ty nasta riksdag blifva biskop Mennan-
ders barn så vist adlade, som något i verlden, och så mycken för-
tjenst bör icke sakna en belöning, hvartil hän ibland alla pd listan
är den värdigaste. H:s ex:ce var för öfrigt ganska nädig och åter-
lämnade icke til mig vapenprojectet, utan lofvade tilsäja lands-
höfdingen Tilas vid des utresa til Drottningholm söka bidraga til
des approberande. lag fär ätminstone pä detta sättet det samma
tilbaka, tils man fär se, hvad vidare utväg kan vara at vidtaga, eller
om pezieret skal förvaras ad acta til nasta riksdag, dä diplomati-
sering ej kan siä felt.

Hos Ulfven har jag entamerat en bokhandel och tänker häftadt
i en läda inlagde skicka dem til landshöfdingen Tilas, jemte under-
rättelse, at de stä emot andre at hos Ulfven utbytas, om sä behagas.
Hän känner otvifvelagtigt den hand, hvars projecter sä ofta fallit
honom i ämbetet.
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190. Stockholm, d. 8. lunii 1770.

Min huldaste Far.

Cousin lusleen och jag hafva väl redan talt vid en skeppare på
en Åminne-skuta, som går til Åbo, at blifva des passagerare, men

jag finner så otaliga svårigheter, at blifva färdig med henne til
Måndag middag, at jag nastan despe[re]rar derom. Om Lördag qväll
får jag böckerne häftade åt landshöfdingen Tilas. Kan således icke
gå til honom förrän om Söndag, hvarefter ännu åtskilligt torde
återstå at försöka i vapenaffairen. Protocollers justerande i
cantzlirätten och protocollsutdragen i collegio torde jag til Mån-
dag förrmiddagen kunna vara färdig med, men så fordras ännu
tid tilde senares expedierande. Permission, hvilken jag ej lärer
kunna få längre än til Septembr månads början, skal ock då först

fås. En och annan ledamot skal och ännu höras i et par mål, så
at utom commissioner ännu ganska mycket för mig återstår. lag
skal dock på alt sätt bjuda til, och skulle jag ej hinna med, så
skola åtminstone minä saker och hvad för min Fars räkning ännu
bör öfversändas, fölia med denna Åminne-skutan. Sedän kan jag
komma antingen påstvägen, eller med något annat fartyg, såsom
Wiksbergs, som skal föra ungherrskapets saker och reser i nasta
veckas slut en mera applicable tid för mig.

Min huldaste Fars commissioner glömmas ej. Drängen häller nu

som bäst på at lägga in 30 pomeranzer nti en stenkruka. Cantzli-
rådet Berch sökte jag i dag, men träffade icke. Visiter hos honom
och flere andre draga och sin tid. Segercrona har nu pengar til
reds, som skola nästa päst eller med mig sjelf komma min huldaste
Far tilhanda etc. Innesluter mig uti min huldaste Fars höga ynnest
och framhärdar städse med djupaste vördnad min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

191. Stockholm, den 12. lunii 1770.

Min huldaste Far.

lag hade väl med sista päst den äran at skrifva; men den gående
finska pästen blef dä, för andra gängen på kärt tid, röfvad. lag
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skref väl fem bref til Finland, men som de icke innehöllo nägre
hemligheter eller penningar, sä lider jag ingen annan skada der-
vid, än et dubbell besvär och dubbla pästpengar. Brefven skola
vara til största delen upbrutne och strödde pä vägarne, utan at

väldsverkarne ännu blifvit fundne.
Cousin lusleen reste i dag siövägen til Finland. En kruka pome-

rantser fölgde med honom til min huldaste Far; men jag blir ännu

icke färdig på en vecka, dä jag hoppas ännu fä nägon lägenhet.
Så snart jag hunnit sluta et och annat efterhängset arbete, är jag
annars fullkomligen equiperad. lag bar jemte min gamla kappräck
köpt mig en surtout, et par sidentygs byxor och tvä par skor samt
lätit vända svarta och gamla hvita klädning. Under frånvaron
kommer Marks at vara vicesecreterare i cantzlirätten, hvilken päst
jag alt framgent bar lust at läta honom behälla, under det jag
nöjer mig med caracteren.

I dag bar jag skickat et stort paquet med böcker til landshöfdingen
Tilas hus, som dock nu är ute pä Drottningholm tils midsommaren,
så at jag torde, om tid gifves, fara ut til honom och bedja honom
icke försmå sändningen. Den bestod uti följande hos Ulfven köpte
böcker:

Abrege Cronol. de Fhistoire d’ltalie 4 Voll. . . 8:vo 84
~ d’Espagne par Desormeaux . . 5 d:o 48

d’Allemagne par Pfeffel 8 d:o 24:
d’Nord par la Combe 8 d:o 36:•)1

L’Histoire d’Angleterre par Hume 18 Voll 8:vo 162:
de France par Velly 20 Voll d:o 180:
de Venise par Laugier 12 Voll d:o 120:

Häftningen uti blott papp å 24 ./. Volum 48: •
702: —k:mt

Tili denna summa geck alt speciemyntet, utom den dubbla eller
rättare sagt, tredubbla ducaten, netto up pä 7 daler när; ty de
10 ducaterne förväxlade til 32 daler stycket, gjorde 320 daler, 21
svenska rd:r å 16V2 daler, stego til 344, och trenne utländske d:o
å 15 daler til 45 d:r, tilsammans 709 daler kopp:mt. Sä at 2:ne
ducater, soin jag gaf för den projecterade resolutionens och minä
fullmagters så förbigängne som tilkommande skrifning, nu komma
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på en annan räkning. Ulfven var dock sä complaisant och gjorde
mig en skänk af den vackraste editionen af Montesquieux verk.

Nu fordras i banquen endast Wacklins quittence at hän återtagit
sin deposition, och så snart det aflämnas, fäs den ut. Klockan
slär redan half 9 och jag måste sluta. En gäng torde jag ännu
få den aran at skrifva, men sedän hoppas jag närvarande fä visa
den diupa vördnad, hvarmed städse framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

192. Stockholm, den 15. lunii 1770.

Min huldaste Far.

Sedän man nu fått rätt på päströfvarne, som aro tvänne gardies-
karlar, hafva ock de fläste brefven och deribland fem minä blifvit
igenfundne. Tvänne af dem, et til min Far, och et til h:r rector

magnificus, voro upbrutne, och som det kostade mig inga ytter-
ligare påstpengar, sä afgä de med pästen i dag.

Nu är här ännu et fartyg qvar, och tror jag mig kunna komma
öfver, när det far, i slutet af nästa vecka, och i sällskap med nägre
andre finska secreterare. Emellertid uträttas min huldaste Fars com-
missioner, och spar jag at nämna om dem tils öfverkomsten. Nu vid
delta laget lär h:r cantzlirädet Lagerflycht, cousin lusleen och
pomeranskrukan vara i Åbo. På nägon vecka har jag icke haft den
förmån at undfå bref; men torde hända at min huldaste Far icke
hällit nödigt at skrifva i anseende til min snart skeende öfver-
resa.

Herr landshöfdingen Lieven dog i förgårs. Cousin Eric Paleen
är frisk, och bröllopet lär snart stä. Man har redan lyst en gång.
Faster Lundberg blifver svagare och svagare. Med djupaste vörd-
nad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
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193. Griselhamn, dcn 22. Sept. 1770.

Min huldaste Far.

lust nu kl. 5. e.m. ankomma vi hit, sedän vi öfver förledne
Söndag legat på Nötön, 8 mil ifrån Åbo nti yttersta Töfsala skären,
och ifrän Onsdags middagen til i dag morgon hvilat oss på Signils-
skär, förargade öfver vära Rospiggar, som hade nog svärt at skiljas
derifrän. Signilsskär ligger två mil ut i hafvet ifrän Eckerön.
Folcket där hade til ali lycka mat för pengar. Annars hade vi
den nyttan af vär se jour där, at vi tämmeligen blefvo vane vid
aspecten af hafvet, som på alla sidor omgaf oss. Ingenting oroade
oss för öfrigt: bäde fred och krig hade kunnat göras och hela
Sverige utom den klippan gä under, utan at vi velat det ringaste
deraf. Dock stördes vär ro dagen efter vär ankomst dit af en

eldsväda på Eckerön, som öfver hafvet såg rätt faslig ut, och
som vi nu af capitainen Montegommerie höra hafva lagt nastan
altsammans där i aska. I morgon hoppas vi vara i Stockholm,
och jag fär i nasta Tisdag det utvalde nöjet at upvakta min hul-
daste Far med en mera ordentelig skrifvelse. Framhärdar med
djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

194. Stockholm, den 25 Sept. 1770.

Min huldaste Far.

Uti et grufligt regnväder framkommo vi til Stockholm förledne
Söndag om aftonen. Stockholm förekommer mig nu äter lika nytt
och lefnaden här lika behagelig, som om jag värit mycket länge
fränvarande. Alla aro glada, och uti min expedition, ibland minä
kamerater ser jag idel muntra ansigten. Det har mycket fägnat
mig at äter blifva väl emottagen af dem, men hvad mig mäst glädt,
och hvad jag i synnerhet sätter värde på, är at röna prof af minä
förmäns ynnest äfven dä jag är fränvarande. Det har ej gätt an,
at sä hastigt fulkomligen besätta en cantzlistsysla, sedän Enander
rest bårt; men collegium har emellertid soulagerat mig med at
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constituera mig til cantzlist. Så snart protocollsutdraget blifvit
justeradt, skal det i afskrift öfversändas. lag lär nu komina at

toura med protocollisteme, siippa renskrifningen, och fä en mera
agreable, eburu trägen sysiä. Om en sädan grace emot mig, utan

at jag mig derom anmält, et sådant bevis på minä förmäns åhäga
at upmuntra sin betjening, kan lämna min huldaste Far något
fägnadsämne och hopp at framdeles fä större, så vore det hvad
som mäst kunde upmuntra mig och hvad jag praefererade för ali
lycka.

I gär på Comedien feck jag se Prins Henric och finna sanningen
af hvad jag förut hört omtalas. Portraitet är honom tämmeligen
likt.

Under en tid, då jag skal lefva skild frän min födelseort och
min huldaste Far, fär jag äter innesluta mig i des ömma ynnest.
Gifve Gud, at min huldaste Far länge måtte njuta en fulkomlig
hälsa och ali välgång. När mit förnämsta stöd på jorden således
blifver bibehällit, kan jag ej eller annat än få en glad verld, och
minä göremål skola alla gå ut på et upförande, som altid skal vitna
både om min djupa erkänsla emot min huldaste Far och min häg
at så godt jag kan göra des äterstäende för mig dyra lifstid glad
och förnöjsam.

Man fruktar här grufligen för pesten. Den grasserar i Dantzig
och skal redan vara i Gottland. Skeppen därifrån mäste hälla
quarantaine i skären. Man söker at för almänheten dölja faran,
men det kan hända, at hofvet med halfva cantzliet etc. flyttar ti]

Falun, om ej olyckan desto snarare förekommes. Med djupaste
vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

In margine: P. S. I morgon eller öfvermorgon reser Prins Henric
til Finland. En hop visiter äro i dag gjorde. Hans excellence gr.
Ekeblad befalte mig hälsa.

195. Stockholm, den 28. September 1770.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars skrifvelse hade jag i går den aran at bekomma.
Den öfversände förtekningen visar ej mindre den ständiga omsorg,
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min huldaste Far äfven i de minsta delar täckes hafva om mit
väl, än des frikostighet, som äter tilskyndat mig så märkelig ti I-
växt af mitt lilla husgeräd. lag skal aldrig hvarken genom oakt-
samhet eller otacksamhet göra mig min huldaste Fars högt skattade
ömhet ovärdig. Corpolander är ännu ej ankommen.

Ibland det första, som jag trott mig böra fullgöra, är, at efter
upburit interesse, med djup tacksäjelse ödmjukast återsända med-
följande Kongi, statscontoirets obligation pä inrikes län med ban-
quens accept N:o 516, stor femtontusende daler kopparmynt, dat.
den 17. Decembr. 1764 och stäld til sedelhafvaren på 12 är med 6
procents interesse. Uppå den andra obligationen af lika summa

bar jag ock upburit räntan; men päde 8 nya utfaller den samma
på en gäng hvarje Februarii mänad, och icke halftärsvis. lag bar
gjort herr cantzlirädet Ekestubbe compliment, at jag, i anseende
dertil icke kan afbörda de 60 plätarne för fjerdedels året, förrän
den tiden nasta år. Och som hän icke refuserade, sä blifver det då
en viss utgift. Ursedeln, som tilhörer min Far, följer ock härjemte.
Alla brefven äro, emot gratieusa löften, aflämnade, utom det ti]

hans excellence Scheffer. Hän bar rest på landet, och då hän,
efter trenne veckor, åter kommer, är tid nog at aflefverera skrifvel-
sen. Man bar tilbudit mig secreteriatet i Kongi, öfverrätten, men

som förmånerne aldeles icke svara emot besväret i en smutsig sak,
som jag under flere andre göremäl omöjeligen medhinner, så bar
jag undanbedt mig det. Rossen fär säledes continuera dermed och
ej på en tid öfverresa til Finland. Pesten bar, Gud väre lof, än
icke befarats; men til ali säkerhet bar jag rädfrågat mig vid et

tilfälle hos assessor Strandberg, och tänker föra en ordentelig diete,
akta mig för saker, som kunnat komma ifrän de inficierade orterne,
dricka sura saker, och kanske läta åderläta mig pä foten, som ass.

Strandberg hvad heldre är, tilstyrkt för mig, som lär hafva nog tiock
blod.

Man spänner grufligen om lomalapastorat, öfverhofpredikanten
Grunnerus för Petesche, nägra för Sedeen, och de mästa, hvaribland
morbror Paleen, för hofpredikanten Carlborg. Hän lärer fä det;
men efter utseende åtminstone ingen af dem. som stå på förslaget.
En capitaine Carpelan skal vara här. Men som flere äro af samma

namn och caractere, sä skal jag vidare böra mig om. Medaillen
öfver deras Kongi. Maj :ters silfverbröllop blir i dessa dagar färdig.

265



Mennander—Fredenheim.

För cantzlicollegium har blifvit upvist et project til en ietton öfver
et annat af fasligen mindre värde, öfver en liten borgare, hvilket
collegium af ganska mycket skäl afslagit. Secret. Gahm bar lämnat
et paquette, som skal innehålla rara saker, och, sedän alla min Fars
befallningar riktigt blifvit verkstälde, med nästa fartyg jemte annat
öfversändas. Med djup vördnad framhärdar städse min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander,

196. Stockholm, den 2. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

Både finska påsten och fartygen sakna vi ännu. lag hoppas dock,
at min huldaste Far mår väl. Gud gifve, at genom Ryssland icke
någon smitta måtte komma til Finland från de inficierade orter,
somman här befarar.

Af Almänna Tidningarne får jag den aran at öfversända fyra de
sista nummer, och tänker sedän continuera at skicka dem med
påsten; men de föregående, som hvad hellre är, nu mera äro gamla
nyheter, skola med de öfrige skrifterne öfversändas. Med nasta
påst ämnar jag öfversända til hofrättsrådet Brotterus des afsked,
efter han ej ville hafva det förr, och til min Morfar upteknings-
instrumentet, sedän jag lätit taga en vidimerad afskrift. Skulle
de rakas, och redan vänta dessa saker, så ber jag ödmjukast at de
härom underrättas. Hofpred. Carlborg berättar, at man änteligen
vii gifva Sedeen lomala, och säger sig vara nog med Pojo. Hof-
predikanten Krogius och rector Grundström hafva ock någre dagar
spaserat här.

lag hoppas, at mit bref med sista påsten, som innehöll statscontoi-
rets obligation, hvarpä jag har recipisse, riktigt framkommit. Mit
constitutorial lyder som medföljande afskrift. Baron Mannerheim
är constituerad copist. Framhärdar med djup vördnad min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
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197. Stockholm, den 3. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

En stadigvarande motvind gör, at jag ännu ej fått hit minä saker
och, hvad som jag än mer regretterar, beröfvar mig det oskattbara
nöjet at få bref ifrän min huldaste Far. I det stället lära svenska
påsterne mycket accurat framkommit, och det är emellertid et stort
soulagement för mig at oafbrutit få heratta mit tilständ.

Ingen äimän tidning har sedän sista gängen utkommit. I gär
justerades en ytterligare förordning til pestsmittans förekommande.
Den lärer egenteligen angå Finland. Den innehäller, at de frän
de sjuklige orterne dit ankommande skepp skola halla quarantaine
på Fagerholmen vid Korpo Ström, at brefven derifrän skola rökas
och doppas i ättika och, hvad jag ej säkert vet, at en cordon
vid ryska gränsen kommer at updragas at hindra resande och
lurendrägare, som konna hafva smitta med sig. Alla möjeliga
precautioner tyckas säledes öfver hela riket vara tagne, och smittan
icke lätteligen insmyga sig, om ej genom lurendrägade vahror.

Storkyrkoherde-embetet är ännu ej bårtgifvit. Yid det anstälde
vahlet skal doctor Wrangel, ehuru mycket älskad, icke fått röstcq
af nägon upspunnen orsak at icke kunna vara prseses uti consi-
storio. Bålden, Herveghr och Wåhlin skola fått des flere. Man
menar, at den mellersta går när at få embetet. Doctor Enebom,
som en sex veckor värit i sit pastorat, återkom ock för at hålla
sig framme härvid; men utan ali succes.

Gref Bernsdorff i Danmark är skild vid ministeren och det ser

illa ut med någre flere herrar derstädes. Uti medium af denna
mänad anträda Deras Kongi:e Högheter sin utländska resa, och
Prins Carl lär dä komma på återresan til Stralsund, och sä vidare
hit. Hän lär således endast hafva nyttjat badet en gång, och des
lyckliga verkan torde kunna slutas deraf, at det ej sker oftare.

lag har lagit mig den friheten at skicka de i min förra skrifvelse
omnämde bref under min hiddaste Fars couvert. De fordra bägge
recommendation, och nu spar jag tio styfver, dä de gå under en
och samma. Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
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198. Stockholm, den 9. Octobr. 1770.

Min. huldaste Far.

Sedän jag hela dagen värit sysselsatt nti hans excellences gref
Ekeblads tjenst, at, på hans befallning, skrifva nägra utrikes gäende
saker, kan jag ej bättre använda aitonen än at med skrifvelse
upvakta min huldaste Far.

Det är ej allenast smätt, utan ock stort folk, som under denna
motvind saknar Östra påsten. Så länge den varat, har inga bref
frän Ryssland heller kunnat ankomma, och hans excellence täktes
yttra sig, at det är rätt ondt om bref frän Finland denna tiden.
Nu häller jag pä at skörda in skrifter at til min huldaste Far
öfversändas, och jag hoppas at kimna riktigt uträtta hvad mit
blifvit anbefalt. Med sista påst hade jag den aran at öfversända
hofrättsrädet Broileri afsked och min Morfars uptekningsinstru-
ment i bref til dem, lagde i min Fars couvert. lag hoppas de
riktigt framkommit.

Ibland dem, som söka presidentskapet i KL commercecollegio, är
ock h:r iustitisecantzleren; men lian skal sjelf säga sig ej vara viss
derom. Planen läter besynnerlig, och skal vara, at presidenten
Diiben skulle få transport dit. Dä menar manat statssecreteraren

Rosenadler blefve hans successor, och Celsingen i Constantinopel
statssecreterare i utrikesexpedition.

Herr cantzlirädet Ekestubbe tiai bedt mig skrifva om en sak,
som jag dock tänkt nämna om. lag har sagt honom, at min Fars
arrangementer icke medgifva den; men som cantzlirädet likafullt
bedt mig derom tilskrifva min Far, sä måste jag göra det, för at

icke bryta min lofven til honom. Den angår kärteligen, at en
hofjunkare vid namn Iserhjelm, som cantzlirädet berättar vara en
besuten man, skal til en viss deposition på et är behöfva 20000
daler eller 4000 plätar. Som cantzlirädet supponerar at de af
honom köpte obligationer ännu mätte vara i min Fars ägo, så pro-
jecterar lian, om icke min Far ville med dem pä et är tjena Iser-
hjelm och säledes fä för sinä penningar lika stor, om inte större
säkerhet, än för dem nukan vara. Ebuni cantzlirädet sjelf ville
med hela sin egendom gä i borgen, kan jag dock ej gä in med
honom i detta project, och jag har lagit mig frihet at omnämna
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det, icke för at bifallas, utan blott at göra honom til viljes. lag
känner aldeles icke Iserhjelm, ock ovist är, hvem som nu är pälitelig
caverare.

Doctor Enebom höll i Söndags sin afskeds predikan i slottet,
under mänga både egna och andras tärar. Morbror Paleen lofvar
i månadens slut resa til Finland. Morbror H. Hassel är här qvar
och blir förrykt aldeles af mösseri. Man menar, at masqueraderne
skola komma åter til et kårt lif vid Prins Carl återkomst. Med
djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

199. Stockholm, den 12. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

Yår längtan pä denna sidan efter bref och fartyg bar ännu ej
blifvit upfyld, och vinden är aldeles den samma, som strax efter
jag kom hit. Emellertid är jag glad, at jag ej nu behöfver afbida
vindens ändring pä Signilskär eller nägot annat ställe af påst-
vägen.

lag nämde uti Åbo för min huldaste Far om 100 plåtar, som jag
önskat skulle komma Åbo lazarett til nytta. Nukan jag verkställa
min önskan, och, efter min Fars gunstigt gifne anledning, vägar
jag supplicera, at min Far på nägot obekant sätt täktes läta inlämna
dem, til hvilken ända jag nu i ödmjukhet fär öfversända sex-
hundrade daler kopprmt. De hafva sedän det min h. Far bekanta
tilfället värit ämnade för de fattige, och desse lära näppeligen
finnas mera nödlidande, än dä de derjemte tryckas af sjukdom och
plägor.

Af Allmänna Tidningarne ifrän Nro 95, Aviserne, Lärda Tidnin-
gar och flere anledningar har jag sökt sä noga underrättelse om de
skrifter, som i sommars utkommit, de bästa nu varande continua-
tions- och prsenumerationsskrifter, samt de handlingar, jag suppo-
nerat hos min huldaste Far saknas, at jag hoppas, då alt i höst
öfverkommer, at min huldaste Far icke mer skal finna defecter uti
samlingarne eller sakna hvad af de utkomne och utkommande
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skrifterne förtjenar at ägas. För at efterkomma min skyldighet i
denne del hädanefter sä mycket accuratare och at ej för sent få
skrifterne, laser jag altid reguliert Aviserne, Lärda Tidningarne,
Weckobladet, Almänna Tidningarne och sjelfva de upköpte skrif-
terne. At det sista i brist på tid icke altid skedt, gör, at jag nu ej
vist päminner mig om min huldaste Far bar de på medföljande
papper N:o 1. upteknade skrifter, som jag dock skulle förmoda.
Om, som jag vil minnas, det promemoria, sommin Far gjorde
öfver skrifter, hvilka Marks ej til fullo uphandlade, (icke det öfver
andre commissioner, hvilket här är med mig), blef mig länmadt,
sä är det en ny ordsak at sakna min bureau. Men jag tror ändä,
at jag skref Marks til om alt det saknade, sommin Far ville hafva,
och brefven derom bar jag ej förgätit at nu ätertaga til min rättelse;
skulle emot förmodan något vara ouphandladt, när fartyget kom-
mer, sä skal det ändä innan afresan completteras. Under N:o 2
på ofvannämde papper bar jag ock ödmjukast begärt nägre under-
rättelser, nödige vid completterandet af min huldaste Fars sam-
lingar, och äfven sä fär jag sub N:o 3 bilägga en förtekning på de
continuations- och praenumerationsskrifter, sommin huldaste Far
nu häller. När min huldaste Far täckes jemuföra den med sine
samlingar, lärer det snart visa sig, om någon af de förre dylike
skrifter, som ej gätt ännu ut, blifvit förbigången, och ifrän hvilken
tid den dä skal börjas. Genom et gunstigt svar på N:o 2 lärer
jag äter få veta, om de skola förökas til antalet eller minskas, etc.

De nyare ströskrifter och nägre äldre, som jag strax tiltrott mig
at köpa, och hvilka redan stiga til et tämmeligt antal, ehuru valde,
skola hafva sin förtekning med sig, då deruppä fått införas hvad
af N:o 1. kan tilkomma. Alla märkeliga bokcataloger, sä mänga
som sedän lunii mänad utkommit, jemte alla utkomne Almänna
Tidningar, som ej förut äro öfversände, har adjutanten Rappe, som

med denne posten öfverreser, tagit med sig uti et försegladt couvert.
Säledes lärer jag hinna få min huldaste Fars befallning om de
böcker, som nu skola köpas innan fartygen afresa, och säledes jag
få det nöjet at med dem öfversända altsammans. Görwells mästa
böcker och sköna estamper stä upteknade i Almänna Tidningarne.
Portraiterne af dessa senare skal jag, såsom de ej äro mänge, up-
handla til prof af den nyaste gravuren. Äfvenså alla svenska
stycken jag kan få, hvilka sedän cr. Berch utgifvit sit supplement
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til sin förtekning ytterligare kunna completteras. Emellertid fär
jag par avance heratta, at ibland andre nu varande erkebiskopen
är ganska väl graverad af Gillberg uti större format än erkeb.
Troilii, och at jag bar hopp at kunna fä et exempl. åt min huldaste
Far, ehuru det blir en raritet, til des det en gäng häftas i en lik-
predikan.

Annars bar jag inga synnerliga nova litteraria at heratta mera

än at af Stats lournalen ännu blir en del, men ovist när; at

Aristarchus ej continuerar efter den 32. Num., som jag uttagit;
at gref Fersens och Gothers tai ännu ej äro trykte, och ej lära
blifva det; at flere kopparsticken öfver intåget ej fås, än det ena
utkomna; at beskrifningen öfver Småland deremot är utkommen
och skal följa med de andre skrifteme; at veckoskriften Hatten är
slutad mit uti numrorne.

Pojo pastorat blef i Måndags bårtgifvit ät Carlborg, och Jomala
lärer snart tilhöra Sedeen. Rector Grundström var hos mig i dag
ganska hängfärdig, och bad ödmjukast, at Consistorium eccl. icke
ville taga illa up, at hän drögt nu på andra mänaden och ännu

mäste dröja i brist af respenningar, dem hän med första väntar.
I synnerhet supplicerade hän derom hos min huldaste Far, hvilken
hän i en sådan mindre omständighet ej vägade med href besvära.
—• Då de Kongi:e kömmit at fara genom Strengnäs nyligen, berättas
det, at biskop Serenius haft den nåden hafva Öfverheten hos sig
til middagen. Morbror Hinric Hassel reste i förgårs om morgonen
til Finland. - I förgårs hade jag visite af den bekanta Stählbergen,
som efter gjorde resor omkring Gottland, Östra Finland, Ryssland,
Lifland, Curland, Pålen och Preussen för par mänader sedän åter-
kommit och nu har condition hos klädesfabriqueuren Wolgenau
midt emot Stadshuskällaren. Hän var längt redigare, än hans href
tyktes innebära, sade sig haft condition i Lifland och nägon tid
studerat i Königsberg, tyktes hafva stadgadt sig och dragit nytta
af sinä resor, talade med sammanhang och reciterade en hop under
resorne gjorde artiga reflexioner, af hvilka hän lofvade mig del.
Var snyggt klädd, frodig och in summa hei annorlunda, än jag hade
förestält mig honom. Om sit href til min huldaste Far sade hän,
at hän efter den öfverstående olyckan var sä accablerad af sorg,
at hän der kom at skrifva nägot, som hän sedän ångrade, men
hvilket säsom af öfverilning härrörande lian hoppades blifva ur-
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säktadt. Man säger, at en viss herre i cantzliet, som är bror
til en rev.secret:re och ganska ful i ansiktet, bar af sit partie hundra
plätar i mänaden, at dermed hälla en och annan tractering och en

conferenceklubb. Man är pä sin päst.
Ulfvens och Görvells särskilde cataloger äro ännu ej färdige,

men et Ulfvens nytt supplement följer i paquetet med Rappen.
Hvad pä bifogade tvänne annotationer N:o 1 och 2 finnes, är nästan
det enda, som jag ej redan köpt af utkomne dagelige skrifter, sä
at när min huldaste Far äfven om dem täkts lämna mig befallning,
skal completteringen snart vara gjord.

Länga bref och litet saker; men för at komma i ordning med
skrifsamlingen, mäste jag ödmjukast he om ursäkt för mit gräl.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

C. F. Mennander.

200. Stockholm, den 16. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

Änteligen hafva vi i dag haft vind från Finland, så at vi hoppas
i morgon eller öfvermorgon få det nöjet at se bref derifrån.

I denna vecka reser deras Kongi. Högheter Prins Gustaf och Prins
Fredric Adolph. Man menar de skola blifva bårta et par år. Med
dem följa hans excellence grefve C. F. Scheffer, 2 kammarherrar,
af hvilka Ehrensvärd är den ena, och Tauben den andra, major
Thorvigge, lieut. baron Mackleen och cantzliiunkaren Bergenschöld
såsom handsecreterare. Deras Kongi. Högheter komma at möta
Prins Carl vid Ystad. Kostnaden under sisthögstbem: te Prins resa
skal vida öfverstiga hvad som värit omordnadt, ehuru äfven Prins
Fredric cederat en del af sine respenningar.

Engelska Bibelverket är nu complett och slutas med XIX toinen.

Ulfven väntar den som bäst och dä skal den utbytas emot doubletten.
Emot denne sistnämde ville hän hälst lämna en tome af samma
arbete, och om den 19: de ej skulle hinna komma, tils sista fartygen
afgä, sä lärer med nägon resande i vinter gifvas tilfälle dertil.
lag lärer ej sist hafva hemstält, om i händelse min Far ej har det
förut Svenska Archivum behagas. Loenboin ger ut det. Det inne-
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häller egenteligen samlingar til kon. Carl X. historie. Bestär af smä
tomer, hvaraf en är trykt redan 1766, den 2. 1768 och den 3:die
är nu lämnad til trycket. —■ Görvells bokhandel tyckes mycket
repa sig, och hau har så mycket bättre pris på sinä böcker och
estamper än nägon annan, at alt hvad min h. Far härefter kan
fä där, med mästa hushällningen erhålles. Hans goda pris härrörer
deraf, at hän fär alt ifrän första handen. En bok, som hos Ulfven
kostar 16, tar hän 10 plätar före, och estamper, som hos Schiirer
äro så exstant dyra, säljer lian för mycket bättre köp. Ulfven
lär lukta bränt horn. Hän frägade mig en gång, om min Far tar

mycket hos Görvell, men feck til svars, at min Far emellan riks-
dagarne ej köper mycket annat än continuationer, och de tagas
mäst hos Ulfven, och nägot hos Lochner. Görvell har lätit nti
sin boklåda uprätta en mälning, som föreställer et partie böcker
och ofvantil en flygande örn, som häller en sedel med päskrift:
Et inimici juvant. Innan kärt blir auction på det af r.r. Tessins
egendom, som hittils undgått biörnarne. Där skola blifva en hop
rara böcker, estamper m.m. hvaröfver förtekningen, det första den
fäs, skal öfversändas. Moster Paleen är opasslig, och gamla
Lostjerna ligger i et ynkeligt tilständ för döden sjuk.

I förledne Fredags hade jag den äran at öfversända 600 d:r för
lazarettet med pästen och med adjutanten Rappe, som reste samma

dag pästvägen, en hop bokcataloger och alla fömt ej öfversände
Almänna Tidningar. Delta lärer snart framkomma. En nummet

af Almänna Tidningame fär jag den äran at öfversända. Min h.
Far torde tycka at de komma altid en påst senare, än de borde;
men de gifvas aldrig ut den dagen de äro daterade. Denne är
daterad, då sista brefvet skrefs, men fecks ut först i Lördags. Med
djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

P. S. Pä Görvells böcker fäs ingen annan förtekning, än den
som stär i Alm. Tidningame. Den är fullständig, ehuru längsam.
Ulfvens nya catalog lär til nästa påst blifva färdig.

I margine: P. S. lag räkade i dag prosten Petersson. Hän bad
om sin ödmjuka vördnad. Det är hugneligt at se med hvad kärlek
sädane längvägade prästmän tala om min huldaste Far. lag pä-
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minner mig härvid hofpred. Strickers yttrande i et bref, som jag för
nägon tid sedän feck från honom. Sedän hän äfven bedt anmäla
sin vördnad, säger hän: Ack! hade jag en sädan biskop.

201. Stockholm, den 19. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

Med oändelig fägnad hade jag den lyckan at i förgär undfä min
huldaste Fars bref af den 28. Septembr. och 5. October, samt i går
af den 9. i denna mänad. Corplander ankom i går morgon, och
jag hoppas i dag kunna få up sakerne. Hän blir här öfver 14
dagar, och alt hvad min Far befalt, skal då så mycket mera vara
expedieradt, som icke särdeles deraf nu återstår. lag behöfver
icke uprepa herr landshöfdingen Tilas lika complaisanta som vid-
lyftiga svar. Hän bad mig sluteligen höra åt hos Schröderheim,
när KL M:ts bref om de bekante adelsförtekningame kunde expe-
dieras, och denna svarade mig, at det för par pästdagar sedän
skedt, så at efter jag lär kunna lita på den berättelsen högstberörde
bref, hvilket i anseende tilde dermed fölgde formulairernes tryk-
ning nog kömmit at dröja, lärer nu mera vara i Åbo. —• Med ali
min cantzlirätts secreterare-myndighet bar jag hällit efter Schröder-
heim om förordningame. Hän ville väl skudda en del ifrån sig
på krigsexpeditionen; men mäste sluteligen taga på sinä axlar hela
den oexpedierade förordningstyngden, hvarmed hän trott sig kunna
dröja, til des hän på en gång finge skicka hela samlingen til con-

sistorierne, hvilka hän förmodade ej behöfva dem så prompt, som
landshöfdingame, hvilkas exemplars ihopsläende medtagit hela
hans upmärksamhet denna tiden. Det enda, som hän sluteligen
hade at säja, varat resolution på prästerskapets besvär ej fallit,
och at consistoriema ej fä del af hvad som bör iakttagas vid nya
pensions reglementet, hän lofvade dock skicka förordningen derom
til Åbo, jemte alla de öfrige både upteknade och icke upteknade, och
det alt framgent; men hän trodde sig ej hinna förfärdiga sinä mänga
couverter förrän til nasta Tisdag; någon tid behöfves ock för och
at hoppa öfver dem. l Svedenborgiana och Eloge de Moukden
aro redan köpte, och de begärte tomerne af bekymmerlöse tidsför-

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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drif köpas i dag. s:te delen har jag redan jemte en ny så kallad
undersökning af samma auctor, hvilken innehåller grufliga saker.
Eloge de Moukden kostar 18 daler och är således lagom dyr. ■—Hvad de trenne på förtekningen stående målen angår, så har jag
om det ang. 3:dje capellanens i Ijo boställe, hvilket ännu ej är
vidrördt, lämnadt herr cantzlirådet Heland en note, som med första
lofvat föredraga det. Zveigbergs och Cairenii afslags resolutioner,
som redan äro min huldaste Far bekante, skickas jemte andre
sådane, som ej utlösas, til hofrätten, emedan de röra besvär öfver
des utslag. Som det altid sker vid årets slut, så lär det ej bli
nödigt at påminna om dem nu mera; men jag skal dock försöka,
om det går an at förr få dem expedierade til hofrätten, hvarifrån
Consistorium sedän snart lärer få del af dem. '— lust nu feck jag up
minä saker, och brefvet jemte paqvetet expedieradt genast til Gör-
vell, med hvilken jag i morgon skal clarera, och med nasta påst
öfversända räkningen. lag finner uti min bureau, som jag och
förestälte mig, ingen förtekning på felande skrifter. lag har mig
dem ock alla bekante förut, och så snart jag hunnit få svar på den
i dag åtta dagar sedän öfversände förtekningen, skal mig vetter-

ligen, intet kunna felas af hvad som förtjenar min huldaste Fars
upmärksamhet. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

P. S. Om, när jag nu går på påsten med minä bref, jag kan få
Ulfvens bokcatalog, som i går ännu ej var färdig, så skal jag hafva
den aran at skicka den uti et särskildt couverte; men annars med
nasta påst, om den då är trykt.

202. Stockholm, den 23. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

I dag hade jag äter den äran at bekomma min huldaste Fars
bref af d. 12. hujus jemte capitainelieutenanten Kaabs revers. Den
fruktar jag blifva mindre pålitelig; men sä skal vid den utsatte
tiden hållas efter honom. Görvells 51 d:r har jag betalt. Efter
befallning följer hans räkning; men min öfver alt hvad jag utgifvit
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torde jag få dröja med til des jag uphandlat alt hvad jag tror min
huldaste Far behagar af de utkomne skrifter etc. Ulfvens conti-
nuerade catalogue jemte Almänna Tidningen N:o 120 öfversändes
i ödmjukhet. Erkebiskopens portrait med flere saker vänta på
Corplanders afresa. Görvell lofvade i dag skicka et skönt nyss
inkommit stycke af doctor Luther. Gahmen lär, utom det förra,
ännu siä ihop et annat paquette til min huldaste Far.

Tessinska egendomen skal fullkomligen räcka til creditorernes
förnöjande, och man menar, at om ej Sundblad så ogudaktigt an-
tastat herren i sin lifstid, så hade den vida öfverstigit gälden. Nu
hålla cantzlirädet Sparre och bibliothecarien Biörnstierne pä med
inventeringen, hvarefter cataloguen kommer ut. En hop kostbara
meubler, estamper, mälningar och antiquiteter, hvaribland origi-
naler af Isis och Osiris etc. etc. finnas där. Det yppersta tilfälle
vore där at rikta de brancher, hvaruti min huldaste Far börjat
samla, och at en sädan auction så säilän infaller, tyckes vara motive,
at ej läta den fruktlöst gå förbi. Får jag befallning om nägon
handel dervid, vore det den angenämaste Commission för mig.
Et rykte går här at rådet tänkte förbjuda bränvinsbränning, men

det är ogrundadt. Danska systemen ändrar sig alt mer och mer,
och vänskapen med Ryssland förkolnar derstädes. Protonotarien
Lostierna dog i dag. Fru Paleen är längesedan frisk igen. Med
djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

C. F. Mennander.

203. Stockholm, den 26. Octobr. 1770.

Min huldaste Far.

lust då mit senaste ödmjuka bref bars pä pästen feck jag tilbaka
min huldaste Fars bref af den 16. hujus. Brefvet til morbror
Paleen aflämnades genast; men jag beklagar, at ingenting mera
lär kurnia uträttas för Martgren; ty Zedeen har längesedan löfte för
sig. Morbror Paleen lofvade dock göra alt hvad lian kan. lag
har sedermera haft tilfälle at lämna cantzlirädet Ekestubbe slute-
ligt svar om Iserhjelms begäran. Det innehöll, at ehuru gärna
min Far önskade at kunna göra h:r cantzlirädet til viljes, det dock
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i anseende til särskilde omständigheter, nu icke var för min Far
möjeligt. Min Far torde hafva nägon annan afsikt med desse
penningar, och jag slutar sådant af niin Fars befallning, at sä snart

interesset på deni vore uttagit, dem ätersända. At h:r cantzli-
rädet vetat af denna summa, liar icke gärna kunnat undgäs; men

annars är den ingen dödelig bekant. Pä förenämde sätt lär icke des
project lämpeligast värit refuseradt och för framtiden förekommit
samt en passant hos honom insinueradt, at desse penningar icke
mera äro i min värd. Med djupaste vördnad framhärdar min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

P. S. Cantzlirädet Berch bar ännu ej sinä medailler aftrykte.

—■ I dag, sedän hans excellence Scheffer återkommit från landet,
feck jag aflämna brefvet. Hans ex:ce var ganska nådig. Deras
Kongi. Högheter äro ännu ej bårtreste; men det lär ske nästa vecka.

Lostierna lär begrafvas i Söndag. Det lilla hän lämnade efter
sig och soin beqvämligen kunde bärttagas, bar herr lieutenanten
des brorsson baft den försigtigheten at anamma. Nu stär jag
oändeligen väl hos lagman Paleens, och man tycker at jag ej gär
där nog ofta. Nästan för mänga iterationer af mägskapet.

At krig snart lär utbrista emellan England och Spanien om Falk-
land ser mer än troligt ut, och man lär inom par tre päster veta
sanningen deraf. Oaktadt hvad aviseme säga, skal belägringen
för Bender för ryssarne se nog tvetydig ut, och sådant göra mycken
bryderie i Ryssland. Den förundte skrif- och trykfriheten i Dan-
mark torde få betydeliga fölgder. Ätminstone lära ej ämnen, soin

sätta nation i rörelse, nu felas, och verkan deraf pä regeringssättet
lär blifva nog sannolik. Sedän gref Bernsdorff blef licentierad
med de flere, har ingen ministere til personerne i Danmark existe-
rat. Hans Maj :t har averterat utrikes ministrarne, at de hade at

adressera sig til honom sjelf. En von Schacken har väl sedermera
erhållit den näden at förestå financekammaren, men som H:s Maj:t
behagade retranchera en hop af de nödvändige syslomän där, sä
har v. Schacken efter en veckas förlopp begärt at derifrän ent-

ledigas, och genast blifvit tagen på orden. Presidentsembetet
i commercecollegio bårtgifves i nästa vecka. Man talar ännu om

Diiben eller och hofcantzleren, som vore troligare.
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204. Stockholm, den 30. Octobr. 1770.

Min. huldaste Far.

Nu sakna vi äter pästen. lag hoppas dock, at min huldaste Far
mär lika väl, som jag. Emot förmodan var capitainelieutenant
Raab mera prompt, än jag trodde. Utan nägon päminnelse betalte
hän redan i förgär sin skuld. —• I gär buro vi Lostierna til grafven,
och begrafningens stätelighet vitnade, at morbror Paleen anstaltade
om den. —Flodingen bar ännu icke något vidare stycke färdigt,
och säger sig mäst värit sysselsatt med information, för at seder-
mera genom flere händer få mera arbete til väga. Hän väntar gref
Tessins original portrait med det första, då hän börjar med det.
Drottningens håller hän pä med, och lofvar sedän gå successive
tilbaka med gustavianska famillen. Hän försäkrar, at intet portrait
skal undfalla min huldaste Far, på hvars gunst hän sätter oändelig
värde. Widenius, capellanen i finskan, dog i gär eftermiddagen.
—• Ibland andra skrifter har jag nu fätt Sainovies om ungerska
och lappska språkens likhet och den af min huldaste Far begärta
med flere portraiter. Äfven så presenterar Görvell i dag doctor
Luthers graverade portrait efter Cranacks målning, som pryder en
ode gjord af en Cramer. Corplander reser i Veckans slut, och
upsåteligen skal ingenting då vara outrättad. Prästgårds bonden
från Pargas var i dag hos mig och hälsade frän Åbo. lag blef
surprenerad at se honom här, och det roade mig rätt mycket at

träffa denne gamle ungdomsvännen. Med djupaste vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

205. Stockholm, den 2. Novembr. 1770.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 19. Octobr. hade jag i gär den
aran at upbryta vid morbror Paleens bord, som ock strax feck
sit bref och lofvade vara morbror Carl behjelpelig. Notarien
Ekholm har jag ännu ej räkat; men annars lär nu mera ej något
vara outrättadt. Ulfven har skickat pä Corplanders fartyg en packa
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med continuationer och en och annan ny bok. Hos honom felas
allenast 18. tönien af Algemeine Historia der Reisen, hvaraf min
Far redan bar den 19. Förstnämde tom lär i vinter med nägon
resande kunna komma öfver, sedän hän fått in den. lag bar ej
hunnit fä svar på minä små hemställningar om några skrifter,
men bar dock äfven af dem köpt dem jag tiltrott mig om. Med-
följande förtekningar utvisa i ödmjukbet, burn sådant med det
öfriga blifvit verkstäldt. De af Marks begärte skrifterne jemte de
för detta ästundade defecteme aro och köpte, häldre för mänga
än för fä. lag beklagar endast, at oaktadt ali möda jag användt
at hos mångelskor eller pä källare etc. få pomerantzer de dock ej
kunnat fås i hela staden. I det stället skal jag hafva den aran at

sända et träd ostron, eller, om vinden ej skulle synas favorable,
et par rökta laxar. 18 st:n portraiter sommin Far ej lär hafva
förut, följa ock med skrifterne. Corplander säger sig vara resfärdig
om Mändag quäll, och har då med sig l:o chaisen med selar
2:o sängsäcken med chaisedynan, madrassen, en dyna, tvänne
parkumsdynvar, et par lakan och 8 par ullstrumpor, som jag ej
behöfver, 3:o en brädläda med skrifter och kopparsticken samt
volangerne, 4:o den grofva porcellaines tvättmachine, 5:o en tunna
äplen, och 6:o pomerantzer, om de nägonsin fås, eller surrogatum.
Den engelska soffan har jag trott min huldaste Far ej behöfva, ej
eller vet jag, om min Far befaller, at sängen öfversändes. Den
senare tror jag efter nedtagning, ihopläggning och lyckelig fram-
komst til Åbo icke mera stort kunna duga, i det stället den sä här
i stillhet ännu kan nyttjas nägon tid. Men om desse saker befallas,
sä skola de i vår ödmjukast öfversändas. En skrift, som i dag
mårgon utkom och i ovett surpasserar vida sin förra del, fär jag
ödmjukast öfversända, med anhällan, at min Morfar sedermera
fär del deraf. Et annat exemplar följer bland de öfrige skrifterne.
—• Landshöfdingen Boye har mycket hopp at blifva president i
cammarcollegio. Utslaget lär visa sig nästa Tisdag. Med djupaste
vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

C. F. Mennander.

In margine: Werander har löfte på Catharina efter framl.
Porthan.
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206. Stockholm, den 6. Novembr. 1770.

Min huldaste Far.

I dag näst förr middagen afseglade Corplander med god vind,
och hade med sig de i mit förra bref ödmjukast nämde saker,
med den skilnad, at strumporne och lakanen flyttades frän sängsäcken
nti skriftlådan för at mera packa ihop skrifterne, och at tvätt-
machine icke fölgde med, så vida jag ingenstäds kunde conservera

dem. lag upsköt til sista stund at köpa ostrorne, och kunde då
ej få mera än 2 tredjedels träd; men de voro utvalde, och antalet
lär vara mäst lagom. lag hoppas at de komma lyckeligen fram.
Litet skrifter, som tils i morgon kunna komma ut, säsom en för-
tekning pä Görvells förlager, torde jag kanske fä aran at sända
i et litet paquett med Sahrman, som då reser. Om jag förut sändt
Almänna Tidningar med gamla data, så komma desse så mycket
tidigare. Ordsaken ses af förtalet til N:o 151. N:o 126 är ännu
ej utkommen, och emot en särskildt inrättad prsenumerationssedel
skola fortsättningen ifrän bägge desse numrer ske tillika. lag
har gjort bekantskap med Gillberg, och lärer med min Fars tilständ
kanske i Mars månad börja nyttja pä en par månader hans infor-
mation. Hän excellerar i synnerhet i tekning, och gör ibland
annat ritade portraiter eller bröstbilder i naturlig storlek uti röd-
klita, som gifva et ganska skönt utseende. Hän har äfven som

Flodingen lofvat at min Far skal fä af de första aftryken af hans
portraiter. Nu är intet färdigt, men hän häller pä med biskop
Hallenius. Om min huldaste Far ej oroas af min redogörelse
för iungfrun och magistren, så tar jag mig friheten at bilägga när-
lagde bref volant. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

207. Stockholm, den 9. Nov. 1770.

Min huldaste Far.

I dag kom en påst frän Åbo af den 25. Octobr. lag hade väl ej
den lyckan at få bref med den, men hoppas dock at min huldaste
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Far äger hälsan, och jag i (len samma mit yppersta fägnads ämne.
Säsom jag i mit senaste bref lofvade, sä afsändes ock i Onsdags

med skepparen Sahrman en ödmjuk skrifvelse jemte Görvells
underrättelse om des förlager och commissioner. lag samlar
idkeligen på ny räkning. Nu är Chappmans tai om örlogsskeppens
förändringar utkommit. Äfven sä har jag hållit rädsprotocolleme
af 1756 om ärlig svensk märkvärdige, säsom innehållande bland
annat en föreställning til erkebiskopen Benzelius. lusleen säger
sig veta af en resande, som efter nägon tid far til Finland, sä at

jag med honom åter torde få sända nägot. Mig har blifvit til-
budne af hans ex:ce Stockenström mm nti des flygelbygning, som

äro rätt vackra. Det är ej utan at ju en och annan consideration
dervid fallit mig in. Men så blifver det altid en förmän at närmare
blifva af hans excellence känd, och man bar gracieust lätit förstä,
at hyran ej blifver så noga räknad, om jag då och dä vore be-
hjelpelig vid h:r ex:ces pästs expedierande. Musiquen torde ock
nägot recommendera mig i et hus, där den älskas. Men som jag
ingenting, ehuru fördelaktigt det ock kan synas, vil företaga mig
utan min huldaste Fars samtycke, sä har jag ock på höfligt sätt
härom upskutit med svar, hvartil jag lagit anledning deraf, at jag
ej ännu fått nägon som mottagit mit accord hos Schaeyn, som ej
gär til ända förrän nasta päsk. Risquen at på nägot sätt synas
draga et sädant tilbud i betänkande annars, har jag ej vägat, och
om min huldaste Far finner detsamma a propos eller annars täckes
meddela mig räd, skal mit parti snart vara lagit. I gär uprättades
presidentsförslaget i commercecollegio, hvarpå l:o presid. gr.
Diiben, 2:o landsh. gref Lagerberg, 3:o statssecreteraren Celsing i
Constantinopel upfördes. Ännu är ingen utnämnd. Nu vankas
det ej at sofva til kl. 8. Ingen morgon sofves längre än til kl. 5,
stundom och kärtade tid. lag har en reguliere pian til alla minä
göremäl, söker, om jag sjelf får säja det, at på alt sätt minska
det haf af connaissancer, som för mig återstär, och ser at tiden
dä den rätt användes, mycket förslår til studieme. AU den tid,
som jag har ledig på embetsrummet, mättar jag min lärgirighet i
de dräpeliga handlingar där finnas, och har denna tiden med
största upmärksamhet genomgätt en del saker, som h. ex:ce Höpken
med egen hand författat, och hvarest några blad ofta mera instruera
än annars många böcker, at förtiga et skrifsätt, som väcker hela
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läsarens förundran. Med djup vördnad framhärdar min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

208. Stockholm, den 13. Nov. 1770.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars vördade skrifvelse af d. 30. Octobr. samt 2. och
6. i denna månad hafva äter lämnat mig hvad jag pä jorden högst
skattar, underrättelsen om min huldaste Fars vähnäga.

Det näd. yttrande deras ex:cer täkts lämna om mig, förenadt
med min huldaste Fars oma förmaningar, blifver mig den kraftigaste
upmuntran at städse upfylla minä skyldigheter efter det mätt mig
är förlänt.

Mästa delen af hvad min huldaste Far täckes befalla, är redan
verkstäldt och det öfriga skal genast efterkommas. lag ville alle-
nast önska at nägot fartyg mera vore qvar. Penningarne tackar
jag i djupaste ödmjukhet före, och skal på Tessinska auctionen
söka at rätta mig efter det, som jag mäst vet vara i min huldaste
Fars gout.

I förledne Onsdags utnämdes Nordstedt til hofrättsråd, Lilius
til assessor och Zedeen til kyrkoherde i lomala. Alt arbetande var

säledes fåfängt för Arenius, såvida Zedeen längst för detta fätt
löftet. I gär utnämdes envoyen i Constantinople Celsing til pre-
sident i cammercecollegio. Cantzliet slipper således farliga til-
fordringssökande, bäde i honoin och des bror pä nägon tid, som
säkert blir ministre.

Tackar aldraödmjukast för min huldaste Fars gunstiga soin om
lazaretts gäfvan. Kanske den nägot kunde lätta utgifteme. Om
den tillika roar finnarne och ger dem discoursämnen, sä vinnes
bäde et serieust och lustigt ändamäl. lag utbeder mig en annan

gäng 1 den äran at vidlyftigare besvara min huldaste Fars bref.
En vidlyftig päst hindrar mig nu. Med djupaste vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

G. F. Mennander.
1 In margine: nästa päst, om Gud vil.
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209. Stockholm, den 16. Nov. 1770.

Min huldaste Far.

Efter mit ödmjukaste löfte fär jag ytterligare den aran at be-
svara min huldaste Fars bref af d. 30. Octobr. samt 2. och 9. No-
vembr. Så snart jag får tilfälle, skal jag ej underlåta at avertera
Ulfven, at några böcker icke vidare behöfva införskrifvas. Emeller-
tid bar jag berättat för Görvell, at min huldaste Far tänker bålla
sig til honom, hvilket oändeligen flaterade honom. Tessinska auc-

tionen blir först närmare vähren. Pä cataloguen, hvaraf endast 100
exemplar inom riket utdelas, äro några ark redan trykta. lag torde
väl få tilfälle at den sedän öfversända. lag skal i morgon bittida
höra efter de tvänne nämde böcker och Bielkens portrait och dem
sedän jemte nägot annat smått öfversända. Med Augustin, som

reser i morgon, sändes ödmjukast nio pomerantser, på hvilka jag
fått löfte. Endast en kista är deraf nu inkommen. Skrifterne tän-
ker jag skicka med Nordsten (som längst blir qvar och reser om
Måndag) för at fä så mycket som möjeligt är af continuations
skrifter öfver med honom.

Det var ej om cantzlirätts, utan öfverrätts-secreteraresyslan jag
hade den äran at nämna. Den förra bar jag quar ännu; men den
förrättas af secret. Marks von Wurtenberg, som derföre väntar den
lilla discretion derföre kan falla. Säsom jag nu ordenteligen 14
dar i bvar mänad för protocollet i collegio, så hinner jag omöjeligen
med den syslan, och bar ändå nog tilfälle och det i större saker at
behälla mig uti minä förmäns minne. Marks von Wurtenberg bar
genom nägon betalning til mig förklarat sig hugad at til största
delen ersätta min utgift til Thomee, om hän finge syslan, och
Marks lär äfven bli den enda, som biuder mig det. Men för at ej
synas ostadig och tils jag blir cantzlist, skal jag väl bära namnet

deraf. Sedän lär den syslan blifva mig mindre nödig, bälst det
vid sökande til iuridiska syslor i alla fali heter, at jag värit secre-
terare i cantzlirätten, utan at tiden determineras eller antalet af
ären nu längre framät ger mig nägon rättighet. I ali händelse och
så länge jag får nägon, som vil förrätta den, är det roligt at ät-
minstone fä beta secreterare. Den senare rätten är den, sommin
huldaste Far lärer hafva sig bekant, dömer egenteligen öfver Linde-
manska mälet,1 och består af visse cantzlirätts och kammarrevisions

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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ledamöter. Rossen, som från början värit protocollist där, begärte
nyligen at bli derifrån entledigad, och dä ville man ej mindre, än

när rätten först sattes, grasieust tilbiuda mig den chargen. Men
bägge gångorne bar jag undanbedt mig den, ocb Rossen fär nu

til slut hällas vid den. Den är besvärlig, granlaga, trägen, utan

synnerligt appointement, förknippad med ingen vidare fördel, men
väl nnderkastad skärskådande vid nasta riksdag, dit Lindeman slu-
teligen lär vända sig. Den bar nu varat tvänne år, och om jag haft
den, hade intet annat medhunnits, ingen tid värit til secreteutskotts-
göremålen, mindre at i sommars roa mig i Finland, och intet til-
fälle at sä fördelaktigt blifva känd af vära högsta förmän, som

ingendera silta i den rätten. Men jag bar för länge uppebällit min
Imldaste Far med desse ämnen. Hvad alliancen i det bekanta
Iniset angär, nämdes den par raillerie, och den lär beller icke annor-

lunda blifvit framkastad. Åtminstone anses alt sädant pädet sättet
af mig. Om underskriften skal jag väl addressera mig til någon
gynnare, när jag fär litet tid. Emellertid bar päskriften ali säker-
het, och för at undgä ali risque, fär jag innan kärt et pezier, som

innehåller vapnet, graveradt på et sätt, som nu nyligen kömmit
i mode, nti en medaillon med en fri feston, utan hjelm. Man
häller nu pä at reparera min kakelugn. lag spisar bos Gumman
Noach på hennes större rum en gäng om dagen, efter slutadt accord
om 900 daler om äret * utom caffe och aftonvardar; för hvilka
då och då särskildt betalas. lag äter bos henne rätt väl med 5 ä 6
rätter och par glas rödt vin, inräknade i accordet. lag fär innan
kärt den förmän at vidare berätta om mit lefnadsätt, til och med
hvem jag indelt minä timmar om dagen. Intet nytt af värde bar
passerat.

lag innesluter mig alt framgent i min huldaste Fars öma åtanka
och framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son
* den tid, jag kan vara bårtrest C. F. Mennander.
afdrages i proportion.

In margine: P. S. Den stackars rector Grundström, som fäfängt
väntat pä respengar, lär nu resa med Nordsten, och ber ödmjukast
at bans drögsmäl, som sjelfva nödvändigheten aftvungit, ej ogunstigt
uptages.
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210. Stockholm, den 20. Novembr. 1770.

Min huldaste Far.

lag bör ej underlåta at upvakta min huldaste Far, fastän jag
denna vecka bar det mästa arbete, sedän jag denna gäng öfverkom,
och protocollet i Kongi, collegio fordrar denna tiden bäde skynd-
samhet och omtanka. Det går längsamt med Almänna Tidningarne,
och jag beklagar at de altid komma med gamla data; ehttru de i
sjelfva verket äro, när jag öfversänder dem, sä färska som möjeligt
är. Et Augustins fartyg, som i morgon reser, bar med sig 20 pome-
rancer i en stenkruka, et paquet med skrifter och deribland de
franska piecerne til min Far, och et annat dylikt til herr doctor
Kalm. Alt som kunnat uträttas är säledes ödmjukast efterkommit,
och jag vet intet annat som felas, än Ekholms bokcatalog och
Bielkens portrait. Nordsten reser om Lördag, och kanske jag med
honom ock fär skicka det lilla som dertils kan komma ut. Pome-
ranser äro här en stor rarite och en enda mängelska kunde lämna
mig par grace dem jag nu öfversänder och som jag önskar ej måtte
skämmas af kölden. I Söndags förrättades vai i Storkyrkan, dä pä
förslaget kommo l:o domprosten Ekebom i Götheborg, 2:o dom-
prosten Wålin, och 3:o öfverhofpredikanten Rosen. Doct. Celsius,
oaktadt mycket arbete feck endast 122 röster och Hausvolff mycket
fä. Besvär lärer anföras öfver förslaget; men man gör emellertid
ledsamma slutsatser af det samma. Pasquiller löpa omkring på
doct. Cels. och des gynnares räkning. En hofvets löpare skal köm-
mit ned i kyrkan under valet, dä Helsingius frågat honom om des
ärende och sedän löparen sagt at det vore at förnimma huru valet
utsloge, har Helsingius bedt honom berätta den hugneliga tidning,
at H:s M:t finge sin egen öfverhofpredikant pä förslaget. Hans Kl.
Höghet Prins Carl återkommer til Stockholm 2 dagar senare, än
aviserne innehålla, såsom hän nägot blifvit uppehällen af mötet
med de andre prinsarne.

Min Morfar och prof. Bilmark torde vid tilfället min huldaste
Far täckes öfvertyga om min vördnad, ehuru jag ej hunnit ännu
tilskrifva den förre mer än en, och den senare ingen gäng. Vid-
lyftigt arbete och vidlyftig päst hindra mig. Emellertid är insätt-
ningen för min Morfar återgjord. Med djupaste vördnad framhärdar
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
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23 Novembr. 1770.

Apostille. Vi halva i dag fått in en Engström åter och en

cantzlirådet Brings son, hvilken oaktadt Fadren ej gör det, redan
kallar sig Lagerbring, nti cantzliet. Bägge komma in i riksarchi-
vum. lag vet ej flere än herr Plommenfelt (Plomgren) och bemälte
Lagerbring, som tagit sig namn ännu.

211. Stockholm, d. 27. Novembr. 1770.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars vördade skrifvelser af d. 9. och 16. Nov. voro

i går så mycket kärkomnare, som de innehöllo både underrättelse
om min huldaste Fars välmåga, och des välbehag öfver commissio-
nernes uträttande. Aflägger min djupaste tacksäjelse så väl der-
före som de öfversände 300 dalerne. Efter alt hvad jag ännu hört,
har morbror Carl Hassel ej ordsak at miströsta. Min huldaste Far
täcktes försäkra honom än vidare derom. Om Fredag eller Tisdag,
när jag får någon intervalle i mit arbete, skal jag skrifva honom
jemte min Morfar til. Emellertid tror jag, at hans hitresa icke
blir nödig. Ang. Ulfven & C. skal jag, så snart jag hunnit efter-
komma min huldaste Fars befallningar, hafva den aran at skrifva.

Almänna fägnebetygelser hafva här mött Prins Carl. Mycken
popularite ådrar honom kärlek både här och utrikes hvar han, emot

den första sägen, af sinä respengar bespart 2000 ducater. Han är
ej fylligare än förr; men har en renare hy, ser muntrare ut och
skal vara fulkomligen restituerad. De nye commendeurer och
riddare ses af aviserne. Med djupaste vördnad framhärdar min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
P. S. lag måste nämna at här är ock et bref til mag. Collin.

Kanske det annars säsom nog sparsamt tiltagit, kan i hast falla
pä gålfvet. Stackars magister. Hän har ännu ej sluppit. Min
hanm förföljer honom äfven, som mit financesysteme lär syssel-
sätta honom. Emellertid blir hän mer och mer vitter, som finnes
af hans bref. Det sista var verkligen hra skrifvit. Törs jag fräga:
huru ät hän ostron?
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212. Stockholm, den 4. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

Nu på nio dagar har jag haft den aran at undfå min huldaste
Fars vördade skrifvelser af d. 9., 16., 20., 23. och 27. Novembr., de
tvänne sista, sedän jag med senaste pästen skref. En sä ständig
och jemn brefväxling, sommin huldaste Far behagat hedra mig
med, skaffar mig et otroligt nöje och nastan så tilsäjandes, ersätter
hvad man annars på längre distance saknar, nemligen förmän af
en muntelig öfverläggning. På min sida blir det dä en dubbel
skyldighet, at, som hittils skedt, hvarje päst upvakta min huldaste
Far, om ej synnerliga hinder någon gäng emellankomma kunde,
och således i vinter Mändagarne norr om, och Fredagarne öfver
hafvet. lag har då den soulagementen, at pästens skyndsamma
framkomst, som annars ofta sker, då man ej skrifvit, och med den
samna et önskadt tilfälle at ätminstone någon gång äfven om vintren
kunna bibringa färska nyheter, icke går mig utur händerne på den
ena vägen, dä brefven på den andra åter, eller norr om, reguliert,
ehuru åldrige, framkomma. Min huldaste Far har täkts försäkra,
at mindre städade och stundom nog kårta concepter och en mindre
prydelig handstil, säsom ofta fölgder af trägnare arbete, gunstigt
ursäktas. Hufvudsaken blifver altid den at sjelfva verket söka
upfylla minä skyldigheter emot en sä huld Fader, säilän finner
vördnaden och kärleken nog talande ord, ofta väljer den hälst
enfaldigheten, och altid saknar den uti ord och uttryk den verke-
liga och naturliga kansia, som hjertat och sinnet endast smakar.

Brefvet af d. 23. Nov. omnämner någon opasslighet; men som
det följande derom ej innehåller något, sä hoppas jag at den senare
ej continuerat, och ingenting i verlden önskade jag högre.

Med det sista brefvet, som i dag ankom, medfeck jag upsatsen
på dem af Ulfvens böcker, sommin huldaste Far behäller jemte
300 daler til deras betalning, som genast skedde, säsom upsatsen,
härhos i ödmjukhet ätersänd, utvisar. Mera stod ej at afprutas.
Resebeskrifningstomen, som der äfven är betalt och quitterad, vän-
tar på tilfälle at öfversändas, och defecterne lofvar Ulfven med
första förskrifva. lag har ej annat nödigt at nämna om uphörandet
af des införskrifningar, säsom min Fars bref derom nämner. Icke
eller har lian talt om den saken, utan är endast ganska höflig
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och complaisant. Säledes lär man pä höfligaste sätt sluta den
handelen.

Secret. Stenhagen i collegio ville påstå at svar til Consistorium
afgätt om böndagsplacaterne, men som det efter min Fars bref
ej lär skedt, bar hän lofvat vidare se derefter, hvarom jag ej skal
underläta at påminna. Som jag ej fär nägon successor i rummen

hos Schaeyn, sä sker flyttningen til rr. Stockenström först i påsk,
hvarmed hans excellence förklarat sig nögd. lag tar då emot den
gracieusa offerten, och finner jag mig ej längre än et är i den,
får jag väl altid prsetext at flytta. Marks och jag kunna ej annat

påminna oss, än at hufvudet til kyrkohandlingarne redan i som-

mars öfverkom, och i den öfvertygelsen började jag säkert ifrån
N:o 8. Det kan dock hända, at vi mistagit oss, och dä skal bristen
med första ersättas. —• Ingenting af Alm. Tidn. eller Sveden-
borgiana är utkommit sedän sist. lag bar frägat Askergreri om

Svedenborgs bref; men bar lian endast medföljande trykt i London,
som jag i ali händelse torde fä öfveVsända. Et nyss af Ärren
gjort portrait öfver Eric Abrahamsson Leijonhufvud, Gustaf I. svär-
far, skänkt af Görvell, väntar på öfversändning äfven som Geringii,
hvilket jag oaktadt flere päminnelser, ej förr kunnat fä. -—■ lag vet
ej bvem den förnäma mannen, hvars bibliotheque säljes, är; bar
ej eller frågat derefter, säsom jag strax fant tiden vara för kärt til
correspandence derom. Tessins samlingar gä, som förr är nämdt,
bärt i Februario. Emellertid bar jag tilfälle at roa mig med dem,
när jag behagar. Det är förunderligt at så präktiga öfverlefvor
kunna vara qvar af en egendom, som så ofta dels genom försäljning
af enorma samlingar til krönta hufvuden, dels creditorers pille-
rande, blifvit minskad utom et bibliotheque, väl conditioneradt
af 7 ä 8000 volumer, mälningar, käpparsticken, silfver, kästbara
porcellainer och mycket annat, är där en utvald samling af anti-
quiteter, ibland annat originalbuster af kejsar Commodus och Seneca,
den förra af archeveque värderad til 12000 daler, egyptiska hiero-
glyphiska stycken och oändeligen andra rariter (sid), til och med
tvänne Stora porcellaines- eller fayance-vaser, på hvilka ej mindre
mälare än Raphael visat sin konst med de utvaldaste historiemäl-
ningar. Man bar endast möda at ibland alt sådant finna nägot,
som kan svara emot sädane penningepungar, som de Svenska ty-
värr mästedels äro. lag gjorde den anstalt at skepparen i hän-
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delse af infallande köld skulle taga pomerantzerne och skrifterne
med sig landvägen. De skickades allesammans endast med Augus-
tina skeppare, soin dä genast reste, och kanske ändå kommer fram,
säsom vädret nu mildras.

Tackar ödmjukast för den öfversände kungörelsen. lag har i dag
nti bref frän prof. Gadd fätt sälskapets tacksäjelse för tvänne
skänkte böcker, som intagit hela deras förundran och i anseende
til sin prakt väl förtjente ännu större kännares admiration. Det
var de tvänne största franska auctorernes d’Orats och Thomas
arbeten, det förra siradt med 50 vignetter af de största mästares
hand. Om jag ej faller min huldaste Far til besvär, och som
endast en liten nummet hvar fjortonde dag af tidningarne utkom-
mer, sä skulle jag ödmjukast anhälla at fä dem med påsten, hälst
det är artigt, at genom skryt med dem skaffa afgäng ä denna sidan,
och at derigenom äfven blifva underrättad om quintessencen af det
som i Finland passerar. Med djupaste vördnad framhärdar min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

Enskild apostille.

Cantzlisten uti inrikes expedition baron Rehbinder har behagat
uti Dagligt Allehanda införa en annonce, at Rådsprotocollerne rö-
rande det Rosen utan laga ransakning öfvergångne lidande m.m.
skulle nu lämnas i almänhetens händer, m.m., hvilken rubrique af
hofrätten sä mycket mera ansetts förgripelig, som Hans Maj:t uti
protocollerne specielt är nämd och sista ständer legitimerat Hans
Maj:ts steg i delta mäl, sä at desse rådsprotocoller ej utan syn-
nerlig förgripelse emot Hans Maj:ts höga person kunna få en

sädan rubrique. För deras trykning är ej hinder lagt, men ej med
den tilämnade rubriquen. At sätta sådane pä rådsprotocoller har
hlifvit nog almänt, så at det exempel, som nu blifvit statueradt,
torde komma rätt väl til mätta. Det omnämde bladet af Dagligt
Allehanda är förbudit vid en betydande plikt. Advocatfiscalen har
emot Rehbinder, säsom den där lasteliga skrifvit om Konungens
person, gjort påstäende om lif, ära och gods, och Rehbinder är
derpä i Lördags arresterad vid högvakten. Hofrätten menas döma
honom efter lagsens stränghet, och hos Konungen lär det ej aflöpa

19
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under 2 ä 3 veckors vatn och bröd samt kanslisyslans förlust.
Ofvannämde rubrique var längt värre, än jag bar pämint mig,
innehöll, buru KL M:t behagat i näder sönderrifva resohition för
Roseen m.m. Man menar at nägon annan förledt Rehbinder, och
at hän af penningelystnad velat derigenom gjöra protocollerne
begärlige. I dessa dagar bar en öfversättning af et ställe i
Biischings Samlingar, rörande Svenska ministerens förhållande och
anledningen samt ordsakerne til 1741 ars krig på 4 ark blifvit trykt.
Det innehåller ganska noga drag utur secrete utskottets protocoller
för den riksdagen, och flere personer aro där nämde. Som det
ej ännu är lämnat til äimän sälgning, och jag ej är nog trodd af
M . . . ne, 1 sä bar jag ännu ej kunnat fä ängot exemplar; men skal
bjuda tilat kunna öfversända et så betydande document. Hans
ex:ce Bekfries bar ingifvit i rädet et betydande votum i Sveden-
borgianska saken, hvarest Beyer ej objelpligen vises vara en kät-
tare. Disputence emellan adel- och odalständen äro i jenin gång
och lära ej brått ändas. Man säger at man nti utanskrifter börjat
kalla ofrälsemän friborne. En lustig idee nog. Specielt bar jag
sedt en sädan utanskrift: KL M:ts Trotjenare och Secreterare i Des
Cantzli, Högädle och Friborne Herr N. N.

213. Stockholm, den 11. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

I går bade jag den äran at undfä min huldaste Fars bref af den
4. bujus. Åt denna sidan ankommer pästen säledes stundom nog
reguliert, men til Finland tyks det gä trögare, sä at Augustins fartyg
lär blifva liggande någonstädes på vägen.

Förledne Fredags, utom det jag i et sälskap nog uppehölts, var
ingen påst anländ, ingen Äimän Tidning utkommen och intet nytt
at berätta, ordsaken hvarföre jag då ej bade den äran at skrifva.
Ännu äro ej flere än medföljande 3:ne A. T. utkomne, och
det går nog långsamt med dem. Gahmen bar i dag lämnat mig et
bref, som jag för des storlek läter gå särskildt.

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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Et bevis på vetenskapernes tiltagande genom trykfriheten är at
man Hällit på at gifva ut en svensk mästertjufs, lacob Guntlacks
lefverne af honorn sjelf författadt i fängelset. Det bar jag aldeles
icke Hällit värd 1 at köpa, men hans portrait, som lär vara det första
svenska i sin sort, torde jag få sända, säsom hörande tilden svenska
samlingen. Hän är dömd til döden och skal i morgon hänga. Som-
lige säga, at portraitet är honom likt, andre, at gravuren är gjord
efter en viss rädmans contrefait, som väl lär vara känd och vid
Storkyrko kyrkoherdevalet skaffat sig ovänner. Det vore i sädant
fall et nytt sätt at pasquillera. Det skulle vara rädman Prinsell.

Til nästa påst torde jag genom många krokar kurnia skaffa den
i mit förra bref nämde ministeriella skriften, som ej ännu fins på
boklädorne.

Faran pä gatorne börjar först kl. 9 och senare, och då är jag
sä godt som aldrig ute. Icke det minsta försök pä et eller annat

sätt bar nänsin träffat mig, och jag bjuder äfven tilat genom var-
samhet förekomma alt sädant. Ingen vetterlig ovän bar jag, och
ordinairt gär jag aldrig med mer än par plätar pä mig.

Doctor Ekebom bar afsagt sig förslaget til Storkyrkan. I dag
var et extraordinairt ordenscapitel, dä til commendeurer af Svärds-
orden blefvo nämde envoyen baron Sprengtporten, öfversten bar.
Fredr. Horn och en tredje, hvars namn jag ännu ej vet.

Vi hafva nu fätt hit flere exemplar af Aurorae kungörelser. Utom
värt sälskap U. D. bar jag presenterat dem i cantzlicollegio, där
flere praenumeranterat och aggreerat ideen. Hellman hoit den 4.
Decembr. eller des vanlige ordensdag capitel, dä tre värdige riddare
blefvo nämde. Fader Berg förut immortaliserad i des visor, var
en och feck til valspråk: Invidia glorice comes. En krigsr. Wolle-
mats trädgårdsmästare, lika stor fyllh . . d var den andre med
riddarespräk: Qvi bene latuit, bene vixit. lag vet at min huldaste
Far ej illa uptar mit fria skrifsätt, och framhärdar med djup
vördnad, sä länge jag lefver min huldaste Fars ödmjuklydigste son

G. F. Mennander.

1 Näin alkuperäisessä. Sä i originalet.
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214. Stockholm, den. 14. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

lust under det jag spisade i dag, hade jag den aran at undfä
min liuldaste Fars bref af den 7. i denna mänad, och underrättelsen
om min huldaste Fars välmäga var så mycket angenämare, som
pästen än en gäng ganska fort tilbragte mig det dermed altid för-
knippade oskattbara nöjet. Om förordningarne skal jag i morgon
i cantzliet göra behörig päminnelse, hvarefter jag derom torde få
den aran at skrifva.

Sedän efter den nyligen afledne präsidenten i amiralitetscollegio
en viceamirals sysiä successive hunnit blifva ledig, väntar almän-
heten med upmärksamhet, huru förslaget dertil blifver uprättadt.
Inga andre, än schoutbynachter aro competente. De aro ej flere
än tre, Liljan, Wrangel och Wessman. Af dem är den första icke
adelsman, väl utnämd, men ej diplomatiserad, den andra endast
utländsk adelsman, och den tredje rent af ofrälse. Tildet embetet
blifva således sökande af alla slag, utom det enda, som rädet ensamt

ansett til högre embeten berättigadt. Får se, om Liljan och Wrangel
blifva ansedde som adelsmän, eller hvad expedient tages. Resultatet
blifver altid betydande.

Denna gången kan jag, för längsamheten uti utgifvandet, hvarken
öfversända A. T. eller Svedenborgiana, men i det stället torde med-
följande skrift (som nu änteligen fins til kops, ehuru det ej lär
räcka länge) förtjena min huldaste Fars genomögnande. Tryck-
friheten tyckes rättare tränga sig in i de hemligaste sakerne, och
fastän delta bär sken af en öfversättning utur Biisching, lärer dock
godt folk först hafva lämnat den utlänningen del deraf i lika god
uträkning. Framhärdar med djup vördnad til dödsstunden min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

In marginc: P. S. I dag drucko vi hos Gumman Noach min Fars
skål öfver bordet. Assessor Lethström i kammarrevision lät hämta
in renskt vin, och med mycken declaration om sin högaktning
för min Far och sin tacksamhet för godt, som lian af min k. Far
skal njutit, proponerade skålen.
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215. Stockholm, den 21. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

Et nog trägit arbete, hvilket jag som protocollist denna tiden
näst för helgen mäst vidkännas, hindrade mig förledne Tisdags
frän at upvakta min huldaste Far. Ingen päst är ankommen.

I gär blef protonotarien Bökman satt l:o loco på förslag tili
samma sysiä i revisionen, icke utan samtelige därvarande högres
och lägres misnöje, så mycket mera som Bökman äfven bar Kongi.
Maj:ts löfte pä syslan. Man bar lofvat oss sökande ifrän revision
tilbaka tilde ledigheter som härigenom blifva i cantzliexpedition;
men både kan ingen af dem visa sä mycken competence och skicke-
lighet i våra ämnen, som hän i de iuridiske, och kunna vi full-
komligen trygga oss vid väre excellencers och hofcantzlers grace,
som vid alla tilfällen gynna sin egen expedition. Om planen, som
man hoppas, nu lyckas, och dä ansökning och liggetider observeras,
drager det ändä ut til August! eller Septembr. månad, innan jag
blir cantzlist, men sä är jag tämligen och nastan fullkomlig säker
dä derom. Nu blifver Bökman nämd i lanuarii mänads slut; förslag
efter honom uprättas i Mars mänads slut; sedän nämnes Piper til
första protonotarien i medio Aprilis. Efter honom kan på samma
sätt Forslund icke nämnas til andre protonot., förrän i slutet af
lunii eller lulii. Nukan väl cantzlistsyslan, om collegium vil, dä
strax ges bärt; sä at det är möjligt, at jag derigenom blir i stånd
at säsom cantzlist nasta sommat resa til Finland. Det blir för
vidlyftigt, at nämna, huru viierne för dem i revision genom Bök-
mans ditkomst ändras, och huru mänga interessen därstädes man

hade at strida emot. Cantzlisten Troil hade annars blifvit consti-
tuerad til protocollssecreterare och copisten Wallencreutz cantzlist,
m.m. När jag blifvit cantzlist, är tid nog, at raisonera om både
den nytta jag kan göra af Bökmans prtejudicat, om jag borde söka
tilbaka til revision, om den ostridiga förmänsrätt jag derigenom
fär för Wallencreutz, som annars i revision ville disputera mig
touren, och om den lättare väg, jag kan hafva at komma in i bof-
rätten genom formeligt sökande vid någon ledighet, om min Far
det behagade, dä jag vore i lika anseende med häradshöfdingen,
utom minä smä juridiska förtjenster. Emellertid lärer sä väl min
huldaste Far, hvarom jag ödmjukast anhäller, som jag sjelf få til-
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falle at observera bästa lägenheter och hvilkendera i framtiden
blir bäst af de trenne altemativeeme, cantzlicollegium, iustitie-
revisionen och Åbo hofrätt. Deus omnia optime provideat! Med
djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

G. F. Mennander.

In margine: P. S. I dag bar en, som fått det af skepparen i
Commission, äterlämnat hos mig pomeranskrukan. Den är ännu
ganska brukbar, så at jag beklagar, at den ej kunde komma til Åbo.
Om paquetterne bar den karien ej sagt något, sä at skepparen måtte
lagit dem med sig landvägen.

216. Stockholm, den 24. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

I dag hade jag den aran at undfå min huldaste Fars vördade
skrifvelser af d. 11. och 14. i denna mänad. I dag börjar pästen
gå norr omkring, och således fär jag äfven i ödmjukhet med delta
bref börja correspondencen den vägen. Til sä mycket större redig-
het skola minä bref härefter innehålla hvad väg de näst föregäende
lagit, såsom t.e. nasta Tisdag averterar jag ödmjukast, at jag i dag
skrifvit norrom, 0.5.v., sä at hvilkendera brefven fortast framkomma,
skola tillika utvisa, om nägre äldre ännu resa den andra vägen.
Pä sådant sätt och då Mändagar och Fredagar min skyldighet at

skrifva icke gärna uraktlätas, lära ödmjuka skrifvelser ifrän mig
icke mänga dagar å rad saknas.

lag tackar allerödmjukast för min huldaste Fars gunstiga löfte
om Åbo Tidningarne. Hvad min huldaste Far täkts befalla mig,
är i ganska godt minne, ehuru et ganska trägit arbete denna tiden
och den nu infallande lulehelgen hindrat mig ifrän sä mycken
skyndsamhet, som jag annars deruti gärna använder. Straxt efter
helgen skal jag ej underläta at åter efterfräga och päminna om

sakerne i cantzliet samt köpa hvad min huldaste Fär behagat om-

skrifva.
Delta har jag den äran at skrifva uppä en intervalle emellan

tvänne calaser, på hvilka jag denna lulafton är buden. I middags
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tracterade Guninaan Noach alla sinä spisgäster ganska ståtligen, en
solennite, som hon hvart år iakttager. I quäll äter är jag buden
til morbror Paleens, hvarest hela hopen iulklappar efter stock-
holmske vanligheten lärer utdelas. lag undrar hvad man ämnar
mig, ty man bar utom ali vana värit angelägen at få mig dit.
Cousin Eric böd mig i Fredags och som jag då strax lofvade, vän-
tade jag ingen vidare invitation. Men i dag morgons kommer en
laquaej, bälsar ifrån frun och lagman, frägar, burn herr secre-

teraren mär och ber mig hålla til godo där i quäll, hvarpä jag
svarade ganska serieust och soin jag altid värit van at handtera så
solent, ehuru det ifrån Paleenska huset skedde för första gängen.
lag tänkte det skulle dä vara slut med invitationerne, men klockan
tolf möter jag cousin Axel, som åter hade samma politesse emot

mig. Til följe af alt sädant tänker jag mig rättnu dit.
Kädet bar förklarat at doctor Ekebom icke nu mera kan fä afsäga

sig förslaget til Storkyrkan, och man anser det i almänhet såsom
bevis på opartiskhet.

Gud förläne min huldaste Far en frögdefull lulehelg och et gladt
slut pädet gamla året, samt läte detsamma ännu vara uti et ganska
längt afstånd från des lefnadsslut. Med djupaste vördnad fram-
härdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

217. Stockholm, den 28. Decembr. 1770.

Min huldaste Far.

Ehuru ingen päst är kommen och jag ingenting harat skrifva
om, som är märkeligt, har jag dock ansett min barnsliga skyldighet
at berätta om min välmäga. Förledne Måndags började jag i öd-
mjukhet at skrifva norr omkring. Som kölden står nog til, sä är
det möjeligit at brefven den vägen komina fortare fram.

Denna Julehelg lefver jag rätt stilla och ensligt. Marks von
Wiirtenberg är förrest til sin hemort pä par månader, och jag resi-
derar allena i rummen. Men ledsnan ersättes rikeligen uti snygg-
heten och propreten, som dä lian är i staden är svär at vidmakt-
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hälla, ätminstone dä 2, 3 bröder bo med bonom pä hans hälft
under deras inresor frän landet. Annars bar jag dä och dä någon
visite af främmande. Om märnarne, i synnerhet då ej helgedag
är, aro Gahmen och Rossen nästan visse. Nu om vintren växlar
jag om mårname om med thee, vatn och upkokad mjölk, stundom
läter jag ock hämta caffe, säsom nästledne luldag. Och i alla fali
gör min silfverservice förträffelig verkan. Yore jag fallen at nyttja
credit, sä akulle den visa sin ypperligaste nytta, dä skräddare och
skomakare hälsa på mig, som merendels sker om märnarne. Åt-

minstone se de ganska vördsamma ut, och stundom icke en gäng vilja
taga prompt betalning, som dock altid dem lämnas genast. Vakt-
mästaren, som betjenar mig, öker lustren, gör mig annars en reelle
nytta, och jag har altid mojen, at med kläder och sädant full-
komligen förnöja honom, utan at det contante blifver för mycket
känbart. Om middagarne då jag ej är bårtbuden, äter jag rätt väl
hos Gumman Noach. Stundom äfven om qvällarne, då jag har syn-
nerlig appetit, annars har jag altid mjölk och skårpor i beredskap.
Men ordinairt lämna hennes middagar föga rum för aftonvarden.
Drängen friserar mig så väl, at jag ganska säilän behöfver här-
friseuren. Hän bar inseende pä minä gängkläder och praenume-
rations sedlar, hvilka hän ex professo förstår sig pä, säsom varande
i riksarchivum, och har en liten cassa til thegrädda, skårpor, bom-
olja, krita med mera smått, för hvilket lian hvar fjortonde dag
gör redo skrifteligen. Et ganska noga inventarium har jag börjat
uprätta pä min egendom, som redan skedt med linkläderne, hvilka
til hvarje kluts beskaffenhet äro beskrefne, sä at ingen tvätterska
kan bedraga mig, och böckeme med mera smått äro äfven an-

teknade. lag calculerade en quäll ohiter öfver min egendom och
fant den föga brista i et värde af 12000 daler kopparmynt.

Min huldaste Far lärer af denna stympade beskrifning öfver min
hushällning, som jag i brist af annat, valt til skrifämne, gunstigt
finna, at jag äfven i den delen söker at förtjena min huldaste Far
gracieusa approbation. lu mera van jag blir dervid, ju mera
lära moyens finnas til besparing i visse delar, utan at anständig-
heten lider. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.
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218. Stockholm, den 4. län. 1771.

Min huldaste Far.

Vid det äter skedde årsombytet känner jag de innerligaste glädje-
rörelser öfver den högste Gudens nåd, som ännu förlänar min
huldaste Far hälsa och välmåga. In längre det skrider, des flere
betraktelser väckas vid tidens lopp. Min omtanka, minä skyldig-
heter ökas med minä är, och sannerligen, det är ej under, om man

häpnar vid et alfvarsamt eftersinnande af ärens tiltagande, de ful-
komligare tjenster, fäderneslandet i mån af dem kräfver, den för-
sigtighet, som fordras nti det almänna lefvernet, den varsamhet
och klokhet i den enskilda hushällningen. Går man ej längre, än
til glädjen, at få vörda en huld Fader i lifvet, är det redan en

oskattbar förmån. Så länge barndoms och ungdoms ären vara, ser

man ock nästan ej längre, än pä blotta nöjet. Men dä en mognare
älder infinner sig, dä hjertat intages af et ifrigt bemödande at
rätt kurnia lefva i verlden och öfvervinna de svärigheter dervid
möta, så finner man snart, burn väl man behöfver hjelp, räd och
biständ, samt at, näst den högste Guden och ibland menniskor man

ej kan hämta dem säkrare, upriktigare och ömare, än ifrän en
Fader. lag är lyckeligare, än mänga andre, at i denna ålder få
behälla min huldaste Far, och min lycka blifver nästan utan like,
då jag ätänker min huldaste Fars ömhet. Det är således i otaliga
afseenden min gladaste plikt at tacka den högste Guden, som ännu
förlänar mig en så säker tilflykt och stöd, samt at anropa honom,
det lian täktes uppehålla min huldaste Far vid hälsa och ali sällhet
delta och mänga påföljande är, så länge des näd. vilja och naturens

lag det någonsin tilläta. Hvilken önskan är så mycket mera brin-
nande, som den grundar sig ej allenast pä min egen välfärd och
nytta, pä min tacksamhet och min djupa vördnad emot min hul-
daste Far, utan ock på den förmån, det almänna, och i synnerhet
hvad deraf ligger å min huldaste Fars värd, derigenom tilflyter.

lag har nu liällit rädeligast at skrifva endast öfver hafvet, säsom
brefven den vägen gätt rätt fort och deremot norra vägen uti denna
väderleken icke lärer vara synnerl. practicable. Min huldaste Fars
bref af d. 21. Dec. feck jag strax efter mit sistas expedierande,
och til en början, samt säsom det enda, jag under helgen kunnat
af min huldaste Fars befallningar uträtta, får jag den äran at
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öfversända medföljande almanach. Om det öfriga skal jag nasta
päst hafva den äran at skrifva. Med djupaste vördnad framhärdar
til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

219. Norr omkring. Stockholm, den 17. lan. 1771.

Min huldaste Far.

Uppå 14 dagar har jag ej haft den aran at upvakta min huldaste
Far. Åtskilligt arbete, dels mit egit, dels härrörande deraf, at en
del af minä kamerater värit på landet öfver helgen, är dertil för-
nämsta ordsaken. Och som ingen påst emellertid ankommit, och
följakteligen åtminstone öfver hafvet icke eller lärer til Åbo an-

ländt, så har jag trott at denne intervalle i min ödmjuka corres-
pondence icke stort blifver synbar.

lag kommer tilbaka til mit trägna arbete denna tiden. Det har
en och annan gång händt, at just dä de mäst betydande affairer
förevarit, har jag räkat vara vid protocollet. De hafva kanske
uptagit mera tid för en begynnare, som jag ännu med skäl bör
kallas, än en äldre dertil kunnat behöfva, hälst då jag sökt undvika,
at läta protocollerne vitna om nägon för mycket ung hand. lag
har ock, Gud väre lof, haft den lyckan, at när det kömmit til
justering, hafva minä herrar förmän täkts lämna mig et loford, som

ehuru min modestie förbjuder mig at dertil söka annan ordsak,
än den grace, likväl ej annat kan, än lända mig tilden aldrakrafti-
gaste upmuntran, at ätminstone framdeles blifva det värdig. Utom
protocollsarbetet biträder jag ej säilän med expeditioners upsättan-
de, renskrifvande m.m. och har äfven i det sista, ehuru den minsta
pointen den lyckan, at om nägot skal vara någorlunda hra skrifvit,
faller det altid på min lott. Collegium har vidtagit den anstalt,
at ehuru expeditionerne egenteligen äro secret :ns göremäl, ser
collegium ej ogärna, at betjeningen med deras upsättande öfvar
sig, och då justeras och upläsas de inför collegio af den, som dem
upsatt. Således bar man stundeligen tilfälle at visa sig med något,
och om flere saker stöta til på en gång, såsom at jag på en och
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samma förrmiddag fätt jnstera protocoller och en par expeditio-
ner, och man tillika observerar min hand ibland de renskrefne, gör
det ofta mera verkan hos förmän, som tanka sä gracieust, som mine,
än det i sjelfva verket kan förtjena.

Emellertid behöfves ali den tid, man bar, hälst så man tillika
ej vil äsidosätta studierne. Här får jag i synnerhet omnämna herr
cantzlirädet Bierchens speciella grace emot mig. lag är hos ingen
så ofta som hos honom, och hän ser mig gärna. Hän har stundom til-
lätit mig at förut för sig upläsa hvad jag ej strax tiltrott mig at
för collegium upvisa. Men det är ej nog dermed, hän har ock
behagat gifva mig anvisning, hvad jag bör läsa, och länar mig sjelf
böcker, hvaribland jag nu har af honom Humes Disconrs Politique,
et verk, som fordrar ali möjelig attention, såsom det, efter hvad
bekant är, ej är kömmit från en vanlig hjerne. Herr cantzlirädet
Bierchens exempel är väl för stort för mig, men det upmuntrar
otroligt at se en man med sådan sinnes munterhet hinna til mänga
göremål, ja äfven nöjen och studier, och som vära discourser ofta
handia om htira sådant är möjeligt, kunna de ej annat än vara af
högsta nytta.

Emot förmodan slär klockan redan nio, och jag får spara det
öfriga i synnerhet om commissioner, tils i morgon, oviss, hvilken-
dera brefvet förr kan framkomma. Framhärdar med djupaste vörd-
nad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

220. Stockholm, den 18. län. 1771.

Min huldaste Far.

Såsom slutet af i ödmjukhet medföljande bref utvisar, blef det
samma nog färdigt, hvarföre det ej eller i gär kom at gä af norr

omkring. Således får jag i dag den äran at sända det samma jemte
detta öfver hafvet, och tar mig den friheten at nu börja där jag i
gär slutade, nemligen vid de commissioner, min huldaste Far täkts
mig anbefalla. Såsom bekant är, hafva Zveigberg och Cairenius
redan längesedan fätt Kongi. Maj:ts afslags resolutioner, den förra

299



Mennander—Fredenheim.

af d. 28. Febr. och den senare af den 4. Maji förledit är, hvarefter
denne pä ytterligare gjord und. ansökning fätt KL nedrerevisions-
afslag af den 17. päföljande lulii. lag kan ej förstä, hvarföre emot

vanligheten icke något bref med afskrifter häraf gätt til Consisto-
rium, om ej derföre, at det egenteligen angeck besvär öfver hof-
rättens utslag. Vid närmare efterfrägan finner jag ock Marks von

Wiirtenbergs i sommars gifne underrättelser icke eller vara aldeles
grundade, så vida länge kunde draga ut, innan desse utslager kunde
komma til hofrättens eller consistorii kunskap, och kanske aldrig;
ty sädane sändas ej vid årets slut til bofrätterne, som dermed förr
mycket blefve chargerade, utan til landsböfdingarne at lämna dem
til sökanderne och derföre kräfva lösen. Kunde den erläggas, sä
stoppa sökanderne resolutionerne i sin ficka, kan den ej, så åter-
sändas de til revisionen. Bägge händelseme inträffa bär, dock med
den skilnad, at Cairenius bar genast uttagit sinä resolutioner, men

Zveigberg bar låtit sin ligga outlöst, utan at den ännu mera än
andra för förledit är blifvit landshöfdingen tilsänd. I alla fall
bar jag fruktat at de i den vägen aldrig kunde komma hofrätten
eller consistorio til handa. lag bar således förestält vederbörande
den skada bärigenom sker och huru oviss utlösen för Zveigbergs
utslag kunde vara, hvaruppä jag ock i dag feck ut originalet til
det samma, hvilket jag nu fär den aran, at min huldaste Far til-
sända. Och som, efter hvad berördt är, Cairenius löst in sinä, så
skal til nasta tilfälle af dem låta taga och öfverstyra vidimerade
afskrifter. Derigenom hoppas jag således, at hofrätten skal vinna
tilräckelig uplysning huru mälen i näder blifvit afgjorde, och min
huldaste Far samt Consistorium kunna från desse odjur sluteligen
befria stiftet.

Den uplysning jag uti Kongi, cantzlicollegii diarier kunnat finna
ang. bönedagsplacaterne är, at sedän venerand. Consistorium derom
under den 17. Febr. 1768 tilskrifvit Kongi, collegium (och efter
hvilken tid ej något bref finnes vara i det ämnet ankommit) om

ersättningen för deras tryckande pä finska med mera, har Kongi,
coll. derom d. 1. lunii 1768 afgifvit und. betänkande til Kongi.
Maj:n; men af inrikesexpeditions diarier finnes ej något dervid
sedän vara tilgjordt. Jag har således om delta med flere mäls
föredragande anlitat herr cantzlirådet von Helandt och skal ej
underläta at päminna derom.
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Hvad förordningar i almänhet angär, har, sedän man funnit
otilräckeligheten af dem, Kongi, cantzlicollegium tilskrifvit alla
collegier och landshöfdingar samt deribland äfven Ihd. Rappe med
de flere i Åbo stift at npgifva, hurur stort antal af dem beböfvas,
hvarefter collegium derom lärer draga försorg, och således kyr-
korne sä blifva tilräckeligen försedde, om annars landshöfdingarne
(hvilka det lärer tilböra at dem omkring länen kringsända, sävida
Consistorium endast fä 8 st:n för sinä ledamöter) strax och innan
collegium tager sluteligit arrangement, riktigt observera kyrkornes
antal. Om de mindre betydande ärender fär jag nasta tilfälle den
aran at skrifva.

Det liknar sig ocb vi äro aldeles visse at fä Bökman innan til
revision, ehuru de grufveligen derstädes spänna emot. Forsslund
blifver efter honom protonotarie och jag cantzlist; ocb ser det
mycket likt ut, at jag näst efter Forsslund kan göra mig hopp om
protonotariesyslan. Hän är nu sjuk, men jag vil ej önska, at

derigenom en sä ganska snar lycka blefve mig tilskyndad. Böckman
är eller ej frisk. Sjelfva morbror Paleen, hvilken en gång för-
säkrade mig, at efter Böckmanske befordran angeck mig äfven,
ej vilja arbeta deremot, har dock gjort alt sit til, som i anseende
til des son ej är underligt. Men hvarken hans eller andre resors
förslä denna gängen. Hans excellence gref Ekeblad, gref Tessin,
hofcantzleren med flere, som hela tiden visat utmärkt värd om
cantzliexpeditionen säsom den förnämsta och närmaste för ögonen,
göra, at Paleen endast vid delta tilfälle blir en liten gässe, ocb
det tar emot hvart man vänder sig för revisionen.

lag måste spara det öfriga til en annan gäng och framhärdar
med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

In margine: P. S. lag har fört protocollet i collegio vid förslagets
uprättande, ocb bar af det jag förut värit i revisionen ej blifvit
frestad til nägon partiskhet; dock ej eller päden andra sidan;
säsom iag icke eller var dertil jäfvig, efter denna befordran eller
nästa succession derefter ej angär mig.
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221. Öfver hafvet. Stockholm, den 1. Februarii 1771

Min hulclaste Far.

Pästerne ifrän Finland uteblifva ännu, och med dem under-
rättelsen om min huldaste Fars tilstånd. lag boppas dock at min
huldaste Far ägt hälsan, och det samma tröstar mig öfver saknaden
af min huldaste Fars bref. Gud väre lof, min hälsa är så beständig
och sä god, at jag icke en gäng haft de smärre anstöter af flusser
och bröstverk, som hos de fläste om vintrarne annars infinna sig,
och min tandvärk har altsedan början af 1769 och til denna dag
icke en enda gäng visat sig. Alt sådant jemte et muntert och gladt
sinne, utgör för mig de största ämnen at tacka den nädige Guden.

Mycket arbete har denna tiden sysselsatt mig, säsom jag nu äfven
sjelf fätt vidkännas cantzlirättsarbetet under Marks fränvaro. Men
jag fär så mycket mera skäl at blifva fri i sommar, och efter hand
skal jag insinuera den af min Far omnämde ideen af nägon ledig-
het til resor hvarje sommar åt Finland. Arbetet bör jag ock endast
skylla derföre at detta först är tredje gängen, som jag i år har
den aran at upvakta min huldaste Far, ehuru det ock mycket här-
rört af den ovisshet, hvaruti man nu är, hvilken väg man säkrast kan
skrifva, och som gör at man stundom skjuter up den ena pästdagen
efter den andra.

Aviserne nämna om blå is i hafvet, och derföre har jag trott
mig böra norr omkring afsända de i mit senaste bref omnämde
afskrifter, som skal ske nästa Mändag. Fär se, när den sist öfver
hafvet skickade originalresolution framkommer.

Domprosten Herveghr har af hans Maj:t utom förslag blifvit
nämd til kyrkoherde i Storkyrkan. - Almänheten älskar Prins
Carl ganska mycket. Säledes såg man äter på des namnsdag för-
ledne Mändags collationer och illuminationer. Samma dag hölts
ock päde Kungligas bekostnad masquerade pä Kongi. Slottet uti
rikssalen, då jagför första gängen bivistade en sädan slags solennite,
som nu pä nägra är värit nog rar i Sverige. lag var klädd i min
blå klädning och deruppä betäkt med en öppen domino af grede-
lins skiftande taft, piqueradt med hvitt, pä ansiktet en venedisk
ganska naturell masque, längt löshär, . . til med hvita taftsrosor.

1 Poiskulunut sana. Ett ord bortslitet.
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frisuren väl applicerad och deruppå en hatt med hvit cocarde,
fästad med en silfverträns och hvita plumer, brillants spännen
och svarta skor med röda klackar. Assemblen lärer icke längt ifrän
hafva utgjort 2000 personer, hvaribland en hop rätt artiga och
inventieusa masquer voro. De Konglige hedrade sjelfva den med
sin höga närvaro. Man menar at nasta Onsdag en dylik masquerade
lärer blifva pä Prins Carls bekostnad. Biskop Schröder, lian
som var i Storkyrkan, är nyligen förlofvad med en 26 år gammal
fröken Äkerhjelm, doter af kammarrevisionsrädet, som lär ho invid
Örebro. Statssecreteraren Benzelstjerna lärer antingen redan vara

eller snart blifva baroniserad.
Min skyldighet fordrade visserligen at nu til min huldaste Far

öfversända räkning öfver minä utgifter, men som jag icke haft
tid at öfverse och göra utdrag af minä papper, sä ber jag ödmju-
kast, at min huldaste Far icke ogunstigt nptager, at den samma

uteblifvit. Emellertid hoppas jag, at vid jemförande af hvad mig
gracieust denna tiden blifvit lämnadt med hvad vanligen för mig
plägat ätgä, min huldaste Far lärer deremellan finna et behörigt
förhällande, hälst dä de för min huldaste Far skedde utgifter af-
dragas, och jag, som jag tänker, hinner i ödmjukhet öfvensända
en ordentelig inventering öfver min egendom, som tydeligen skal
visa, at jag äfven nu med besparing i andra delar märkeligen och
vist til 1200 dalers värde den samma förökt. De tilslutne särskilde
penningepäster jemte de nu åter förfallande interessen äro ock til
de härstädes för min huldaste Far sjelf och för mig förekommande
utgifter ännu sä tilräckelige, at jag, i anseende til dem, icke nu be-
höf defalla min huldaste Far besvärlig med någon vidare förstärkning.
Men som äfven nu snart nägre extraordinaire utgifter förefalla säsom
til herr cantzlirådet Ekestubbe 342 daler, til Tessinska (jag vågar
nämna den, så vida min huldaste Fars bref gifva mig anledning,
at de dit destinerade penningar, om sä nödigt vore, til andre ut-

gifter kunde användas) med flere auctioner och til nägre öfningar,
som jag icke bör äsidosätta, och hvilka jag under nägon redan
gjord början finner blifva nog kostsamma, med mera, som jag icke
nu i hast påminner mig; så mäste jag, för at icke bereda mig någon
balance, til ali säkerhet ödmjukast anhälla om en så stor förstärk-
ning i minä financer, sommin huldaste Far, i anledning af det
föregående, sjelf pröfvar nödig, och med hvilken icke är brädare,
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än at den kommer i mycket god tid, när påsten åter begynner obe-
hindradt gä öfver hafvet.

lag mäste upskjuta med det öfriga til en annan gäng, och fram-
härdar emellertid och til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

C. F. Mennander.

Norrom. Stockholm, den 4. Febr. 1771.

Min huldaste Far.

222.

Påsterne uteblifva alt ännu; men jag bör ändå ej underläta en

skyldighet, hvars fullbordande til en del ersätter saknaden af min
huldaste Fars bref. Hvad som förledit är skrefs norr omkring, lärer
redan hafva kömmit min huldaste Far tilhanda. Pä delta år har
jag icke haft den aran at sända något bref norrom, som jag vil
påminna mig, utan allenast trenne öfver hafvet, det sista förledne
Fredags.

Utom andre skrifämnen har äfven originalutslaget uti Zveigbergs
sak gätt den vägen. Uti mit sista bref lofvade jag väl, at öfver-
sända afskrifter af resolutionerne rörande Cairenius, men som jag
ej ännu kunnat fä dem, sä mäste dermed upskjutas. Kanske de
ock torde snarare framkomma öfver hafvet, sävida blåsten denna
tiden lärer uprifvit blåisen. Säsom jag förut haft den äran at

skrifva, har Cairenius sjelf löst ut högstbem:de resolutioner, så at
afskrifter, som torde göra samma nytta, mäste i deras ställe tagas.
Almänna Tidningarne hafva ock för conformitetens skul altid gätt
sjöleds. Det gär längsamt med dem, och äro ännu en hei hop
nummet innestående.

I händelse delta bref förr framkommo, mäste jag ock kårteligen
uprepa, angäende antalet af Kongi, förordningarne, at collegium
förr nägon tid sedän tilskrifvit samtelige h:rr landshöfdingar och
äfven h:r landshöfd:n Rappe, at upgifva burn stort det för fram-
tiden behöfves, så at om vener. Consistorium derom med honom
considterar, lärer Kongi, collegium draga försorg, at bristen fram-
deles hlifver ersatt.
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lag har sökt göra mig underrättad om priset på sädane mäshakor,
som min. huldaste Far för en tid sedän behagade omnänma; men
som de bestä af så olika ämnen, och det ankommer derpå, om de
skola broderas eller simplement galoneras, m.m., så har man ej
positivt kunnat för mig upgifva hela kostnaden.

I fall af simple galonering torde de kunna göras i Åbo, och då
torde kostnaden snart kunna eftersläs, i anledning af priset, godheten
och alntalet af galonerne. 7 å 8 alnar sammet skal dertil ätgä, och
kostnaden beror äfven på finheten af detsamma. Ordinairt skal
det ej behöfva just vara mycket fint.

Visse malcontenter med domprosten Herveghrs utnämnande utom
förslag til kyrkoherde i Storkyrkan hafva inlagt en gemensam skrift
til iustitiaecantzleren, med begäran at skydda dem vid deras privi-
legier. Hän lärer dock ej befatta sig dermed, och i dessa dagar
torde domprosten Herveghr vara här.

lag fruktar, at det tar på se ut, 1 som revisionen skulle emportera
emot Bökmans utnämnande til protonotarie derstädes; men förslaget
lärer ej blifva honom fräntagit. Emellertid hafva vi ännu hopp
och äro vaksamme, morbror Paleen gör alt hvad hän kan emot

oss, och det är ej underligit, ehuru hans son ej skulle komma at
förlora så mycket som jag kunde vinna genom Bökmans transport.
I fall af vidrigt utslag skal man söka at fä honom til assessor i
commercecollegio, hvilket morbror Paleen äfven föreslagit såsom
bidragande til composition emellan de bägge mägtige expeditio-
nerne; men man torde dock ej firma rädligt at med för mycken
godtrohet och för snart antaga det projectet.

Om jag ej för mycket besvärar min huldaste Far, så skulle jag
ödmjukast be om päminnelse til Porthan, at snart på Åbo Toinin-
garne öfversända prenumerationssedlar, och som vore rätt väl, et
doussin exemplar af de utkomne nummer, så vida jag för prenume-
rationen hos en del minä herrar förmän gätt i borgen.

De tvänne följande Onsdagar blifva masquerader på bollhuset.
Hofvet utdelar billetter gratis, men de blifva rare, såsom endast
til halfva antalet emot det, som gafs i dag åtta dagar sedän til
rikssalen. lag har denna vecka dansat tre gånger, så at jag tror

jag ej frequenterar de följande masquerader åtminstone ej mer än
en, för det de sedän lära blifva mycket sällsynte. Med djupaste

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
20
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vördnad har den oskattbara förmån at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

223. Stockholm, den 13. Febr. 1771.

Min huldaste Far.

Ehuru Kongi. Maj:ts näd. circulairer lära lika snart hinna under-
rätta min huldaste Far om den märkeliga händelse, som sig til-
dragit, bör jag dock ej underläta at iakttaga min barnsliga skyl-
dighet. Dem som haft den nåden så närä nalkas en mild och
nädig Konung, sommin huldaste Far och des vederlikar, är den
sorgelige tidningen i synnerhet högst rörande, at Hans Kongi. Maj :t
i gär om aitonen kl. % til 9 lämnat det jordiska. Det skedde ganska
hastigt. Hans Maj:t var hei frisk och munter ända til en fierdedels
tima förut. Somlige säga dock, at H:s M:t redan efter middagen
berättat sig kanna en kali klimp i magen. Hans Maj:ts sått (sic!)
i sit vanliga glada lynne och spelade kort kl. emellan 8 och 9; men
bör jade derunder klaga öfver brytningar och stickningar uti bröst
och magen, trodde strax, at hän blef antastad af sin vanliga colique,
och geck hastigt uti sine egne rum. Dä föll slag och svimningar
öfver honom, och då hän liksom repade sig ifrän dem, stiger hän
hastigt up ifrän soffan, fattar straxt uti fältmarskalken Fersen och
h:r ex:ce Beckfries, som af de närvarande stod honom närmast.
Desse herrar skulle dä i synnerhet hjelpas ät at hara Hans Maj:t
uti en säng; men hunno det ej, innan Hans Maj:t, som då aldeles
räkade ligga uti gref Fersens armar, efter at Hans Maj:t genom
näsa och mun lämnade någon blod ifrän sig, i Herranom afsomnade,
sedän hän trenne gänger med handen slagit sig under hjertat, där
det förmodeligen ganska hårdt angripit, och ropat: Herre lesu!
anamma min anda. Alt detta geck så fort, at Hans Maj:t icke var
12 minuter i sinä rum, förrän döden infant sig, och icke hant bäras
i sin sängkammare, utan som det berättas, afled uti det hvita för-
maket derutanföre. Under det upkommande bullret mente

Hennes Maj:t Enkedrottningen, at elden var lös; men då grefven
Fersen smäningom undcrrättat Hennes Maj:t om rätta samman-
hanget, blef Hennes Maj :t oändeligen rörd, och är nu sä hårdt
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betagen, at Hermes Maj:t hvarken talar eller svarar, ropar väl
nastan alla som äro tilstädes, vid namn, rnen säger dem intet.
lust i det samma Hans Maj:t dog, räkade Prins Carl komma i
dörren, feck genast convulsioner och dåningar, men genom hastig
åderlåtning korn sig någorlunda före. - Kronprinsessan eller Hen-
nes nuvarande Maj:t är oändeligen bedröfvad, äfven som alla bäde
höga och låga som nti högstsalig Hans Maj:t sorja den mildaste
och nädigaste Konung. Ingen medicus kunde i den hasten fås,
en koni strax efter, skulle öpna ådren; men det var för sent och
ingen blod viste sig. I dag feck man nägon tid förmiddagen se

Hans Maj:t liggande ien säng. Hän är aldeles blek och förfallen.
Efter delta högstbedröfliga dödsfall församlades riksens räd

genast kl. 10 om aftonen, en express, karnmarherren Ömfelt affär-
dades til nuvarande Hans Kongi. Maj:t, tullportarne igenslogos
och öfrige nödige arrangementer logos. I dag var rådet åter i
god tid tilsammans, och sedän emot middagen riksens collegier
och embetsmän blifvit upkallade, annoncerades Hans Maj:ts död
af hans excellence gref Ekeblad, sanrt aflades irti deras närvaro
af rådet tro- och huldhets ed för Hans Maj:t Konung Gustaf.
Strax derefter blef af en härold, klädd i svart sammet med silfver-
kronor och flor pä spiran och hatten, ridande pä en hvit häst
och omgifven af tolf trumpetare, utbläst högstsalig Hans Kongi.
Maj:ts död, och at til följe af successionsordningen Hans Maj:t
Konung Gustav nu är Sveriges regerande Herre och Konung.

För öfrigt vidtogo deras excellencer herrar riksens räd ätskillige
hedrande och ferma anstalter, hvaribland den förnämste var, at

riksdag tilden 13. lunii nästkommande utsattes, då ständerne in-
finna sig til begrafning och kröning. I morgon kommer hvart och
et collegium och verk för sig at aflägga tro- och huldhets-eden.
Ordsaken til Hans Maj:ts hastige död har man svärt at säga. Det
säkraste skal vara, at den skedde af et recidive utaf den svära
slagattaquen Hans Maj:t hade för nägre är sedän, som nu åter
genom någon förkylning uti denna stränga kölden blifvit väckt. I
dag var annars tilämnadt, at Hans Maj:t i dag morgon skulle resa
ut pä jakt, hvilket Hans Maj:t sjelf i går quälls behagat befalla
visse arrangementer och skulle tilden ändan bittida och i god
tid ätas aftonvard. I dag quäll hade det annars åter blifvit masque-
rade, hvartil billetter redan voro utdelte.
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I anseende tilden nu snart blifvande riksdagen torde jag äter
fä den oskattbara förmän at här få omfamna min huldaste Far,
ocb väntar med det första des gunstiga befallning om hvad jag
dertils bar at uträtta.

lag bar värit nödsakad at uttaga en svart klädning pä räkning
nti Kockens bod, ocb är öfvertygad, at min huldaste Far ej ogunstigt
uptager sädant ocb at jag tillika ödmjukast anhäller at blifva i
stånd satt at kunna betala. lag kan ännu ej veta bvad den in
alles kommer uppå, i anseende tilden brådska, som är pä alla
ställen.

Trenne min huldaste Fars bref hade jag i Lördags den aran at

bekomma, ocb fotdrade den ömhet i dem finnes teknad visserligen
strax et vidlyftigare svar, om ej ätskilligt nu sysselsatte mig. lag
fär endast kärteligen nämna, at collegii förslag til protonotariatet
i revisionen i gär faststäldes, men fär se när ocb hvem som blir
utnämd; at jag stär ibland cantzlisterne ocb baron Mannerheim
ibland copisterne i Stockholms-calendern, efter vi säsom constitue-
rade dertil anses derföre; at som jag sjelf icke värit män at efter-
fråga hvad caractere mig där tildeltes, sä bar derigenom ock händt,
at man där ej nämt den af secreterare i cantzlirätten, hvaraf jag
dock bar den verkliga hedren; at collegium lämnar mig den, som
finnes af mit constitutorial at vara cantzlist, ocb at hvad här i
Stockholm försälges af hans excellence Tessins qvarlåtenskap är
egenteligen pretiosa ocb rariteter, men pä landet meubler ocb hus-
geråd.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

C. F. Mennander.

224. Stockholm, den 22. Febr. 1771.

Min huldaste Far.

Vid delta laget lärer min huldaste Far hafva fått min sista skrif-
velse af den 13. i denna månad, som affärdades vid tilfälle af en

extra påst, angående högstsalig Hans Maj:ts bögstbeklageliga frän-
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fälle, sä framt icke, som dett berättas, den blifvit nödsakad at gå
norr omkring.

Den Kongi, bisättningen är utsatt tilden 7. i nästa mänad. Hennes
Maj:t Enkedrottningen mär ganska illa, bar ingen sömn och kan
säledes ej annat än blifva ganska afmattad. Får se, burn det går
med lifvet. Ännu bafva Inga condolencer kunnat ske på Kongi,
slottet i anseende til sådant. Man håller alt ännu på at balsamera
det Kongi, liket, en operation, som jag måste tilstå är lika horrible,
i anseende tildet starka anatomicerandet, som annars förnäm och
kostsam.

Hennes Maj:t Drottningen vinner allas djupaste högaktning,
äfven som hennes upförande emot Enkedrottningen är ganska ömt
och ädelsinnadt. Enkedrottningen lämnar och henne tilbaka alla
de största kärleksvedermälen. In summa det är på alt sätt rörande
at höra talas om ställningen emellan de Kongi, personerne, som
alla tilsammans äro af den djupaste sorg intagne. Hans Kongi.
Maj:t lärer vid päsktiden vara at åter förvänta.

lag var i dag hos herr landshöfdingen baron Tilas, som vid flere
tilfällen visat sä mycken grace för mig i anseende til adelskapet.
Hän gjorde sig äfven som jag förvissad, at vi fä den glädjen, at

snart se min huldaste Far här, dä hän trodde det vara bäst, at

min huldaste Far, som af hans Maj;t otvivelakttigt harat vänta
mycken näd, munteligen anhölle om stadfästelse uppä det af högst-
salig Hans Maj :t förlänte adelskap, hvilket sedän vid kröningen bäde
lättast och med största heder kan gä igenom. Det skal vid sä
högtideliga tilfällen och de dä brukeliga nobiliteringar vara vanligt,
at de som af Konungens näd blifva delaktige, anmälas i rädkamma-
ren, dä sädant genast vinner bifall, utan at gå til riksens ständer,
som en gäng för alla til et sädant adlande lämnat deras bifall,
och blifva diplomerne dä genast expedierade. I anseende dertil
har jag i tid bordt anhälla, at min huldaste Far täcktes fortfara i
des ömhet för mig äfven i den delen, och vara betänkt pä sam-
landet af materialierne til des biographie och lefverne. Emellertid
vore det ganska oförsiktigt af mig, at läta förmärka, hälst i de nu

befinteliga bedröfliga omständigheter den apparence, som säledes
i denna del för mig är, och som försynen altid blandar i sorgen
glädje, sä bör jag endast noja mig at til denna senare vid detta
tilfälle räkna den för alla rikets inbyggare annalkande frögdefulla
kröningen.

309



Mennander—Fredenheim.

lag kan ej annat än med vördnad antaga hans excellence Stocken-
ströms förnyade tilbud om rummen. Thomee har låtit förmärka,
at hans excellence äfven gärna säge, at min huldaste Far bodde i
gamma hus vid des hitkomst, hälst där aro tilräckelige rum. Härom
har jag ei haft svärt at innehälla mit yttrande, hälst det endast
discoursvis blifvit frambragt. lag skulle af alt hjerta önska det,
men som jag vet, at min huldaste Far torde hälst älska at ho mera

fritt, sä tänker jag, om ej min huldaste Fars befallning om rum
til nästa mänads slut hunne ankomma, då accordera om nägre sä-
dane i negden. Det presserar, i anseende tildet myckna folk, som
i sommar lärer hitkomma, och man finner ändå altid sedän tilfälle,
at reglera detta efter min huldaste Fars behag, antingen min hul-
daste Far ville ho uti det nämde huset eller at jag skulle flytta til
de för min Far hyrde rum vid des hitkomst. I ali händelse får man
altid afnämare tilde rummen, som derigenom kunde blifva ledige.
Uti oftanämde hus är altid tilgäng, sä at jag där ej håller rädeligit
at omnämna flere än de som komina at blifva för min räkning;
utan, som berördt är, endast til ali säkerhet, om min Far, som jag
väl tror, vill ho annorstädes, tilser, at då beqvämlige och hederlige
rum äro at tilgä på et välbelägit ställe.

Den Tessinska auctionen lärer efter ali liknelse nu upskjutas til
riksdagen.

lag blyges, at med Cairenii resolutioners öfversändande sä länge
dröjer. lag har väl den senare färdig, men som den allena icke
gör tilfyllest, och man i dag berättat mig, at conceptet tilden förra
icke kunnat igenfäs, hvilket mäste vara, som stundom händer, i
nägon act förlagdt, men tillika helt vist lofvat mig afskrift däraf
til en annan dag, så mäste, emot min förmodan, jag äter dermed
upskjuta til nästa Fredag; emedan det ej ändå lär vara rådeligt
at mera skicka den norr omkring.

De fä Almänna Tidningar på förra året, som nu utkommit, fär jag
den äran at sända. Den saknade numem kommer först i morgon
ut, af hvad ordsak, vet jag icke.

lag anhäller ödmjukast at medföljande bref, som angår nägre
underrättelser frän Korpo sokns handlingar, gunstigt mätte antingen
genom påstcontoiret eller på annat sätt befordras. lag har fätt
svar frän Revel genom Alopaeus; men där vinnes ingen uplysning
om domprosten Ruuths härkomst.
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lag har den äran med djupaste vördnad framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

225. Stockholm, den 1. Martii 1771.

Min huldaste Far.

Härmed fär jag i djupaste ödmjukhet öfversända vidimerade
afskrifter af utslagen angäende Cairenius.

I går blef Hans Maj;t af deras excellencer buren up på den
lit de parade, som är ganska raagnifiquet decorerad. Matsalen
är dertil apreterad. Den är öfver ali med sinä colonner klädd
med svart kläde och prydd med silfver-skir, hängande uti festoner
och Hera faconer. Öfverst vid capitelen synas alla provincievapnen.
Framför hvar colonne äro piedestaler, hvilka äfven som alt det
öfriga äro med hvita vaxljus och lampor rikt eclairerade. Främst
ligger det Kongi, liket på en uphögning af 8 å 9 trappsteg betäkt
af en svart sammetshimmel, broderad med gullflammor och midt
uppå falla riksvapnet i guld. Liket ligger uti en ganska väl arbetad
kista, med sinä förgylda decorationer och klädd med purpurfärgadt
sammet, broderadt med kronor, två och en satte samt sirat med frant-
sar festonsvis. Liket är uti Seraphimer-drägten med ordenskediorne.
Omkring det samma äro christallsmarechallen och pä hvardera
sidan tvänne Stora pyramider med svenska vapnet uti silfver pä
hvart ljus, lampor, döds-emblemer m.m. framför liket litet längre
ned ligga rikets regalier, öfverhölgde med flor och pä bägge sidor
beledsagade af alla sä inhemska som utländska orden, som Hans
Maj:t burit, alt sammans hvilande på uphögningar, beklädde med
svart sammet garneradt med hermeliner. Det fär af alla ses til och
med nästa Onsdag ifrän 11 til 1 och 5 til 7 hvar dag. Omkring det
Kongi, liket hälla vakt kammarherrar med flere högre och lägre
hofbetjente, cheferne vid corpsen och gardiet tvänne cantzli- och
tvänne ordenshärolder etc., hvarjemte flere af deras excellencer
altid äro uppe. Hans högstsalig Maj:t är ganska förfallen.

Pästgången är ganska längsam denna tiden, och det ser ut, som

311



Mennander—Fredenheim.

man ännu på en tid fär vänta des jemnare gång. Med djupaste
vördnad framhärdar min liuldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

In margine: P. S. I förgår voro alla collegierne ocli embets-
männerne pä condoleancecour hos H:s Maj:t, nu regerande Drott-
ningen ocli Prins Carl, samt hos högstbem:te Hennes Maj:t til
gratulation. Cantzliet hade dervid, som vid de äterstäende condo-
leancerne sker, den utmärkte näd, at det mangrant til hela sin
betjening var uppe, men frän de andre collegierne endast leda-
möterne.

226. Stockholm, den 8. Martii 1771

Min huldaste Far.

I går aftons klockan 9 blef högstsalig Hans Kongi. Maj:t bisatt
med ali en så hög person värdig prakt. Vädret var väl nägot kait,
ocli föll äfven nägot snö; men dock ej sä, at ej solenniteten orubbadt
geck för sig. Det är vist, at ingen pompe lärer mera verka på hiertat,
än en sädan, ty den är både rörande ocli lysande. Som den skedde
efter et ceremoniel, som är trykt, och aviserne desutom innehälla
det förnämste, blifver det ej nödigt, at här vidlyftigt nämna derom.
Hans Kongi. Höghet Prins Carl, som var den enda af de Kongi,
barnen, som kunde följa i processionen, viste under en ganska
djup sorg, som då och då utprässade häftiga suckningar och tärar,
dock et utseende af manlighet och höghet. Hans Maj:ts lik, hvarå
ansiktet oaktadt balsameringen, dock til slut begynte visa spår
af förgängligheten, är nu nti åtta dagar upsatt pä des castrum

doloris, som skal vara ganska präktigt, och hvilket jag i qväll ärnar
bese. Hvar qväll är i kyrkan sorgmusique, och ständigt behörig
vakthällningen under samma 8 dagar. Denna prakt begynner äter
och varar på lika sätt åtta dar för den Kongi, begrafningen,
som sker sedän ständerne hitkommit; men desemellan kommer liket
at nti Kongi. Gustavianska grafven nedsättas. Som Hans Maj:t skal
i lifstiden förklarat, at hän ville hvila jemte sin stamfader Kon.
Gustav 1., sä lärer hän efter begrafningen flyttas til Upsala dom-

312



s/3 1771.

kyrka. De gillade projecterne til kastpenningen och den större
medaillen öfver des död fär jag i ödmjukhet bilägga.

Ännu bar maa ingen underrättelse från Paris om den för Hans
nuvarande Maj:ts högstbedröfveliga moment, dä hän får kunskap
om den beklageliga händelsen; men väl flere bref sä ifrän KL
M:ts ministre, som private, i synnerhet höga personer af bägge
könen i Frankrike til hans ex:ce bar. Scheffer, som alla instämma nti
de utmärkta aktningsbetygelser, man visar de höga Kongi, svenska
personerne derstädes. Kommgen i Frankrike skal sjelf yttrat sig,
at om man vil hafva väl educerade prinsar, skal man skicka dem
til Sverige.

Morbror Paleen börjar nu med alfvare tanka pä adelskapet, och
förmäler sig så väl derom som andre nuvarande ställningen rörande
omständigheter hafva tilskrifvit min huldaste Far. Hans berättel-
ser om desse senare lära vara så fullständige, at det endast vore

at onödigtvis uppehålla min huldaste Far, om jag nämde om dem.
Kärteligen torde jag dock få nämna at man arbetar ifrigt pä bägge
sidor, och at de mästa gissningarne förespå och en 1762 års riksdag.

At komma tilbaka til adelskapet, sä har morbror Paleen agreerat
mit project at kalla mig Stiernpalm, och derefter har landshöfd.
Tilas föreslagit ideen til vapen, hvarom morbror äfven behagat
med mig consultera. Man har sagt mig, at lian och min Far skola
i concert arbeta för desse saker, och at lian skrifvit äfven derom.
lag igenkänner deruti hans ömhet för mig; men tillika vet jag
af förfarenheten, at man ej aldeles fär hvila päde löften i sädant.
lag har svärt at säga, om man med desse saker bör skynda sig eller
patientera tiden. Det senare vore sä mycket mera probabelt, som
det både hade et mindre empresserat utseende, och äfven den näd,
min huldaste Far harat vänta af Hans Maj:t tyckes såsom lands-
höfdingen Tilas, enligt mit anterieura bref, sig yttrade, lofva, at min
huldaste Far altid i god tid anmäler sig. Men om för mänge förut
göra det samma, torde ätminstone den inconvinient möta, at des
namn kommer nog lågt pä listan. Mankan ej eller veta den til-
kommande Stiernpalmske famillens ideer i denna delen, och om

den heder, som ligger i en äldre numer, hälst det ej kan vara sä
vist, om den rättas efter de förra utnämnings data. At tilde förra
goda skäl äfven vinna den förmän, at ej pä et eller annat sätt komina
för sent, torde jag således fä projectera tvänne utvägar. Den ena.
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at min huldaste Far antingen genom mig, eller directe til h:s ex:ce
academiens cantzler, som otvifvelaktigt äfven gör sig nöje af at

gynna min huldaste Far, täktes öfversända en und. ansökning om
förnyande, stadfästande och diplome ä det af högstsalig Hans Maj:t
förunte adelskap, sädan at vapenprojectet dervid kunde biläggas,
dä denna ansökning kunde produceras innan min huldaste Far
hitkomme. Den andra expedienten, at min huldaste Far nägot
tidigare täktes tilträda en hitresa, hvaruti ganska många utom

mig sig interessera, och då, som jag förut vägat omskrifva, sjelf
munteligen vid en audience supplicera derom. Det senare är mera

besvärligt för min huldaste Far, vid det förra kunde några be-
tänkligheter möta; men nägotdera tyckes blifva nödvändigt, hälst af
förfarenheten är bekant, huru litet man vet af det antal, mankan
fä med sig pä listan, och som nu säkert ökes af flere biskopar.
lag är säledes häruti villrädig, och bör endast i tid ödmjukast up-
gifva minä ödmjukaste tankar, under det jag nu som förr, i djup
ödmjukhet och bamslig tilförsikt förliter mig på min huldaste Fars
ömhet för mig, som säkert väljer det tjenligaste och bästa expedient.

Såsom hörande til historia litteraria, får jag ödmjukast meddela
en curieuse nyhet uti hosföljande afskrift, eller rättare sagdt, con-

sept til et under min nuvarande protocollsföring expedieradt pro-
tocollsutdrag ang. nägre besynnerlige böcker.

Pästen är denna tiden alt ännu irreguliere i sin gång, och jag
saknar med mycket empressement bref ifrän min huldaste Far.
Emellertid är det en tröst för mig, at fä upvakta min huldaste Far,
och jag hoppas, at likväl et annat bref norr omkring denna tiden
framkommit, til des minä tämmeligen oafbrutit öfver hafvet afsände
skrifvelser hinna framkomma. Med djupaste vördnad framhärdar
til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

Vid högstsalig Hans Kongi. Maj:ts begrafning

Kastpenning:

Konungens bröstbild och vanliga titul. Til revers följande skrift,
omgifven med en smal cypresscrantz: Decus principum per annos
LXI subditorum delicium vicenarium, sed quod brevius luctus
perennius ab a:i MDCCLXXI d. XII Febr.
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Större medaillen:

Konungens bild och näriin. Prospect af Gustavianska grafchoret,
med ord: Requies clementissimo, och inunder: Mortuo d. XII. Febr.
MDCCLXXI.

227. Stockholm, den 29. Martii 1771.

Min huldaste Far.

Under någre göremål och min flyttning, soin til sjelfva hufvud-
saken i förgär geck för sig, har jag ej efter min skyldighet värit
nog accurat nti min ödmjukaste correspondence. Som det ej lärer
skedt förut, så fär jagnu aflägga min ödmjukaste tacksäjelse för min
huldaste Fars bref af den 15. Febr. och 1. Martii, ankomna d. 11. i
denna månad, af den 22. Febr., ankommit med häradshöfdingen
HaSsel d. 19. hujus, och af den 15. Martii, ankommit i går.

lag bor mi rätt väl, och jag har äter tagit Marks med mig, efter
gammalt löfte. Först är en antichambre, hvaruti lian bor, näst
innanföre en sängkammare med alcove, och där innanföre et cabi-
nett. Hyran är 700 daler, och lär jag fä af Marks 330 eller där-
omkring, sä at nägon besparing skal vinnas. Riminien aro bättre
än de förra, och kunna alla nyttjas, i det stället salen och förmaket
på det andra stället voro onyttige.

Nu lära afskrifterne af Cairenii utslag vara framkomne. Görvell
och morbror Paleen fingo strax sinä bref. Nu är Tessinska bok-
cataloguen utkommen pä femtio ark; men auction på det ena och
andra blir i sommar.

Morbror Carl vant i förgärs stadfästelse på förslaget, och i morgon
skal jag laga, at rädsprotocollet blir justerat och lian til helgen i
den delen tilfredsstäld. Protonotariatet, det bekanta, liknar sig ej
sä illa, och förslaget är länge sedän faststält.

Som riksdagen börjas sä bittida, at min Far ej kan hinna fä de
märkeligaste skrifterne sjöleds, så tar jag mig den friheten, at nu
äter sända medföljande trykta papper. Et och annat af värde är

desutom utkommit, som jag fär den äran at sända en annan gång.
De Almänna Tidningarne för sista äret äro så aldeles litet inte-
ressante, at pästporto för den i det stället torde fä indragas.
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Säsom nyskommen pä mit nya ställe täktes min huldaste Far
ursäkta, at jag ej är vidlyftigare. Nästa påst torde jag då göra
redo för de outrättade commissionerne, hvaraf dock inga värit
pressante, utom dem jag äter påmint von Heland ora, och at skaffa
min huldaste Far mm, soin nu efter bästa förständ skal verkställas.
Hälst önskade jag nu, at hans ex:ce ville tilbjuda sinä rum.

Nästa päst skal jag och utbedja mig den aran at nägot nämna
ora min cassa, som nu anseenligen krupit ihop och äfven, i an-

seende til flere extraordinaire utgifter, fätt tämmeligen längt ut-

seende. Morbror Carl lånar sjelf här, och desutom lärer det vara
rätt så godt, at ej komina nti obligation, hälst jag ändå har
resourcer.

Hans Excellence är ganska nädig. Framhärdar med djupaste
vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

228. Min huldaste Far.

I gär morgons upvaktade jag hans excellence grefve Ekeblad
ang. diplomeaffairen. Hans excellence var ganska nådig och för-
säkrade, at jag kunde vara öfvertygad at hans excellence gjorde alt
hvad pä honom kan ankomma, och när sä är, så lärer den saken
icke eller kumia siä felt. lag frägade, om hans excellence ansäg
nödigt, at en supplique til Hans Maj:t skulle ingifvas om uptagan-
det vid kröningen. Hans ex:ce svarade derpä, at ännu vore god
tid dertil, men det kunde i alla fali ej skada at hafva den til hands,
och befalte hans excellence mig påminna sig vidare härom, på
det lian ej under flere tilstötande göremål måtte glömma en för
mig så angelägen sak. lag fär således ödmjukast anhålla, at min
huldaste Far täktes tilsända mig en tjenlig skrift, som jag här
sedän kan läta stämpla uti min öfvervaro, och som, om hans excel-
lence sä befaller, sedän är til hands at nyttjas; så framt ej annars
H:s Maj:t behagar skrifva resolution om uptagandet vid kröningen
päden förra under sin herr Faders. I alla f ali torde ändå den
först nämde blifva nödig, om min huldaste Far så behagar; ty
diplomet kan ändå icke blifva sä snart färdigt, at det strax kunde
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presenteras, icke eller tyckes det kunna gå an. Hans excellence reser

nästa Onsdag, at emottaga Hans Maj:t på gränsen, och torde jag
kanske desförinnan än en gäng upvakta honorn i detta och andre
angelägenheter. Emellertid fär hans ex:ce då tilfälle at preve-
niera Hans Maj:t, och underlet jag icke at i sådant afseende om-

nämna, at ordsaken hvarföre min Far sä bittida häruti supplicerat
om des gällande förord, var den mängd, som mi lära sig anmäla.
De som annars mäst förmodas hafva tilträde hos den nya Konungen,
aro välbemälte hans ex:ce, h:s excellence riks- och cantzlirådet
baron Scheffer och fältmarskalken grefve Fersen. Alla tre aro mig
mycket bevågne, utom det min huldaste Fars förord hos dem alla
är pä utmärkt sätt aktadt. Hos gref Fersen, som jag nu på nägon
tid ej haft tilfälle at upvakta, aflade jag i gär märgon min tack-
säjelse för den grace hän vist min morbroder, hvars sak i förgär
vid justeringen blef vidare faststäld, och blef jag hos grefven med
en complaisence emottagen, som fullkomligen kan öfvertyga mig
om des ätanka. Som förenämde antal af herrar torde vara just
lagomt at anförtro saken åt, och de tvänne desutom äro mine för-
män, sä at bäde den estime de hysa för min Far, och, om den annars
dä mera icke är öfverflödig, den grace de hafva för mig, stöter til-
sammans, sä torde jag få ödmjukast anhålla om tvänne bref äfven
til dem. Det torde vara bäst, i anseende dertil, at tiden då gref
Fersen kan vara återkommen, och dä bästa tilfället blifver at af-
lämna brefven, är oviss, at min huldaste Far väl täckes förse dem
med couverter och utanskrifter, men utan sigill och data, mera
än Maji mänad, då sådant sedän efter omständigheterne kan comp-
letteras. Då blir man ock ännu säkrare, at angelägenheten bevakas;
ty utan ali tvifvel tager Hans Maj:t desse herrar i conference om
de blifvande adelsmän.

Det blifver sä mycket artigare at vid kröningen blifva uptagen,
somman vil försäkra, at alla som dä uptagas, blifva efter gammal
praxis äfven genast introducerade, sä adelsmän som baroner och
grefvar, hvilka senare med sin styrka icke lära underläta at hjelpa
under saken.

lag häller pä at höra efter rum dageligen, och sknlle hafva rätt
vackra och aldeles närä til Storkyrkan i brinken belägne, redan
accorderade, om ej det grufliga priset sådant hindrat. Man har
med möda ännu beqvämt sig til 90 daler i veckan ifrän 100. Dylike
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rum längre bårt begäres 12 plåtar före, och ända på Söder 60 daler,
alt med meubler. Emellertid skal jag göra alt hvad möjeligt är,
och kunde jag fä vid Norrmalms torg rum, vore de pä alt sätt de
lämpeligaste.

En förtekning pä riksdagsmansvalen i borgareständet torde jag
fä den aran sända med sädane noter, som de mig blifvit meddelte.
I morgon sker vai i Stockholm, och man spär sig 6 h:r emot 4 m:or.

Vi hafva icke glömt protonotariesaken och vi hafva ganska
godt hopp. I alla fall lärer jag ändä få en cantzlistfullmagt, i an-
seende til långliga, eller rättare, trägna tjenster, at jag redan
är constituerad, icke prejudicerar nägon, såsom äldsta copist inom
expedition etc. Men det expedienten vidtages först, om emot ali
förmodan det andra skulle gå galit, som icke sker.

lag hade sä när glömt. H:s ex:ce gref Ekeblad bad mig änteligen
heratta min Far at intet annat, än ganska mänga tilstötande göremål
värit ordsaken at hän icke sä prompt som hän velat besvarat min
huldaste Fars bref, och at jag emellertid skulle oändeligen hälsa.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, 12. April 1771. C. F. Mennander.

229. Stockholm, den 19. April 1771.

Min huldaste Far.

Påsterne ifrän Finland uteblifva alt ännu, sä at vi jemte dem och
flere underrättelser ifrän Östra kanien, som nu kunde vara ange-
lägne, sakne kunskap om min huldaste Fars välmåga, som i syn-
nerhet interesserar mig, men ock min h. Fars mänga vänner här-
städes, men hvilken jag hoppas värit genom Guds näd beständig.
Här skulle annars stå rätt hra til, om ej man vore inqniet om de
äimänne affairens utgäng. Man hoppas likväl äfven i dem om

det bästa. lag för min del mår, Gudi lof, rätt väl och roar mig
med minä vanliga göremål.

Nu har jag gjort et sä fördelaktigt accord om rum för min Far,
som vid en instundande riksdag och kröning värit möjeligt. De
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ordinaira prisema hade jag sist den aran at omförmäla. Men
nu har jag fätt strax vid Stora Kyrkobrinken et stenkast ifrän Stor-
kyrkan tvänne vackra rum en trappa up med alla nödige meubler
såsom speglar, bureauer, bord, stolar, säng med paulun etc. och
dertil en mindre kammare innan för sängkammaren för 50 daler i
veckan, et drygt pris, men som verkeligt är det aldracivilaste. Uti
den mindre kammaren stär en soffa för drängen; men om min
huldaste Far, i anseende dertil, at den endast bar utgäng genom
de andra rummen, ville hafva drängen i et börn i salen, sä kan
den aldracommodast nyttjas til garderobe, hälst den ock är ganska
snygg, ehuru nägot mörkt. Vuen af de andra rummen är öfver
Stora Kyrkobrinken ut ät Västerlänggatan, och päden andra handen
ät Norrbro ocb en del af Norrmalms torg. Hyran tager sin början
månadsvis vid den tid, då jag tror min huldaste Far vara här.
Värden är guldsmeden Seel, en beskedlig kari, och hän och hans
hustru göra sig et nöje af at på det bästa accommodera min huldaste
Far. När man kommer ifrån Norrbro, är delta det tredje huset på
högra handen at räkna ifrän Stora Kyrkobrinken. lag har tykt
delta passa bäst äfven i anseende tilden kärta vägen för min
huldaste Far åt Norrmalm, för mig, som just uti min cantzliväg
får då ständigt upvakta min huldaste Far, och för drängen, som har
den närmaste vägen til alla ställen, dit hän behöfver skickas.

Dagen förrän hans ex:ce reste, aflade jag min underdånöd-
mjuka afskedsupvaktning. Han bad mig än en gång ursäkta, at
brefven icke blifvit besvarade, och lofvade icke glömma den andra
saken om diplomet. Hans Maj:t lär knapt vara at vänta förr än
ungefär den 10. Maji. Det öfriga om des resa och riksdagsmans-
valen finnes af aviserne.

Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

230. Min huldaste Far.

I förledne Söndags hade jag den äran at bekomma min huldaste
Fars vördade skrifvelse af den 18. April. Min hälsa har, Gudi lof,
nu värit rätt god, och som den opassligheten, som jag i mit sista
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bref hade den aran at omnämna, endast härrörde af skjörbjugg
och elak mage, så bar jag ock hvar dag redeligen moverat mig uti
det vackra vädret, som redan nägon tid värit härstädes.

Man väntar nu snart den glädjen, at först inom rikets gräns,
och sedän inom Stockholms murar få emottaga vär allernådigste
Konung. Bland andre sollenniteter är äfven en äreport i verket vid
delta läns gräns, dit en stor del af Stockholms invänare lära resa

vid Hans Maj:ts ankomst.
Alt hvad min huldaste Far behagat mig anbefalla, är nti mycket

godt minne och icke bärtglömdt. Det hufvudsakeligaste är, som

bekant är, uträttadt. Hvad de tre ännu i cantzliet öfrige saker
angär, neml. om capellans boställe i Ijo, om omkostningarne vid
bönedagsplacaternes tryckande, och om Öfver-Purmo capellbygnad,
så äro de väl ännu, i anseende til mängfaldige ärender, uti cammar-
expedition oafgjorde, men så hoppas jag, at cr. von Helandt, enligt
sit löfte, snart skaffar slut i dem. I synnerhet måste det mellersta
blifva päskyndadt, säsom cantzlicollegium, til följe af ven. consi*
storii bref, deruti sig interesserar. Inga skrifter lära mera behöfva
öfversändas, i anseende til min huldaste Fars hitkomst; men deras
upköpande är derföre icke åsidosatt. Uppä Brocmanske auctio-
nen äro ännu endast octaverne sälde, men ibland dem har för dyr-
heten skull Gahmen icke köpt nägon. Tilde förefallande ut-
gifterne har jaglämnat honom tilräckelig fond. Tessinska auctionen
upskjutes til riksdagen, som bekant är. Det enda, hvarvid jag
numera icke nägot tilgjort, är mässhakan, såsom derom kan bäst
öfverläggas vid min huldaste Fars hitkomst.

Pädet bref, jag feck ifrän min huldaste Fars intendent d’oeco-
nomie, bar jag äfven i dag svarat, efter vanligheten raillant, ty
jag kan ej påminna mig honom, utan at sjelf blifva burlesque. Inuti
hans ligger et bref, som jag strax bedt honom til min huldaste Far
öfverlämna, hvilken täckes gracieust befordra det i ägarens hand.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjukly-
digste son

Stockholm, den 3. Maji 1771. C. F. Mennander.

In margine: Skulle intendenten emot förmodan glömma at genast
aflämna det til honom expedierade brefvet, så täktes min huldaste

320



5 1771, 78 1772.

Far detsamma efterfråga, säsom angelägit är, at ägaren med det
första får ut. Om intendenten vore bårta, kan hans bref säkert
upbrytas.

231. Min huldaste Far.

Ebuni jag är oviss, om delta bref träffar min huldaste Far, förr-
än mig sjelf vederfares den oskattbara förmån, bör jag dock ej
underläta at i djupaste ödmjukhet besvara min huldaste Fars den
13. hujus ankomne bref af den 2. Maji.

Accordet med Seelen var redan och genast afslutadt, men sädant
skadar dock ej, emedan det var stäldt pä månad-tal, inneholler
alla förmäner, sommin huldaste Far requirerar, och min huldaste
Far sjelf lärer vid des hitkomst finna at det nu är ibland de lin-
drigaste. Äfven äro här flere mm och de enstaka, som ej var så
i Norrköping.

Man bar ännu ej viss underrättelse, om Hans Maj:ts ankomst
pä svensk fast botn; men man gör likafullt Stora anstalter til des
emottagande innoin en vecka. Torde dock bända, at Hans Maj:t,
som icke vil bringa des undersåtare på nägon depence, kommer
helt incognito, och innan man vet ordet af. Alla väntar Hans Maj:t
med innersta glädjerörelser.

Min hälsa är nu, Gudi lof, rätt god, och min medicus talar om
någon vattudrikning och recreation i sommar.

Med min h. Fars tilstånd håller jag onödigt at nu vara vid-
lyftigare, och utber mig min h. Fars höga ynnest, under det jag,
i hopp at snart få omfamna min h. Far, städse med djupaste vördnad
framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. Maji 1771. C. F. Mennander.

232. Min huldaste Far.

Hvad mit hjerta längst för delta gjort och alt framgent gör,
bör jag än vidare pä delta sätt iakttaga, sedän jag äter på en
tid blifvit skild från min huldaste Far. lag aflägger min djupaste
tacksäjelse för den Stora ömhet, hvarmed min huldaste Far under

21
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des senaste vistande här mig åter öfverhopat, en ömhet, som tålt
och öfversett minä fel och bemött dem med godhet, som för mig
verkat trenne befordringar på kårt tid, som beredt en vidare fort-
komst, dä den pä flere sätt faststält boppet derom, som pä en
gäng försett min utkomst för den närvarande och tilkommande
tiden, med et ord, som på fjorton mänader lämnat mig flere väl-
gärningar, än de fläste fäder bevisa på en tid af mänga är. Jag
behöfver ej med minä emot ämnet svaga ord vidlyftigt nämna min
djupaste erkänsla; ty min huldaste Far tviflar ej om mit hjertelag,
och det är det som fullkomnar en faderlig ömhet utan like.

Vid efterfrägan bar jag fätt til svar, at nasta Onsdag då direc-
tionen af prästeständets pupillcassa kommer ihop, fär jag des för-
skrifning, emedan underskrifterne förut ej hinna samlas. Vid
hvarje ärs slut utbetalas interesset, således första gängen den 5.
Augusti nästkommande är, och ingen viss tid är fixerad, utan kan
summan åter tagas, när man vil, allenast man säger til fyra mänader
förut.

Dagligt Allehanda för i går torde från de andre stånden innehålla
något som ej hant blifva bekant. I dag har valet til ledamöter af
ridderskapet och adelen uti Commission om Jenningska saken blifvit
upbrutit. Det har fallit på lagman Reuterholm, den namnkunniga
baron Marks von Wiirtenberg, öfverstelieutenenten von Ficken,
vicehäradshöfdingen Breitholtz, auditeuren och tilkommande pro-
cantzleren Loode, notarien i Göta h:r Strookirch, en Anders Neder-
vudd, och majoren lerlström. Adelen har ock bifallit at om hans
ex:ce baron Falkengren nasta riksdag lämnar rådsembetet, skal
des förra embete och, somman säger, dertil rådspension vara honom
öpen. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Faders öd-
mjuklydigste son

Stockholm, den 7. Augusti 1772. C. F. Mennander.

233. Stockholm, den 11. Aug. 1772.

Min huldaste Far.

lag hoppaa, at min huldaste Far, kanske under det jag skrifver
delta bref, lyckeligen anländer til Åbo. Vinden bar tykts vara
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nog beständig, inen för stark. Gud läte min huldaste Far med
hälsa och nöje åter se sin ämbetsort.

lag hade i förledne Lördags en sä curieux beskickning at den
förtjenar omtalas. Min Far känner otvifvelaktigt Secret. Burman,
som en tid var informator hos Lundbergs. Det lär ej eller vara

obekant, at hän värit en sort handsecreterare ät r.r. Reuterholm.
När en man, som icke mer än en gång förr läng tid sedän hälsat pä
mig, kommer bittida om morgonen, sä lär jag kunna sluta, at hän
bar ärende. I synnerhet, om hän, som Burman strax efter inkom-
sten, framför detsamma. Värt samtal fär jag här reducera til hei
kärt, men början af hans fräga anför jag uti hela sin vidd för
at visa, huru hastigt hän geck pä saken. B.: Apropos, herr secre-
teraren, vet h:r Secret., hvem som nu är Åbo academie cantzler?
Sv.: Ingen. B.: Hvem är då cantzlerssecreterare? Sv.: Hän bor ej
längt bärta, och när alt gär omkring, sä kan det vara jag sjelf.
B.: Jag undrar hvem som blir cantzler, män tro ej r.r. Reuterholm?
Pä hvem ankommer det? Sv.: Jag skal ej just kunna säga, hvem
som blir det. Det beror pä academiens fria vai, och innan det
nu å nyo gått förr sig, kan ingenting vara vist, om ej det, at den
academien faller pä, blir fullkomligen värdig et förtroende, som
af Kongi. Maj:t sluteligen fastställes. Jag päminte mig hvad min
Far berättat om ideen, at cantzlererne skulle sjelfva antaga, hvem
de ville til secreterare. Tournerade derföre discoursen pä helt andre
saker, och om karien annars begrep det, feck hän en fullkomlig
repressaille, när jag åter apropos föll in uti det förra ämnet, och
frågade om ej det värit pätänkt at cantzlerssecreteraresyslan skulle
blifva en Commission och bero pä hvar och en cantzlers antagande.
Jag fant delta för min del ganska rät tänkt. Men dä försämrades
äfven förmänerne vid syslan, ty säsom blott Commission kunde den
ej medföra tour, sä at de som finge syslorne efter dem, som nu
hafva fullmagter pä dem, föga kunde hätä på dem. Hän hade sig
äfven bekant något ehuru confust, om lönen, och trodde at den
blifvit indelt, och immediatement efter denna discours geck hän
åter bärt förmodel. för at i tid hinna til Kongsholmen. Alt hvad
jag kunde sluta, varat hän ej var ministre och at jag ej eller
någonsin kan flatera mig af at vara det, om jag ej kan visa min
skickelighet med slugare folk. Saken bar värit för liten, at sä
länge uppehälla min Far uti.
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Riksrädet Horn är ännu ej i staden.

Jag har fätt et ganska lustret bref til mig specielt frän rector

med sin contresignant på folio. Och soin Ekestubbiske räkningarne
fölgde med, så skola pengarne komma öfver, när collation gått för
sig. Jag saknade dock uti brefvet adelsepithetet. Det har dock
af större verk mig ej vägrats. Och som Consistorium ej kan veta
min befordran til cantzlerssecreterare, som ej stätt i aviserne, om

jag ej til någon skickar afskrift af min fullmagt, hvarmed jag glömdt
at uti mit första bref til rector legitimera mig, så tänker jag uti
det handbref til honom, som kommer at innehålla penningecom-
missionen, fullgöra detta. Hän fär sluta, hvad hän vil, och läta ändra
courtoisien; om hän vil; men som ministre fär man ej eftergifva
det ringaste som ankommer på etiquette.

Pechlin är en ståtelig öfverståtshållare. Han ger först beslags-
karlarne bränvin, och lofvar dem sedän stryk, om de ej upfylla
sinä skyldigheter. Mjölken harhan fält från 6 mark til 8 styfver.

Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

C. F. Mennander.

234. Min huldaste Far.

Nu är jag så viss på min huldaste Fars lyckeliga framkomst, at

jag endast väntar på den finska pästen, hvars utevaro för motvind
är et nytt skäl at min Fars resa måtte gått fort. Riksrädet Horn
är ännu ej i staden, men väntas alla dagar. Den engelska skeppa-
ren var samma dag uppe hos Tottiens, men har ej vetat af något
paquet. Hän hade dock velat fråga sin styrman, om hän emottagit
något; men som hän just då skulle resa tilbaka til London, så kan
man ej fä vidare svar förrän med hans första bref. Den särskilde
deputationen continuerar ifrigt med sinä göremäl förr- och efter-
middagar. Den skal dock ej undgä at finna mycken personel pat-
riotisme uti h:r Nordencrantzes upgifter. Deputationen har af
Svea hofrätt begärt underrättelse hvar Finlay vistas, och, om lian
är ur riket, med hvars tilstånd och pass? Äfven så commerce-
collegium utbegärt den af Nordenet, dit inlämnade förseglade skrift
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at först efter des död upbrytas. En del, kanske rättsinnigt folk nog,
tyker sig uti det votum, min Far såg på landet Söndagen för des
afresa, icke igenkänna verkan af Goodr:s pengar, och undrar högel.
at det kömmit från en ledamot iet sådant collegium. Framhärdar
med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 14. Aug. 1772. C. F. Mennander.

A tergo: Kongi. Maj:ts Troman, Biskop och Procantzler, Högvör-
digste Herr Doctor Carl Fredric Mennander Åbo.

235. Stockholm, den 21. Aug. 1772.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars lyckeliga framkomst, hvarom des bref mig
öfvertygadt, utgör för mig et det största fägnadsämne. Flere göre-
mål härstädes hindra mig at denna gängen vara så vidlyftig, som
jag borde uti berättelsen om en förändring, som bädar lyckeligare
tider och mera säkerhet, som befäster friheten och återkallar Sve-
riges framfarne store tidehvarf.

Hans Maj:t har i så nädigt afseende vidtagit i gär alla de mått,
som honom, i den beklageliga ställning riket värit, säsom förnämste
medborgaren tilkommit. Hans Maj:t har redan gjort sin declara-
tion i detta ännu sä för folket i almänhet (så munteligen som genom
publicationer) som ock för riksens verk, collegier, consistorier &

c. skrifteligen. Åbo Consistorium får ock säkert sit circulaire, och
det lärer finna med rikets urgamla lagar öfverensstämma en ytter-
ligare med circulairet följande försäkran, som Hans Maj:t i denna
ställning askar och hvilken des undersåtare i Stockholm, flere rege-
menter aflagt och hela riket innan kärt gladeligen aflägger. Cantzli-
collegii ledamöter och betjening, som i gär och i dag förrmiddagen
ej svurit, svära nu under det jag skrifver detta. Jag för min ringa
del har redan strax efter förändringen tillika med de collegii leda-
möter och betjening, som dä voro uppe, jemte regementer och flere
andre svurit. Härtils skrifvit den 20. Augusti.

I dag den 21. voro ständerne sammankallade in pleno plenorum
och fullkomligen biföllo och underskrefvo den nya regerings-
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formen, som dock när man vii med et ord beskrifva den, icke är ny,
utan den som Sverige af urålder haft. Sluteligen söngs O Gud vi
lofve Tig! och så väl ständer, som alla andre äro hjerteligen glade.
Souverainiteten är mi som förr afskaffad, och riket bragt i det
tilstånd, som var för 1680. Hvad jag icke hinner nog uttrycka
och beskrifva i Kongi. Maj:ts nådiga och högstfaderliga afsikt med
altsammans, är min huldaste Far af Kongi. Maj:ts nådige hjertelag
sjelf öfvertygad om. Med et ord sagdt, ständerne hafva nu sjelfve
och Kongi. Maj:t med dem ändrat regeringsformen, eller återkallat
den äldsta.

Jag måste spara mycket; ty jag skrifver nu som bäst det exem-
plaret af regeringsformen, som genast skal tryckas, och jag skrifver
det efter det underskrefne originalet, så at et vigtigt document är
i minä händer.

Nödvändigheten af det som ännu följer, och min glädje deröfver
kan jag ej beskrifva; men högst angelägit är, at så snart min hul-
daste Far uträttat Kongi. Maj:ts befallningar i Åbo, min Far oför-
dröjeligen är här och kommer hit. Riksdagen varar ännu och så
länge harmin Far permission. Jag hade tilfälle i dag at höra
en specielle berättelse af doctor Wrangell om Hans Maj :ts religieusa
och på Gud förtröstande början til detta sit stora värf. Altsammans
gör honom mer än stor. Med djup vördnad framhärdar min hul-
daste Fars ödmjuklydigste son _

_, _,J : 6 C. F. Mennander.

In margine: Riksdagar sammankallar Kongi. Maj:t när rikets
värf det fordrar, men de vara ej öfver 3 mänader. Fyra ständ
som förut.

236. Min huldaste Far.

Nu lär bekymret vara alt om Åbo academie cantzlersvalet. R.r.
Stockenström har dock ej aldeles ännu velat anse sig som cantzler;
men jag torde ifrån min huldaste Far snart få vänta hans nya
kallelsebref. Hän är med ibland de sju redan utnämde riksens räd.
Mera medhinnes ej. Jag fär och snart med Guds hjelp se min
Far här och med glädje omfamna honom under en stor och nädig
Konung. Min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 23. Aug. 1772. C. F. Mennander.
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237. Min huldaste Far.

Allting stadgar sig mer och mera, frögden tiltager, och cantzliet
har nu den lyckan at få kring hela riket kringsända handlingar,
soin visa Hans Maj:ts nädiga omvärdnad om och des höga tankesätt
och Imru lian aldeles ej velat röra vår frihet, när hän dämpat sjelfs-
väldet. Om man om nägon sak eller nägra handlingar kan säja
at de tala för sig sjelfva, sä är det vist Hans Maj:ts nädiga tai
och regeringsformen. Men det är derjemte ej et bref, litan en bok,
soin skulle innefatta alla de detacherade omständigheter, som i dessa
dagar gjort Hans Maj:t stor. Och minä jemte hela cantzliets göre-
mål och glädje gör, at jag mäste spara det vidlyftigare til des
berättelsen om altsammans snart utkommer och vi fä mera tid.
Emellertid gratulerar jag min huldaste Far af alt hjerta at äga en

sä stor Konungs näd och at fä i sä hög beställning tjena honom.
Men altid skal ändä nägon bedröfvelse följa med det glada. Tänk,

at riksrådet Stockenström pä intet sätt vil emottaga cantzleriatet,
utan vägrat bäde mig, doctor Gadolin och Sernander. Det stär
verkeligen ej at göra, och hans ex:ce sade mig, at lian måste äfven
vägra mig detsamma, och skulle jagframdeles finna huru stort skäl
hän haft dertil. Emellertid torde lian väl förtjena en öm compli-
ment, och jag mäste afvänta consistorii vilja. Skulle cantzlipresi-
denten Scheffer antingen förut eller sedermera tagas bärt af Upsala,
så vore riksrådet Bielke en herre med et noblet hjerta, med studier,
med näd hos Konungen. Kanske om Consistorium skrefve först til
cantzlipresidenten, sä torde lian taga mot det, och det vore det
aldrabästa. Jag skrifver i dag et embetsbref til rector, efter hän
skrifvit mig til pä consistorii vägnar. Jag fär väl en gäng vara vid-
lyftigare och utbeder mig emellertid med djupaste vördnad fä fram-
härda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 25. Aug. 1772. C. F. Mennander.

In margine: I dag hafva ständerne äter pä rikssalen afhörtKongi.
Maj :ts näd. proposition omat innom 14 dagar arrangera banco-
verket, göra bevillningen och sätta up riksdagsbeslutet, och sä strax

sluta riksdagen.
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238. Min huldaste Far.

I gär hade jag den aran at bekomma min huldaste Fars vördade
bref af den 25. Augusti. De föregäende voro af den 11., 14. ocb 21.
i samma mänad, alla i rättan tid ankomne, ehuru minä svar värit
ganska hastiga.

lag lär fullkomligen kunna vara öfvertygad, at herrarne icke
med sit vai fallit päden först tiltänkte herren. Som hän först
efter förändringen kom til staden, sä bar jag icke eller aflämnat
brefvet, hvilket jag hoppas at min huldaste Far täkts finna af mit
förra bref, ehuru jag otydeligen kanske nämde derom. Emellertid
fär jag nu återsända det, ocb väntar med nyfikenhet min huldaste
Fars ocb consistorii nya vai, utan at vi härvarande ledamöter tordts
taga något steg desförinnan, sedän r.r. gref Stockenström ej kunnat
återtaga cantzleriatet. Dagligt Allehanda ocb flere misbruk af fri-
heten lär min huldaste Far härefter ej behöfva frukta före.

En del af de hitsände brefven aro aflämnade. Det öfriga skal
verkställas, sedän man nu fått mera tid. Des inskränkning af glädje
ocb göremäl hafva härtils hindrat det, hvarföre jag icke eller med
Corplander kunnat, som jag ämnade, skicka min huldaste Fars saker
ocb academiens böcker. Jag gjorde väl derom anstalt i Lördags,
men dä var hän emot professor Gadds ocb min förmodan bärtrest.
Emellertid täktes min huldaste Far tilställa rector magnificus med-
följande quitterade räkning. Sändningen til magister Matthesius
torde nu blifva så mycket kärkomnare, som den äfven skal inne-
hålla de nya interessante skrifterne, som engelsmänneme säkert
högt skatta.

Prästståndets enke- ocb pupillcassas obligation bifogas i ödmjuk-
het i afskrift. Jag feck henne icke längt efter min huldaste Fars
afresa. lag bar användt tre fyra timmar i dag at upsätta en be-
rättelse om den lyckeliga förändringen. Jag ämnade i dag kunna
afsända henne, men ser det vara omöjeligt, hvarföre det skal med
nästa påst ske. Conceptet är redan trenne ark. Ämnet är för högt
at förhastas, ocb et haf af Stora omständigheter fordrar någon vid-
lyftighet. Kunskapen lär ock i det hufvudsakeligaste vara genom
minä bref ocb andre underrättelser stadgad, ocb man behöfver
endast Hans Maj:ts tai ocb regeringsformen för at finna den största
anledning at tacka Gud ocb Hans Maj:t. Af min hiddaste Farssista
bref ocb des vanliga tänkesätt tycker jag mig ock finna, huru kär-
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kommen denna rädning värit för min huldaste Far, som värit en

ibland de få öfrige redligt tänkande medborgare. Jag hade den
höga lyckan at skrifva regeringsformen i Hans Maj:ts egen skrif-
kammare och med des egen gull-ecritoire til trycknings. Kammar-
herren Ehrensvärd dicterade ur originalet, och vi använde den
angenämaste natt i min lifstid i rummet bredvid Hans Maj :ts säng-
kammare, där Hans Maj:t låg med öpna dörrar. Huru mycket
kan ej Sverige vänta under en så stor Konung? Ingen dag aflöper
utan något stort af honom. Nu har Hans Maj:t afskaffat rosen-
kammaren och andra pinorum, såsom menniskioslägtet vanhedrande.
Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuk-
lydigste son

Stockholm, den 1. Sept. 1772. C. F. Mennander.

Apostille.

Doctor Gadolin har värit en ibland dem, om hvilkas personer
nödvändigheten fordrat at göra sig försäkrad. Men har ock med
de öfriga snart rönt Hans Maj:t nådiga och ädla sinnelag, och
strax kömmit på fri fot, så snart sakerne blifvit stälde i ordning.
Emellertid har doctoren bedt mig berätta detta, för at förekomma
mera vidsträkte rykten. Han har tvänne mornar hälsat på mig
sedermera, och det är en hugnad at se riksdagsmännernes fogeliga
upföranJe efter förändringen. Efter riksdagen snart slutas, lär jag
ej få vänta min huldaste Far hit. Annu lär Hans Maj:t ej kunnat
medhinna at befalla någre diplomers utfärdande; men at Hans
Maj:t på kraftigaste sätt ihågkommit den saken, visar regerings-
formen. Introduction lär ock ske endera under riksdagen, i de
oeconomiske adelens piena, eller sedermera genom riddarhus-
directionen.

Med nasta påst torde jag ock få skrifva min Morfar til, hvarmed
jag ej ännu hinner.

239. Min huldaste Far.

För min huldaste Fars bref af den 31. Aug., som jag med vördnad
emottagit, aflägges min ödmjukaste tacksäjelse. Dels mycket göre-
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mål, dels sjelfva skrifämnens myckenhet har gjort min corre-
spondence nägot dels ojämn, dels otilräckelig. Men hvad i synner-
het angär den lyckeliga förändring, hvarom min huldäste Far endast
fätt sig det förnämsta til handa, har jag verkeligen haft under hän-
der en berättelse derom. Ehuru den endast var ämnad för min
huldäste Far, är jag dock glad, at den ej mera behöfves; ty ämnet
fordrade mera tid och styrka, än jag har; och kan jag bäst afbörda
min skyldighet, då jag nu fär den aran at öfversända den trykta
berättelse, pä hvilken jag väntat. Där bör dock på sidorne 462 och
463 ske denne ändring: ”Dock sedän Hans Maj:t genom hofcantzle-
ren baron Bunge lätit anmoda desse senare at komina up på slottet
til Konungen, för at af Kongi. Maj:t sjelf emottaga de försäkringar
om vänskap för deras hof, som Kongi. Maj:t vid alla tilfällen
gjorde sig et nöje af at förnya, och särdeles vid delta, dä genom
delta prof af aktning Kongi. Maj:t ville uti delta critiske ögnableck
öka den personliga säkerhet, til hvilken de i alt afseende voro
berättigade, hvarvid hofcantzleren tillade, at ministrarne sä mycket
mera kunde döma om Kongi. Maj:ts attention för deras hof, som

en sådan beskickning, som denne, ej vanligen tilhörde det embete,
hofcantzleren hade den aran at bekläda; sä logo de änteligen det
partiet at upkomma etc.” Henna rättelse blifver ock införd uti
de följande numrerne.

Dock väntas här ännu och utkommer en än mer omständelig
berättelse, som fullkomligen skal svara emot almänhetens önskan
at blifva underrättad om alt, som hörer til en så stor och högst
lyckelig händelse. Den torde jag innan kärt fä den äran at öfver-
sända; och som ingenting hufvudsakeligt emellertid saknas och
jag ej vet, huruvida det lilla jag nu kunde vidare tillägga, kommer
at införas uti den, så tycker jag at dä tillika rätta tiden blir, at i
ödmjukhet få bifoga minä små tilläggningar, om de dä mera be-
höfvas.

Det kommer dock helt säkert ej at stä där, at cantzliräderne
Bierchen och bar. Horn, hofjunk. Rosenstein och jag vore de enda,
som vore sä bittida uppe i collegiiexpedition, at vi hunno blifva
instängde uti slottet, som var det mäst interessante och säkraste
stället. Det var hugneligt, at från fönstren helt närä höra Konungens
första tai til gardiet. Man viste väl ej i bör jän hvad det ville blifva
af; men det märktes til vär Stora hugnad snart. Jag supponerade
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strax, at en härold skulle snart behöfvas, och ehuru risquable den
pästen kunnat vid en olyckelig utgäng vara, är herr cantzlirädet
Bierchen mit vitne, burn jag glädde mig, at jag til äfventyrs kunde
vara den enda registrator, som sluppit in i slottet, och at således
det första häroldskapet ej kunde siä mig felt; men auditeuren af
gardiet hade förut dertil blifvit utsedd, ocb, ehuru efter betänkande,
åtagit sig det. När Hans Maj:t koni tilbaka om eftermiddagen
til slottet, var jag ock ibland de första sä lyckelig at fä aflägga
den första munteliga försäkran, och at fä förut höra Hans Maj:ts
munteliga förklarande, sädant som des höga försäkringar seder-
mera innehållit, med den skilnad, at hän samlade sit tai således:
”Romerske folket, mine herrar, som var lika fritt som i, dä det
såg den aristocratiska magten förtrampa lagarne, och sig af egne
medborgare blifva undertrykt, valde det en dictator, som skulle
äterkalla ordningen i samhället. Jag tror at i med alt skäl kurnien
bafva samma förtroende til mig, som de til honom. J hafven hört
min afsikt och at jag ej begär annan magt, än Sveriges största
konungar nti rikets mäst lysande tidehvarf haft. Och dä sä är,
lären i ej eller vägra mig tilbaka eder trohets försäkran”; hvilken
Hans Maj:t dä förestafvade, och hvilken med et almänt sä sant
etc. bekräftades. Hagen derpä svor cantzliet ibland de första en
muntelig och skriftelig interims ed, hvarigenom ständerne ali lydno
uppsades och densamma i det stället utfästes tilden tilkommande
regeringsformen, hvilken sedermera med slutel. ed öfver hela riket
är bekräftad. Jag vet ej, om andra än collegierne svoro den först-
nämde eden. Skulle min Far ej hafva sett den, sä skal den öd-
mjukast öfversändas. Sedermera i nägra dagar var cantzliet bestän-
digt uti salen utanför Konungens rum, hvarest alt expedierades,
och hvarigenom jag utom andre göremäl dels där, dels i collegio
koin at, som förut är berättat, uti Konungens egen skrifkammare
skrifva regeringsformen til tryknings. Cantzlistaten bar Hans Maj:t
förklarat sä höra til des hus, som sjelfva hofstaten, hvarföre den
förre vid processioner och andre tilfällen njuter samma heder med
den senare. Hans Maj:ts arbetsordning för sig och cantzliet är
märkvärdig, och visar, huru lian tagit största bördan pä sig. Den
skal med första öfversändas i afskrift. När man skal betrakta denna
Stora Konung för at beskrifva bonom, stadnar man uti et haf af
Stora egenskaper, Stora gärningar, Stora och nådiga utlätelser. Ibland
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desse var en strax efter revolutionen: ”Jag ser, at Svenska folket har
sin gamla förmäga quar at uträtta Stora saker. Jag har ej eller
någonsin tviflat derpä; ty eder historia, minä herrar, har visat
mig det. Och jag har ock altid värit öfvertygad, at när Svenska
folket ej värit lysande, har det värit des Konungars och ej des
egit fel.” Kan nägot tydligare utmärka, hvad vi hafva at vänta
under en sä stor Konung?

Nu kommer jag til academiens angelägenheter, soin näst efter
glädjen intagit rum i mit hjerta. Det är aldeles omöjeligt at öfver-
tala r.r. Stockenström at emottaga cantzleriatet, om ock Rosir hade
värit i staden. Hans ex:ce lär sjelf snart i et bref tolka sinä oma

tankar och besvara consistorii och min Fars skrifvelser. Emellertid
har hän befallt mig at ej aflämna brefvet til Hans Maj:t och det
lärer väl få gå tilbaka. Hans ex:ce var dock så nådig och lofvade
sjelf preveniera riksrädet Scheffer, och det så snart, at Consisto-
rium med nästa påst kan fä fullkomlig visshet om hans tankesätt.
Riksrädet Rudenschöld torde behälla Upsala til des doctoralpromo-
tion är förbi, och jag hoppas, at kanske riksrädet Scheffer genom
r.r. Stockenströms persvasion, minä böner och r.r. Tessins exempel
skulle låta förmå sig at ständigt behälla Åbo, om hän en gäng
toge emot detsamma. Nu tycker jag bästa utvägen blir för at ej
läta Consistorium i förtid faga nägot steg; men likafullt i tid kurnia
fä fasta på denne hederlige herre, at min huldaste Fader med
nästa påst tilsänder mig et handbref derom til honom, har hän
dä emellertid förklarat sig nögd emot r.r. Stockenström, sä aflämnar
jag brefvet; och i alla fall skal min Far med nästa påst fä den
underrättelse, at Consistorium, i lycklig händelse med pästen näst
efter min h. Fars bref til Scheffer, kunde afsända sit kallelsebref
til honom, soin skulle passa bref och befordra skyndsamheten, utan

förhastande i valet, som icke eller skulle passa sig innan r.r.
Stockenström svarat. Jag har af min h. Fars bref och flere anled-
ningar, ibland andra Gaddens åstundan, kunnat lita pä at Consisto-
rium näst efter r.r. Stockenström hälst vil hafva cantzlipresidenten,
och derföre skridit til des sonderande. Skulle det mislyckas, eller
hän lämna oss, sä lärer r.r. Bielke dernäst vara i consistorii åstundan
om det annars kan stadga sit vai bland så mänga hederlige herrar.
Men den tredje omnämde herren har folk, som känt honom, tykt
blifva sä noggran och grälig, at hän aldeles icke kan stå uti valet
med hans ex:ce Bielke.
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Riksdagen slöts i förgår. Hans Maj:ts nådiga tai bör jag ej
upskjuta at öfversända. Biskop Benzelstierna hölt en ganska vacker
predikan och talmännerne vackra tai; men vida under Hans Majrts
egna och högda tänke-, skrif- och talesätt. Desse senare piena pleno-
rum hafva visat Konungen fullkomligen återstäld uti sinä rättig-
heter, och jag har hvar gång tykt mig vara uti Gustaf Adolphs
tider. Vid riksdagens slut var jag härold för adelen.

Hans Kongi. Höghet Prins Fredric har fått titul utaf Hertig af
Östergötland.

Hvad jag ej hunnit hafva den aran at heratta, torde medföljande
valde numrer af Dagligt Allehanda utvisa.

Här har ej värit tai om min huldaste Fars hitresa; utan jag har
endast önskat det den kunde ske, men som minä förra bref inne-
håller, måst lämna den önskan. Gud låte min huldaste Fars hälsa
förbättras och vatndrickningen göra god verkan.

Min huldaste Far lärer så mycket mera täckas förlåta, at jag ej
ännu öfversändt de begärte sakerne, som utom hvarjehanda för-
hinder de ännu ej hunnit blifva färdige och flere tilfällen desutom
ännu gifves til deras öfversändande.

Det är otroligt, huru mit hufvud är fullt med skrifämnen. Jag
tycker jag ännu berättat minsta delen om vår lyeka, om det märk-
värdiga, som lärer passerat, och om Konungen. Med djupaste vörd-
nad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Septembr. 1772. C. F. Mennander.

240. Stockholm, d. 15 Sept. 1772.

Min huldaste Far.

Mit bref denna gängen blifver bäde sorgligt och roligt. Jag får
härmed den äran at öfversända hans excellence grefve Stocken-
ströms afskedsbref. Tankarne äro hans, men conceptet mit. Men
jag kan och tillika fägna min huldaste Far och Consistorium med
nägot högst hugneligt. Högbemälte hans ex:ces sista välgärning
emot academien var den största och kan ej jemnföras med nägon
annan, än om hän sjelf velat emottaga cantzleriatet. Hän var sjelf
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den första, soin taite vid grefve Scheffer, vär aldrig nog uphögde
cantzlipresident, at succedera honom, och feck des höga bifall dertil.
På så godt förord, i visshet at academien icke desapointerar mig,
för at ej blifva af Upsala folket förekommen, och i den öfvertygelse,
hvaruti äfven min huldaste Far och flere herrar consistoriales redan
instämt, at riksrädet Scheffers protection vore den ömaste och
glorieusaste academien kan önska sig, upvaktade jag strax sist-
nämde herre. Jag sade, at i den händelse academiens sista cantzler
icke kunde återtaga academiens vård, hvilket för vigtige ordsaker
nu inträffat, vore min huldaste Fars och academiens innerliga och
vördnadsfulla önskan och anhällan, at hans excellence ville med
sin höga protection omfatta densamma. Academien hade väl ännu
ej hunnit skrifteligen derom upvakta hans ex:ce, men updragit mig,
för at, pä längre afständ skild, ej gå af en sä stor lycka förlorad
genom nägot senare tilbud frän Upsala, och genast hos hans ex:ce

denne des ansökning föredraga, hvilken jag bad hans ex;ce vara
sä nådig och anse såsom den redan vore af academien sjelf insinue-
rad. Hans ex:ce var ganska nådig, ville af sin vanliga complaisance
omnämna at hans ex:ce, som ej egenteligen nti studier användt sin
tid, ej kunde fullkomligen svara emot et sä hedrande förtroende;
men at hans ex:ce dermed för sin del funne sig nögd, hvilket hans
ex:ce äfven tilstadde mig at heratta de herrarne i Åbo. Af des svar
til herr riksrädet grefve Stockenström, och hvad ytterligare under
discoursen med mig föreföll, kan jag ock försäkra, at hans ex:ce,
ehvad tilbud honom ock frän andre ställen kunde göras, icke lämnar
Åbo academien, sedän lian den en gäng under sin höga vård emot-

lagit. Delta gladde mig så mycket, at jag i Söndags var på vägen,
at för skyndsamheten skull affärda Strälen som courier til Åbo, om

ej sädant denna tiden kunnat göra nägon upmärksamhet, och om
jag ej i mit sista bref i ödmjukhet föreslagit utvägar at vinna ali
skyndsamhet. Men härigenom och samtelige academiens herrar
ledamöters fullkomliga böjelse för denna sä högt med största skäl
skattade herre hoppas jag, at genom min huldaste Fars gunstiga
försorg snart kunna öfverlämna sädane documenter, som fullkom-
ligen sätta academien nti visshet om denna sin tilkommande oskatt-
bara styresman, och mig uti det oskattbaraste tilfälle at ännu pä
et nytt sätt få betjena hans ex:ce grefve Scheffer. Jag väntar
säledes allenast nu i ödmjukhet kallelsebrefven, som jag försäkrar
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icke blifva fruktlöse, hälst om de i tid hitkomma. Jag behöfver
ej omnämna at hans ex:ces löfte där ej lärer inflyta, utan saken
aldeles de novo uptagas. Hans ex:ce Stockenström torde visser-
ligen ännu förtjena en compliment från min huldaste Far, hvilkens
bref hän i dag äfven lärer besvara.

På denna karta tid har jag ej en gång haft tid at ännu berätta
doctor Gadolin academiens lyeka. Jag viste dock redan förut, at
han deruti skulle instämma. Soin det likväl kunde hända, at han
af något nit kunde meddela andra råd, efter han ej vet, at hans
ex:ce vii ständigt blifva hos oss, så tror jag mig blott böra om-

nämna sådant, på det at i ali händelse ej någon irring hos professo-
rerne kunde upkomma, hvilken min huldaste Far säkert då täckes
afhjelpa. Jag har tillika trott mig böra tilskrifva om sjelfva saken
rector, Morfar, professor Gadd och Bilmark och har uti deras bref
refererat mig på detta, hvaraf min huldaste Far gracieust täktes låta
dem få veta, at de ej hafva någon så aldeles obetydelig cantzlers-
secreterare.

Emellertid hafva för denna gången desse circulairer så uptagit
denna aftonstund, at jag för öfrigt endast hinner utbedia mig at

med min h. Fars ynnest städse få framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

C. F. Mennander.

241. Min huldaste Far.

Nu i aftonstunden bar jag haft den äran at bekomma en vördad
skrifvelse af den 18. i denna mänad, ej mindre än de föregående
med ömhet upfyld. Innan kärt sätter minä artister mig i ständ at
kunna göra redo för de medföljande sexlmndrade daler kop :ml;
men summan är sä rundeligen tiltagen, at jag felade för mycket
emot en huld Fader, om jag ej genast började denna redogöring
med min ödmjukaste tacksäjelse för öfverskottet. De andre com-
missionerne och uphandlingarne skole ej glömas; men om jag
deruti sä väl sommin correspondence härtils ej kunnat vara nog
accurat, lärer min huldaste Far gracieust inse skälen dertil.

Min huldaste Far nämner i det sista brefvet ej om cantzlersvalet.
Jag hoppas minä och h:s ex:ces Stockenströms bref nu likväl
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framkommit, och at jag snart blir i ständ at hos cantzlipresident
börja en ny slags tjenstgöring. De nya och hugneliga förbättringar
nti instructioner, stater och inrättningar, soni Hans Maj:t på et

förundransvärdt sätt redan hinner påtänka, sträcka sig väl ock til
Åbo academie, såsom den enda, som ännu behöfver hjelp, och soin

följaktligen lämnar rikt ämne til lysande gärningar för Hans Maj:t
äfven nti lärdomsvägen. Det bar således ej fruktlöse projecter utan

verkeligheter i afseende, at jag nu i tid tror mig böra i ödmjukhet
erindra min huldaste Far, at vara betänkt, at upgifva hvad i före-
nämde trenne hufvudämnen kan vara vid Åbo academie tilgörande.

Såsom bekant är, hafva en help hop adelsmän nu blifvit gjorde.
Hans Maj;t säges tanka pä oss vid sin äterkomst frän Ekholmsund.
Jag skal ej underlåta at vara vaksam, och i synnerhet at ej låta
mit företräde i anseende til datum för de flästa 1769 års och alla
de sista adelsmän uti introductionsnummer gä förloradt. Jag har
ock derföre en ganska vacker ny klädning redan uti beredskap.
Blir jag sä lyckelig at fä tacka Hans Maj:t, så tänker jag uti en
supplications-audience just öpna mit hjerta för honom, erkänna
hans höghet emot min huldaste Far och mig, och tacka Hans Maj:t
för adelskapet mäst derföre, at det sätter mig uti et oskattbart til-
ständ at närmare kunna tjena honom, hvars nåd, hvars rättigheter
och befallningar jag skattar högre än mit lif.

Hans Maj:t har nu halfannan vecka värit på Ekholmsund, hvari-
från han nasta Söndag återkommer, och hvarest han recreerat sig
med landtluften, icke med ledighet från regeringsgöremålen, som
lika blifvit fortsatte. Här återstår ännu många belöningar och
befordringar, och man spår cantzliet äfven någon del deraf. En
remarquable lycka har unga gref Levenhaupt, 26 år gl., gjort.
I afseende på förändringen befordrades han från under- til öfver-
stallmästare; men sedermera förhögde Hans Maj:t detta embetets
rang til lika som vid andra hof. Han som var fendrik för någre
år sedän, befinner sig derigenom nu uti generallieutenants vär-
dighet, och oaktadt ali den lycka, hans far nu gjort, ändå et steg
öfver honom. Yppigheten lär i flere afseenden få sinä råmärken,
och mycket annat högst angelägit blifver snart i verket stäldt.
Utrikes håfven börja småningom komma in med sinä consentimen-
ter, och alt liknar sig til en stilla och lysande framtid.

Jusleen har i quäll hitkommit; men ej ännu paquetet.
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Gude göre min huldaste Fars hälsa mera stark, och förunne mig
hela min lifstid den hugnaden at få utöfva den djupa vördnad, med
hvilken jag framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son.

Stockholm, den 25. Septembr. 1772. C. F. Mennander.

In margine: P. S. Jag flyttar i dag och i morgon på mit nya loge-
ment. Hyran hos h:s ex:ce är riktigt clarerad, och städningen, som
ej deruti inbegreps, til hans kammartjenare hederligen betalt med
specieducater. Hans ex:ce omfattar mig med mycken grace, och
täckes i synnerhet ofta omnämna mit ringa skrifsätt, som han
oförtjent kallar alt för bra.

242. Min huldaste Far.

Sedän mit sista ödmjuka bref har jag åter haft den aran at be-
komma tvänne lika vördade, det ena med brodren Jusleen af den
15. Septembr. och det andra af den 22:dra. Detta ankom i gär, och
tillika consistorii bref til Hans Maj:t och hans ex:ce. Oändeligen
fägnar det mig, at som tvänne herrar professorers bref äfven redan
utvisat, Consistorium, men ännu mera, at min huldaste Far värit
nögd med mit upförande i cantzlers saken. Ebuni Jag feck brefvet
klockan ett, skyndade jag mig strax uti hans ex:ces arbetsrum,
aflämnade consistorii och min Fars bref, och bad om tilständ at

få ingifva brefvet til Kongi. Maj:t. Detta bifölls ej allenast och verk-
stältes, utan och bad hans ex:ce mig par avance heratta, at hän var

rätt jlatterad af detta förtroende. Hans ex:ce behagade raillera
med mig, och sade, at hän väl i sin ungdom läst latin, men seder-
mera tilbragt sin tid emellan vapen och ministere, så at hän ej
viste, huru detta embete af honom kunde verkställas. Jag feck tilfälle
at i ödmjukhet raillera tilbaka, ehuru med mera grund, då hans
ex:ce frågade, hvem som nu vore cantzlerssecreterare. Jag sade,
at hans ex:ce af honom ej kunde annat vänta, än en mycket
mediocre betjening; det vore min ringa person, som hans ex:ce
Stockenström dertil behagat utse, och som icke hade annat meritoirt
at upvisa til en så stor heder, än min djupa vördnad för hans ex:ce,

22
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min häg at med tiden kunna blifva des tjenst värdig, och min
glädje öfver den oskattbara lyckan at snart pä dubbelt sätt få upoffra
min tid nti den samma. Hans exrce behagade ganska nädigt för-
klara, at det fägnade honom at nyttja et sädant biträde. Hans
ex:ce lofvade sluteligen tala vid Hans Maj:t om cantzlersembets
emottagande, och lärer med nasta päst besvara brefven. Jag bar
velat härma Consistorium nti skyndsamhet, och genast i dag kunna
heratta Hans Maj:ts nådiga resolution öfver academiens begäran.
Statssecreteraren Helandt satte ock den saken under N:o 1 pä
föredragningslistan för denna eftermiddag, men som Hans Maj:t
just nu for ut til Drottningholm, bvarifrån hän dock i morgon åter-
kommer, feck statssecreteraren ej företräde. Hoppas dock, at nästa
påst hela saken skal kunna vara slutad.

Morbror Paleen har nyligen hitkommit. Pastor Arenius sitter
nu som bäst hos mig och röker sin pipa. Doctor Wrangells bref
skickade jag i dag til kyrkoherden Båld; men han har bedt det
skulle skickas til Sala, hvarifrån Wrangell först i vinter återkommer.
Cr. Berch tackar för sitt bref. De öfriga commissionerne glömas
ej, och får jag snart på en gång för dem göra redo.

Jag tackar aldraödmjukast för de tvänne nya prydnader uti den
genealogiska samlingen.

Generallieutenant Sprengtporten har blifvit öfverste för gardiet.

—■ Man. talar om uniforme för cantzliet och hofrätten, och jag vet
ännu ej vist, om jag ej nasta sommar får presentera mig för min
huldaste Far uti galoner. Men det bästa är at ej för bittida gifva
ut det för vist. Hans Maj:ts författningar i de större sakerne blifva
efter hand det rikaste ämne uti minä bref, och som säkert blifver
den största fägnad för min huldaste Far och alla des trogne under-
såtar. Redan skulle mycket vara at berätta; men papperet och
tiden är alt. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son.

Stockholm, den 2. Octobr. 1772. C. F. Mennander.

In margine: H:r pastor Arenius anmäler sin djupa vördnad och
anhåller om en gunstig förklaring til Hans Maj:t.
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243. Min luildaste Far.

Et dussin bref afgår til Consistorium nu från hans ex:ce vår
nyligen blefne cantzler. De hafva tjent at göra mit inträde hos
hans excellence, och han har täkts med dem förklara sig så nögd,
at jag blyges anföra det. Sjelfva brefven innehålla vidare stad-
fästelse på academiens lycka. De hafva uptagit så mycken tid at

jag nu endast hinner innesluta mig uti den ynnest, som gör mig
värdig at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 6. Octobr. 1772. C. F. Mennander.

244. Min huldaste Far.

Ehuru med yttra rummet fullt af främmande, bör jag dock ej
underlåta at upvakta min huldaste Far. För nägra dagar sedän
hade jag den aran at bekomma min huldaste Fars bref af den 2.
Octobr., för hvilket min ödmjukaste tacksäjelse aflägges. Med påsten
i dag ätta dagar sedän feck min Far och Consistorium fullkomlig
ratification öfver den hederlige cantzler, soin nu åtagit sig acade-
miens värd, och vet jag säkert, at ingenting mera kunnat fägna den
Kongi, academien. Aldrig bar heller någon päst mera roat mig,
och expedierade vi äfven på de två dagarne alt hvad då uti cantzlers
affairerna varat göra. Ätminstone slipper min huldaste Far nu at
stå Dagligt Allehanda. Cantzleren har mycken aktning för sit Consi-
storium. Jag erindrade, at hän skref för lägt sit namn; men feck
til svar: det är ock en respectable corps. Vi aro mycket goda vän-
ner, och behagar hans ex:ce attendera til minä små anmälningar,
hvilka Porthan ock kan tilskrifva, at hän koni 1 :o loco pä förslaget,
oaktadt Avellans omnämde 23 tjenstär. Just derigenom feck jag
tilfälle at dertil uti förslaget anföra skäl, och uti skälen alt hvad
til Porthans förmän och recommendation kunde sägas. Af Schal-
bergs skrapa lärer min huldaste Far finna, huru opartisk jag är
uti mit secreterareämbete. Meritlistornes infordrande var ej just
sä nödigt; mankan hugna betjeningen och pä en tableau visa
deras competence. Det af min huldaste Far mig tilsände project til
cantzlers-instructionen har jag ingenstädes ännu kunnat producera,
och väntar i ödmjukhet min huldaste Fars befallning, om jag skal
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visa det för hans ex:ce, efter ändä en hop nya instructioner lära
komma at utfärdas. Jag afbidar om adjunctsförslaget, och hvad
min huldaste Fars vilja derom är. Efterhand tyckes academiens
betjening kunna blifva hulpen, ätminstone den äldste hvar tilsit
ämne; och skulle metaphysices profession blifva ledig, recommen-

deras allerödmjukast Schalberg til ali reconvention för sin skrapa.
Jag mäste tilstä, at jag tämmeligen starkt börjar ästunda nägon
heder för min Morfar. Och så snart min huldaste Far derom låtit
veta sinä gunstiga tankar, torde jag derom fä nämna för cantzleren.
Morfar borde surpreneras först med cantzliråds caractere, och väl
vore, om sist pä en gäng någre herrar professorer jemte min hul-
daste Far derom tilskrifve cantzleren, sä säg det ej sä interesse ut-

af mig. Skulle anmälan ske af Consistorium, finge min Morfar för
snart kunskap om desseinen. Jag tycker det vore just artigt, om
hans dotterson honom ovetterligen kunde utverka det. Sedän
kunde kanske nägon orden komma efter.

Jag päminner mig mit ödmjukaste löfte om anecdoter i afseende
på förändringen eller rättare regementsförbättring. Jag kommer
nu ihåg hvad modestie beskedelighet och sedighet den värkade hos
väre betydande riksdagsmän. Som jag tmder herr statssecreteraren
Wallencreutz kom at hafva befattning med regeringsformens
underskrifters completterande, i anseende til sigillernes undertryc-
kande, som talmännarne ej kunde göra pä rikssalen, så var jag til-
städes, då det skedde pä slottet. När de gjorde det, kom präste-
talmannen (som med mycken grace emottog min Fars recommen-
dation för mig hos Gumman Noach )och med mycken beskedlighet
frägade, om man nägot mera ästundade af honom, hvartil jag sva-
rade nej, och gjorde det mig en liflig föreställning genom caduca
sunt omnia humana, men tillika, at man ej bör insultera mortuo

leoni, hvarföre alla, och äfven jag för min ringa del budo tilat
med ali den fordna respect bemöta vära betydande män. Det har
jag ock gjort med doctor Gadolin, som gjorde mig flat med sinä
mänga morgonvisiter och sin somnission.l Deribland bör nämnas,
at hän gjorde sin afskedsvisite hos mig ännu, när jag låg, och sista
ordet var: Herr Secret., var ej ond pä mig. Jag kunde ej förstå
detta, utan sade, at detta mycket litet passade pä mig, som en
obetydlig medborgare, och ännu mindre, när jag ej hade skäl til

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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annat, än at utbedja mig hans grace nu som altid tilförene. Under
en min visite hos honom yppade hän sin oro, at hans goda renom-
mee kunnat lida genom hans arrest, som gjorde honom här nog
melancholisk. Jag sade, at det var den första gäng, sädant intet
betydde. Men hän svarade: sä dömer den som ej sjelf värit i cas.

Jag förestälte honom, at vid alla revolutioner sädant var vanligt, men

på den mildhet, hvarmed Hans Maj:t handterat sine statsfängar,
kan historien ej upte exempel, och de suto inne ej för at straffas,
utan at hindras från operation, hvarmed hän gaf sig til freds. Jag
bad honom vänta til Hans Maj:ts äterkomst för at taga afsked. Hän
fruktade, at hän ej kunde förhoppas, at vara så i nåd, och at

ätminstone det ej hade at betyda, at hän, som lian ock gjorde, förut
bärtreste. Jag öfvertygade honom dock, at Hans Maj:t med lika
näd omfattar sinä trogna undersätar, men hos mig sjelf faller det
ätminstone troligt, at hän ej blir biskop i sinä dagar. Det var et

grymt slag i hans uträkningar, och jag undrar, om hän ej blir
mindre betydande i consistorio härefter. Biskop Benzelstierna
började psalmen på rikssalen. Mänga gänger har det fallit mig
in, huru vär nädiga öfverhet nti sit yttrande vid min huldaste Fars
afskedstagande sä tydeligen förklarade at man gärna sett min Far
qvar öfver förändringen. Sädant hade visserligen och fägnat min
Far, om hän kunnat vänta den sä snart. Emellertid vitnar Hans
Maj:ts näd. yttrande om den höga nåd, hvaruti min huldaste Far
stär, och det väcker säkert hos min Far den hugneligaste hugkomst
af sit underdåniga afskeds audience. Jag vet ej af hvad anled-
ning prästeständet scrupulerade at des privilegier skulle minskas.
Dagen förrän regeringsformen af ständerne antogs, upkom biskop
Liitkeman i Konungens mm eftermiddagen. Både hän och Back-
man yppade där sin oro för mig. Jag försäkrade dem, som saken
sedän visade, at den var ogrundad; och bad biskopen sjelf gä in
til Hans Maj:t genast, sä sknlle hän fä helt annan uplysning. Hän
geck in, och koni glad tilbakars, samt berättade mig, huru nädigt
Hans Maj:t derom sig yttrat, och fant, at prästeständet nu som
förut blifver et rikständ. Det var egenteligen detta, hvaröfver
någon illasinnad velat alannera de goda gubbame, men de funno
vid regeringsformens upläsande dagen derpä i rikssalen helt annat,
än at de skulle frän riksdagarne blifva uteslutne. Biskop Liitke-
man har jag ännu i dag råkat här på gatan. Landshöfdingen
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Raab var för nägon tid sedän här pä nägra dagar at upvakta Komin-
gen. Unga gref Lieven, som var sänd til Paris at annoncera för-
ändringen, bar vunnit mycken accueil och i desse dagar återkommit,
begäfvad af tungen i Frankrike med öfverstecaractere, en den
präktigaste brillanterade gulldosa och en ansenlig pension. Konun-
gen i Frankrike förde honom strax vid framkomsten, som var en
afton kl. 11., in til la comtesse du Barry, hvarest alla de största
församlade fruntimer slogo en ring omkring honom och med be-
gärlighet afhörde hans berättelse. Alle officerare gingo då ock
ännu knutne om vänstra armen med et linnekläde, et hederstekn,
som alla, som genast svuro, de första dagarne hrukade, och äfven
jag-

Lieven hade det ock i Paris, och duchesserne och de Stora frun-
timren voro deruti sä charmerade, at de öfverhopat honom med
de präktigaste hand, af hvilka nägra innehälla virkadt vive le Roi.
Man finner af alt huru bäde svenskar och utländningar glädja sig,
och de svenskar, som vistas utrikes, täfla at få insända sinä trohets
eder. Svenska officerarne vid Royal Suedois i Frankrike, utan at

hafva haft del af formulairet, hafva i dessa dagar insändt en egen
ed, den vackraste man vil läsa, med et skönt bref på fransyska.
Sjelfva Voltaire gläder sig på sin älderdom, och har genom grefve
Creutz, som nu blifvit amhassadeur, insändt medföljande vackra
poem til Konungen, hvaraf jag sä mycket mera bör lämna ödmjuk
del, som det vitnar om utländningarnes vördnad för vår store
Konung.

Hans Maj:t är nu åter på någre dagar på Ekholmssund, altid
lika fölgd af regeringsomsorgen.

Någre Åbo fartyg äro ännu ej komne. Med Arenius torde jag
få sända til en början Almänna och de öfriga Dagliga Tidningar.
Alt det öfriga skal med första fartyg följa. Jag bor nu midt emot

sjelfva Tyska Kyrkogården på Svartmansgatan, dit jag Michaeli
tiden flyttade öfverhopad med ny grace af h:s ex:ce Stockenström.

Jag måste, för at ej för mycket fela med et längre oläsligt bref,
sluta det, men i anseende til många skrifämnen så godt som midt
uti, ehuru på fyra blad. Med djupaste vördnad framhärdar min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 13. Octobr. 1772. C. F. Mennander.
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245.

Jag vil ej besvära pastor Arenius med mera än det i ödmjukhet
medföljande angelägnaste. Med fartygen, som dock ännu ej an-
kommit, hoppas jag fä sända det öfriga. Den likaledes mi med-
följande boken mäste jag bekänna, at jag en gång länte frän min
Far, hvarefter jag ej glömt honom, men icke förrän nu haft
tilfälle at läsa honom igenom. Säsom minister kunde jag väl hitta
päden utvägen at säga, det den blifvit efter min hnldaste Fars
afresa funnen i des kammare; men det vore at ganska illa använda
politiquen, där endast sanningen bör äga rum.

Hans Maj:t kommer i dag frän Ekholmssnnd. Morbror Paleen bar
värit i Upsala öfver doctoralpromotion, och när politiska specula-
tionerne nu tryta, tänker lian, som mänga andra, ätervända sig
tilde oskyldiga och stilla studierne.

Biskop Lamberg mötte jag i förgårs på et nog trångt ställe, på
den smala gången vid finska kyrkan, och ehura han klämde mig,
encouragerade mig dock hans utomordenteliga complaisance så
mycket, at jag fullkomligen påminner mig, at han berättade sig då
genast skola bårtresa, och lät derjemte anmäla sin hälsning hos min
huldaste Far.

Stockholm, den 18. Octobr. 1772. En lydig son.

246. Min hnldaste Far.

Min hnldaste Fars vördade och kärkomna bref af den 6. i denna
mänad bar åter fägnat mig, och fordrar min ödmjnkaste tack-
säjelse.

Jag päminner mig nu ej nägot särdeles at skrifva om, och är här
äfven tämmeligen tönit, när Hans Maj:t är bärta; ty nu ser man

at regeringen följer med personen och ej med namnet. Hans Maj :t
lär ock förblifva ute til om Söndag eller Onsdagen derefter.

Jag mäste upriktigt bekänna, at ännu har ej nägot dödsfall rört
mig sä mycket som fältmarsalken Ehrensvärds, och den känslan
mäste vara palriotisk, ty icke är lian egennyttig. Nästan ända
härtils nog ofta förfördelad af den svenska otacksamheten, skulle
lian just dö, när store män kunna hoppas et blidare öde. Huru
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många sädane aro väl nn quar? Jag undrar, ehuru jag om en

så uplyst herre ej borde göra det, om ryktet om des lyckeliga för-
ändring i andeliga vägen är grundadt. Det skulle göra honom
dubbelt stor, och fullkomligen lik Franrikes Stora Turenne.

I dag hade jag et längt bref frän retor (sic!) magnificus, som kläder
sig öfver vär cantzler, och berättar at des flere bref framkommit.

En präst, som jag tror heter Graner, bar för obetänksamma
utlåtelser emot vär store Konung blifvit stäld under tiltal. Desse
kunna ej gärna väntas frän andra än vanvettiga, och sådan är hän.
Hän bar vist flere prof deraf, och ibland annat skrifvit til justitiae-
cantzleren et ovettigt bref, at hän knnde vara värdigare det embetet,
än bemälte herr just.cantzler.

Morbror Paleen frägar mig altid om nobilitation och lofvar å
nyo derom anhälla; men jag är tranquille vid en stor Konungs
påskrift, som säkert snart förvandlas i diplome.

Pastor Arenius kommer nu just hit, och säger sig med godt hopp
i morgon anträda resan til Åbo.

Nu i dag skola tvänne Åbo fartyg vara hitkomne, och blifve jag
väl snart i stånd at acquittera mig af minä commissioner, med be-
rättelsen hvarom jag dä tillika fär ödmjukast inkomma. Pastor
Arenius feck redan i Söndags et paquette med Almänna och Dage-
liga Tidningame.

Gud uppehålle min huldaste Far vid en långvarig hälsa, och
förskone mig länge från en sorg, som vore både privat och patriotisk.
Så länge jag lefver, är min yppersta heder och glädje at vara min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 20. Octobr. 1772. C. F. Mennander.

247. Min hiddaste Far.

Vi sakne de sista finska pästeme ännu. Jag vil dock hoppas,
at min huldaste Fars hälsa, det käraste jag äger pä jorden, är
orubbad, och bör ej oroas deröfver, at den senast ankomne pästen
ej medbragte något min huldaste Fars bref; ty min huldaste Far
har af grace värit längt mera accurat i correspondence, än jag af
skyldighet. En ledsam dröm och en besynnerlig fräga af hofrätts-
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rädet Tollstedt, som nu dageligen spisar hos Gumman Noach, om
jag ej, som lian trodde sig äga anledning at förmoda, skulle snart

resa til Finland, kimde väl denna gängen göra mig bekymrad öfver
min hnldaste Fars välmäga, innan en ny päst den bekräftar; men

jag är hvarken drömmare eller visionaire.
Nu är ministeren och nastan alla göremäl af vigt på den foten,

som de nti välbestälte regeringar böra vara. De hemligaste knn-
skaper behöfva nu ej delas emellan parbundrade personer, och af
dem, som aro nti affairerne, vet ofta den ena ej bvad den andre
bar at litratta, förän saken är til slutbragt, under det alla likväl
gemensamt bidraga tildet almänna bästa och en stor Konungs nöje.
Det är nöjsamt at se, burn folket i almänhet bär gör projecter
och politiska slutsatser, utan at träffa sakernes rätta sammanhang,
om ej nti et hörn af dem. Danmarks rnstningar ger mycket för
almänheten at sysiä. Likasi, at Konungen lätit befallning afgä til
alla härvarande landshöfdingar, biskopar och officerare, at i denna
vecka afresa hvar och en tilsit ämbete. Man lägger delta til-
sammans och supponerar krig emellan Danmark och Sverige, at

armeen skal innan kärt vara samlad m.m., dä likväl det natur-

ligaste och som tyckes angä almänheten vore, at af officerarnes ren-
voyerande sluta, det Kongi. Maj:t icke vil, at de skola i Stora
skockar gä här och siä dank, utan göra sinä syslor. Sant är likväl
det, at Danmark rustar, och lika så vist, at Konungen ej lärer Ilta
öfverrumpla sig af denna lilla granne, om hän hade något i sinne
mot oss ensam eller i complotte med nägon annan magt, at Hans
Maj:t altid häller sin armee nti försvarsgädt tilständ, och at den
altid vore i stånd at tukta Dansken, hälst förståndet icke lärer vara
så godt emellan Danmark och Norrige.

Hans Maj:t kom i Söndags från Ekholmsund och lärer i nasta
veckas början anträda en del af sin Erichsgata neder åt Sverige.

Landshöfdingen Tilas afsomnade i dag morgon efter ny attque
af sit slag. Jag är nastan i beråd, om jag ej skal söka riksheraldici-
embetet, efter ej många lära kunna begära det. Kanske det hör til
minä vidlyftiga förslager; men jag tycker at det kunde medföra
förtjenst, någon större heder med tiden och til äfventyrs någon
framdeles apparance om den blå officiantstjernan. Skulle jag
resolvera mig at begära det och få embetet, så delar jag inkomsten
och besväret med Marks von Wiirtenberg, och behåller af detsamma
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endast vapenfabriquen; ty det genealogiska och antiquariska blir
mig för grälaktigt.

Apropos häraf kommer Jag ihäg adelssaken. Fär se bvad denna
vecka utvisar. Jag är häruti som alt annat tranquille under ali
min äregirighet, och bör aflägga min allerödmjukaste tacksäjelse
hos min huldaste Far, som icke eller vil upskjuta med diplomes
utgifterne.

Min huldaste Far behagar nämna i sit förra bref om Åbo säll-
skapet och min present dit af buster. Sant är väl, at det ej brillerar
i sinä tidningar; men kanske at man i början får vara tilfreds, om

delta sällskap kan blott inom sinä ledamöter procurera et heder-
ligt nöje, mera Communication emellan professorerne och studen-
terne, kännedom af et slags tidsfördrif, som nu sä mycket kömmit
i mode, och en retraite, som kan bli rolig, hälst om musiquen kom-
mer i gäng där. Om de ock framdeles ingenting gäfve ut i almän-
heten, knnna de dock roa sig inom sig, upöfva hvarandras hardiesse
och talegåfva, och vinna samma ändamäl, som de fläste andre orden.
Det är illa at de ej mera rådfräga min huldaste Far, men det är
säkert mera af modestie, än obekymmersamhet om sinä skyldig-
heter. Min huldaste Far täckes dock ej tröttna vid dem. De be-
höfva säsom et annat gille blott protection. Lunds academie har nu

fölgt deras exempel, och de kunna väl upmuntras at framdeles
äfven blifva utom sig nyttige. Jag har för min del sökt bidraga
dertil kanske med en för längt drefven ifver, men min huldaste
Far täcktes ursäkta den, ty den har endast haft kärlek för minä
landsmän för deras smak och för sällskapet til föremål. De fä
nu med fartygen sit autel eller bureau, hvaruti alla deras hand-
lingar och hemligheter kunna förvaras, och som sammantagit med
busterne och det öfriga skal mycket pryda deras retraite. Autellet
hafva de sjelfve til största delen betalt. En liten del har jag vid-
kändts. Jag mäste bekänna, at de fyra busterne de fätt icke äro de,
hvilka jag för mig utvalt och som jag tänker säsom etuder vid
ritande behälla. Desse äro endast tvänne. Men de, som de skryta
med, äro desamma, som jag jemte minä för min huldaste Far
upviste. Det är väl en olydnad, men kanske förlätelig, at jag vägade
skicka dem öfver. Det hade ej skedt, om jag ej oförsigtigtvis förut
räkat läfva dem dit, och jag har fätt för dem sä många tacksäjelser
sä väl af äimän orden, som ledamöterne, at jag snart skulle anse
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mig som en Maccenas. Ätminstone fär jag mycket god tanka om

deras smak och tacksamhet. Jag hör nu at de få et särskildt mm
til sammankomster, som skal vara vackert, och kanske desse smä
sammankomster kan afhålla ungdomen frän sämre nöjen och gifva
dem hug för en mera polerad lefnad.

Med en magister Törnudd har jag fått theduken och bärburken,
hvarföre min ödmjukaste tacksäjelse aflägges. Calonius har skickat
på mig en hiskelig bräte disputationer, hvilka jag sä ärligen tänker
utdela, at jag ej behäller nägre för mig: en mindre curiosite, som
lärer komma frän mödernet. Jag håller nu pä med min Fars och
academiens commissioner och hoppas at alt skal til nöjes blifva
verkstäldt, under mängfaldiga syslogöremäl. Med Corplander, som

innom några dagar lärer resa, tänker jag expediera altsammans.
Min huldaste Fars estamper äro rätt vackra med ali möjelig be-
sparing.

Doctor Celsius är illa sjuk. Ruthström har dödt uti högvakten.
Odelius har sluppit ut af särdeles näd, som hän verkeligen ej för-
tjenar. Landshöfdingen Ramsay gifter sig i dag med en fattig präst-
enka, som skal vara slägt med general Stierneld. Ståhlberg reser
öfver til Åbo i tanka at blifva präst, hvartil jag dock som cantzlers-
secreterare ej kan recommendera honom.

Klockan slår, och jag måste sluta brefvet; men aldrig at vara
min huldaste Färs ödmjuklydigste son

Stockholm, den 27. Octobr. 1772. C. F. Mennander.

Min medicus har sagt mig, at en hop osunda vätskor, härrörande
af för mycket stillasittande bör med pyrmontervatn utdrifvas, för
at ej göra olägenhet. Han säger ock, at det kan nyttjas om vintren
med liten försiktighet, så at jag torde på 14 dagar taga mig ledighet
dertil. Annars mår jag rätt väl, och tycker sjelf, at jag gör den
couren för ro skull.

248. Stockholm, den 6. Nov. 1772.

Min huldaste Far.

Jag har nu så mycket både publiqua och privata göremäl, at jag
endast kärteligen hinner aflägga en tacksäjelse, som varar hela min
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lifstid, för ali min Fars myckna godhet, hvilken jag ock förnäm-
ligast harat tilskrifva mit adelskap. Huru det nu gått i fullbordan
förrän någon annans, skal jag nasta påst hafva den aran at berätta
vidlyftigare. Riksrådet och cantzleren har det utverkadt och täktes
min huldaste Far med nasta påst derföre tacka så väl Hans Maj:t
som cantzleren. De resa bårt i morgon; men jag skal väl skaffa
fort brefven. Jag hoppas i morgon bittida få diplomet under-
skrifvit, och får sitta i natt och dictera för Törnros. Genom denna
skyndsamhet kan jag komma in på riddarhuset ännu i år och så-
ledes få nummer för alla följande årets, liksom i anseende til mit
gamla datum för en och annan af de få, som i år sig til introduc-
tion anmält. Den allerödmjukaste bilagde förtekningen hisnar jag
vid; men sommin Fars godhet i de sista brefven påmint derom,
så vågar jag öfversända den. Jag har til en början lånt 4.000 daler
af Gumman Noach at betalas efter en månad. Det ser kanske ut,
som ej långt vore til des Hans Maj:t sammankallar ständerne, om
riket blir med Norrige tilökt (under fyra ögon), och lär jag således
snart få profitera af min riksdagsmannarätt. I dag tackade jag
på den almänna couren Hans Maj:t, som ganska nådigt det uptog.
Hans ex:ce ber mig oändel. hälsa min Far och ber om ursäkt, at

han ej hinner sköta den enskilta correspondencen, ehuru acade-
miens affairer aldrig uraktlåtas. Min Far kan ej tro, huru väl jag
står hos honom och ingen dag nastan är, at icke han täks fråga
efter mig och kalla mig i sit contoir dels i academiens, dels collegii,
dels enskilt correspondence. Jag har värit så sysselsatt denna tiden
och nu några dagar med denna affairen, at min Far det ej sig
föreställer. Jag är rätt orolig at fartygen gå bårt under det jag i
minä hvita strumpor och många syslor ej kunnat slutel. bestyra
commissionerne och blifvit uppehållen af en svinhund, som skulle
göra kamarne och i dag skickade mig bud, at de blifva först färdige
om Söndag. Skulle til ali olycka så vara, så skola ändå alla skrifter
och det mindre öfverkomma om ej förr så med minä kamrater, som
resa på ambassaden. Det samma har blifvit mig tilbudit, men den
var ej apropos vid närvarande utgifter. Jag darrar, men jag fruktar,
at jag måste anhålla om 8.000 daler jemnt; ty där är säkert något
smått plåck quar. Framhärdar med djupaste vördnad min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Fredenheim.
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In margine: Äplen kosta hela 20 plåtar tunnan så at jag ej vågat
på dem.

D:rkopp:mt Et panquet, enl. et gammalt
„, . ~, . onn riddarhus prot 300:Charta sigillata 300: r
„.. .... j = ncn Kopparplåtens målning .... 200:t orhogningen dera 150:
.-,, .

... on„ Genealogiens skrifning 36:Lnartae sig. recognition .... »00:
»T t ti- f t ,™ Vaktmästarne pa riddarhuset 48:Vadstena adel. jungtrustitt .. 300:
Krigsmanshuset 120: — ~,,!.
„,.,.., ~,, Inbindning med silkes lis-Cantzhgebuhr 450:
Diplomets skrifning 300:
t T ... , .. onn Förgylt kopparkupa til sig. 200:Vapenntningen deruti 200:

TT _
,

r.. . „ . s nn Herr Tammelin, som sag öf:rDiscretion at contrasignanten 000:
o. ~, .„, conceptet, begärde sjelf er-
T . , . „„„„

känsiä, som kanske blir .. 150:Introductionssumman 3000:

Riddarhussecret. 10 Rd:r .. 170: D:rk:mt 7567:

249. Min huldaste Far.

Jag var så hindrad sista påstdagerne, at jag ej hant upvakta min
huldaste Far. Detaillen af saker är väl ej altid roande; men jag
bör dock framkomma med den jag siat allerödmjukast lofvade.
Den tredje Novembr. geck jag til hans ex:ce, och sedän jag före-
dragit et och annat ärende, utbad jag mig at ännu få föredraga
et, hvilket såsom mig sjelf rörande jag spart til sist. Som det
dock tillika och hufvudsakel. angeck min huldaste Far, hoppades
jag, at hans ex;ce så väl för academiens, som cantzliets skull täktes
detsamma sig antaga. Jag viste deruppå hans ex:ce mit vapen-
project och sade, at ingenting annat nu felades, än at hans ex:ce
ville utverka Hans Maj:ts nädiga befallning om diplomet. Talade
jag endast i afseende på mig sjelf, sä vägade jag ej begära detta,
då ingen annan af 1769 års adelsmän ännu det erhällit; men som
den Kongi, belöningen endast skedde för min Fars skull, sä (sade
jag rentut) tykte jag i diup ödmjukhet, at äfven i afseende på full-
magternes värdighet ingen skulle stöta sig, om lian först diplo-
merades. Hans ex:ce biföll altsammans och lofvade bestyra derom,
och dagen derpå eftermiddagen hade hän lätit söka mig, men
jag var då ej uppe, så at jag så mycket bättre kunde om morgonen
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derpå tacka lumoin för hvad soin samma eftermiddag händt. Jag
kom likväl sent om aftonen np, och dä viste statssecreteraren von
Heland mig vapenprojectet, som Hans Maj:t täkts lämna honom
med päskrift: Expedieras, Stockholm den 4. Novembr. 1772. Gustaf;
sä at der nu äro tvänne sä älskade namn. Jag kom då strax öfverens
med Heland, at det mätte blifva färdigt innan Hans Maj:ts afresa,
och hant dermed äfven, så at Hans Maj:t i nåder underskref dip-
lomet om Lördags morgonen, innan Hans Maj:t afreste. Jag hade
säledes tämmeligen göra päde tvänne dagarne jag negocierade up
penningar, lade sista hand vid diplomes concept, skaffade at det
justerades, och genom sista natten renskrefs. Nyligen således icke
nägon pergaments expedition gätt så fort, undantagande regerings-
formen.

Annoncen i aviserne lärer min Far redan sedt. Jag tycker det
hedrar min Far at vara den första, och skal altid söka alt hvad som
kan hedras en så almänt älskad och vördad medborgare.

Med skepparen Tallqvist öfversände jag i desse dagar estamperne.
Under en päst af elfva bref, hvaribland Porthans fullmagt och
Wahlska stipendii medlen öfversändas, hinner jag nu blott berätta,
at jag nasta vecka lärer bli introducerad, och tillika öfversända
afskrift af diplomet, nögd, om jag deruti kunnat resa et nog värdigt
äreminne för min huldaste Far, en anecdote, som dock ingen vet af,
mer än Heland och Tammelin. Med djup vördnad framhärdar
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Sthm, d. 27. Nov. 1772. Mennander Fredenheim

diplomes arcken läggas inom hvarannan alla fem.

In margine: Min huldaste Farssista tvänne bref skola en annan
gång besvaras. Paleens äro afvundsjuka grymt utom gubben. Mera i
detta ämne framdeles.

250. Min huldaste Far.

I dag hade jag den äran at emottaga min huldaste Fars vördade
skrifvelser, den ena recommenderad af den 13., och den andra af
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den 17. i denna månad. Det förra brefvet medbragte fortare, än
jag någonsin kunnat förmoda, den til diplomes och introdnctions-
utgifterne nödige summan åttatusende daler kopparmynt, och
om det vore möjeligt, at ord kunde uttrycka hvad mit inre känner
bäde af vördnad och tacksamhet, sä borde det visserligen ske vid en
så stor ny välgärning af en stamfader emot sin son, men denne, som
önskar och med Guds hjelp en gång skal hinna at nogare, än genom
hvarjehanda tilfälligheter härtils skedt, upfylla sinä öma och
Stora skyldigheter, behåller emellertid tacksamheten uti sit hjerta
och välsignelserne både i hjertat och pä läpparne. Aldrig har jag
mera lifligt än nu känt de christeliga och medborgerliga plikternas
vigt, plikter emot Konung, plikter emot fädernesland, plikter emot

en älskad fader, plikter emot det namn, des förtjenster uti den
adeliga skölden förvärfvat. Detta namnet må lefva kårtare eller
längre tid, skal det förra dock ej hända med mitt eget förvållande,
och i bägge fallen önskar jag ock skal arbeta på des verkeliga
förädlande i den män, som det förra det ägt.

I dag först har jag fätt diplomet fullkomligen färdigt och sigillet
uti sin kupa trykt, i anseende tilde mänga omständigheter, som
vanligen skola fullgöras och completteras, sedän Hans Maj:t det
underskrifvit. Diplomet är til sjelfva executionen sä vackert och
hederligt som ämnets vigt fordrar. Det är pä tre ark i pergament
med mycket skön text, inbimdit uti rödt saffian med rik förgyllning
och et skönt chinesiskt papper innan pä permen, ganska väl gjorde
silkeslisquader och tofsar, blå och gule samt en innan och utan

förgyld kupa af messing. Jag afväntar i ödmjukhet min huldaste
Fars vilja, om min Far sjelf behagar förvara det, eller om det
skal ligga hos mig. I förra fallet torde jag fä föra det med mig i
sommat, om jag lefver.

Jag har redan fätt riddarhusdirectionens ledamöters löfte om

introduction, och tänker i märgon ingifva hosföljande begäran
derom, som jag hoppas snart blifva bifallen. Jag mäste där in
originalibus upvisa minä quittencer, och fär til en början af min
redogöring deraf öfversända medföljande vidimerade afskrifter.

Frän magister Mathesius har jag i dag bekommit hosgäende bref,
och svarar honom i dag om hans sak, som ännu ej värit före, med
det mera. Som jag sist hade den äran at berätta, afgingo estam-
perne, som emot ali förmodan ej förr värit färdige, med skepparen
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Tallqvist. Det öfriga afskickades ombord pä directeuren Rosses far-
tyg, som antingen redan gätt af, eller i desse dagar gär. Dermed följa
äfven nya presenter af cantzlirädet Berch til bibliothequet.

Jag bar i dag genast betalt min skuld til Gumman Noach och
aflagt 3.000 daler til introduction. Et adelsdiplom kostar nu sä
mycket, som förr ett baronligt, i anseende til tilkommen förhögning
i charta sigillata och nya utgifter. Introductionssumman är mindre
och blott 1.800 daler för en baron och lärer förut värit än mindre,
äfven som den adeliga. Detta sammantagit nti en utgift af så många
särskilde päster kan visserligen göra mycken ändring i hufvudsum-
man, och ehuru jag sökt ali omständig hushällning och ännu ej
hällit nägot panquet, 1 fruktar jag dock at besparingen ej kan gä
öfver hundrade plätar, hälst jag hopslagit alt nti den summan til
och med plåten på riddarhuset, som många familler til nästledne
riksdag försummat.

Hans Maj :t lärer ej återkomma förr än midt nti nästa månad.
Dansken af respect för den nya driften i våra saker oskiljaktig frän
det nya regeringssättet, bar stoppat pipan i säcken, förklarat at

des tilrustningar endast skedt i afseende på Norriges oroligheter,
och, som jag ännu ej aldeles kan försäkra, eftergifvit tullen i sun-
det, åtminstone visat mycken beredvillighet och i sine declarationer
mycken vänskap.

Genealogien til riddarhuset är färdig, och deruti ali möjelig
kärthet uptagen alla förfäderne (men ej någon af sidolinierne, af
hvilka den andre än lefvande endast för framtiden skall omnämnas)
med deras biographier i kårthet och deras beröm, när det funnits
uti handlingar, hvad denna sista omständigheten för min Far angår,
är läsaren hänvist til vidimerade afskriften af diplomet. Yid min
Fars namn står: des barn, nobil. Fredenheim, så at jag sökt i alt
hvad som kan vara min huldaste Far värdigt. Med djupaste vörd-
nad framhärdar til döden min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 24. Nov. 1772. C. F. Mennander.

Afskrift. den 25. Novembr. 1772.

Allerödmjukaste memorial

Sedän Hans Kongi. Maj:t i nåder lätit utfärda sköldebref för min kare faders
biskopens och procantzlerens doctor Mennanders bröstarfwingar, anhåller jag,

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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såsom des enda barn, allerödmjukast, at warda på riddarhuset introducerad.
I sådan afsikt får jag i lika ödmjukhet upte sä wäl det höga diplomet, som
bewis öfwer de wid des utlösen erlagde kostnader, samt tillika af högstberörde
öpna bref och desse qvittencer bilägga vidimerade afskriffter jämte behörig
genealogie, äfwen som jag härraed mig allerödmjukast förbinder, at genast
effter wunnit höggunstigt bifall betala den faststäldte introductionssumman
tretusende daler kopparmynt.

C. Fr. Fredenheim.

Afskrifter.
N:o 1.

För Kongi. Maj:ts nådiga erhållne sköldebref insätter secreteraren wälborne
herr Carl Fred. Fredenheim charta sigillata recognition efter cours med åtta-
hundrade daler kopparmynt för Kongi, räntekammarens räkning, hwarpå qvit-
tence begäres. Stockholm d. 11. Novembris 1772.

S:r 266 dr 21 1/3 ./. s:rmt
genom

E. Wassbom.

Lefwererat per banco twåhundradesextiosex daler 21 1/3 ./. silf:mt, som
qvitteras. Stockholm af Kongi, räntekammaren d. 12. November 1772.

C. von Hauswolff. H. I. Bodin.

D:r 266.211/3 ./. s:rmt.
Annoterat i Kongi, statscont.

C. G. Schoug.

Upwist wid Kongi. Inrikes Civil Expeditionen d. 17. November 1772.

lac. Tammelin.

N:o 2.

At biskoppen högwördige herr doctor Carl Fredric Mennander har, enligt
riksens ständers författade taxa erlagt cantzliafgifften med etthundradefemtio
daler silfwermynt för erhållit öppet bref uppå adeligt stånd och wärde för
dess barn och efterkommande, sådant warder härmed wederbörligen betygadt
och quitteradt. Stockholm d. 17. November 1772.

lac. Tammelin.

N:o 3.

Til Wadstena adeliga jungfrustiffts cassa har secreteraren wälborne herr
Carl Fredric Fredenheim betalt afgifften för adeligt bördebref med trehundrade
daler kopparmynt, som quitteras. Stockholm d. 11. November 1772.

loh. Sellbeck.

23
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N:o 4.

Uti riksens ständers banque insätter secreteraren wälborne herr Carl Fredr.
Fredenheim för Wadstena krigsmanshus cassas räkning, för erhållit nådigt
sköldebref etthundradetjugu daler kopparmynt. Stockholm d. 10. November
1772.

S:r 40 d. s:rmt genom
S. Frisk.

Ofwannämde fyratio daler silfwermynt warda härmed quitterade. Stockholm
d. 11. November 1772.

J casseurens ställe

Olof Lindberg.
Annoterat
A. Wahlberg.
Bernhardsson.

N:o 5.

Kongi, secreteraren wälborne herr Carl Fredr. Fredenheim en sigillkupa af
mässing förgyld d:r 160 kp:mt.

Betalt, som quitteras Stockholm d. 20. Novembr. 1772.
Andr. Stafhäll.

N:o 6.

Herr secreteraren Fredenheim debet 1772.
1772 Novemb. 13. An. En silkeslisquade med knappar, frantsar och krantsar

d. 120 k:rmt.
Stockholm d. 13. November 1772.

Betalt, som quitteras
Maria Christina Budberg.

Föregående afskrifter wara med sine originaler likalydande, betyga

G. Adlerbeth. C. F. Stråle.

251. Stockholm, den 27. Novemb. 1772.

Min huldaste Far.

Med skepparen Michel Ericsson pä directeuren Rosses fartyg
öfvergä de pä medföljande recepisse upsatte saker. Väderleken är
ännu ganska vät, och folket pä delta fartyg entreprenant, så at
ingen fara är, at ej sakerne öfverkomma, hälst jag, enligt rece-
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pisset, gjort anstalt, at de i händelse af is annorlunda öfverbringas.
Hän bar drögt härtils, men reser i morgon, och vinden är god.
Säledes hoppas jag ödmjukast, at alt är riktigt bestäldt, och fär
i ödmjukhet försäkra, at det förr nastan ej värit möjeligt; men nu

bar til ali lycka baron Köhler ätertagit contoiret, så at jag fätt
litet luft. Jag vet ej hvarifrän alla minä göremål komina; men

de aro otalige ocb jag ständigt sysselsatt. Utom alt annat til minä
sysslor börande, ocb hvad jag för mig anförtrodde penningar mäst
skynda med, bar jag til öfverflöd haft en hop vapen at projectera
mi sedän riksheraldiciembetet blifvit ledigt. Ibland dem bar värit
cantzlirädet Rabbe, Paleens diplome bar hän ock bedt mig om;
men detta flaterar mig ej sä mycket, somat jag upsatt cantzli-
rådet Bierchens, hvilket vitnar om denna stilkännares förtroende
til mit ringa skrifsätt. Alt detta räknar jag dock för intet emot
min huldaste Fars egna commissioner, och utom hvad nu nti
cantzlerssaken ocb adelsaffairen är uträttat, täcktes min huldaste
Far af närlagde redogörelse gunstigt finna, at jag dem ej kallsinnigt
handterat. Räkningen bar jag färdig för egen del, men den kan
tids nog öfverkomma, när 1

Apostille, allerödmjukast.

Min huldaste Far täcktes tilläta mig, at härmed få visa redo för
des egne mig gunstigt lämnade commissioner. Lärda-, Riksdags-
och Allmänna Tidningarne äro til närvarande tid nu öfversände
på Rossens fartyg jemte betydeligare skrifter sedän en del af dem
dels med resande, dels med pästen förut öfverkommit, - Estam-
perne hoppas jag nu vara framme och til gunstigt nöje. - Bräd-
spelet bar jag ej kunnat fä ännu; men underläter ej at derom
påminna. Ulfvens bokcatalog och en auctions d:o följa med
de andre sakerne. De andre hafva ej nägra nya sädane. —53 st:n

pomeranzer äro nu på vägen. Arckenholtzes bok följer med.
Expillys dictionaire bar Görvell för detta öfversändt til academien.

—■ Den senare berättelsen om förändringen är ännu ej utkommen;
men de andre skrifterne, rörande denna lyckeliga händelse, följa

1 Jatko puuttuu, välittömästi tämän jälkeen on sidotussa kokoelmassa seuraava
”Apostille, allerödmjukast”. —• Fortsättningen saknas; omedelbart efter ovan-
stående följer i den inbundna brevsamlingen ”Apostille, allerödmjukast”.
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med nu, sedän en del förut öfverkommit. Vetenskapacademiens
handlingar och tai följa ock med. Hvad defecterne vidkomma
i Buschings Magazin, sä säger Ulfven, at det händt med alla exem-
plaren, i anseende til förläggarens värdslösliet. De aro efterskrefne,
och komma med första envoye; hvarefter nägon regande torde taga
dem med sig. Doubletten af de andre arken beliöfver lian ej; ty
den fins ock i alla exemplaren. Landtmarskalkens med fleres
tai hafva ännu ej kunnat fås. Yoriks Reise är Lochner äterstäld.

Som jag förut ödmjukast berättat, finnes ingen tysk frukt, om

ej til tjugu plätar tunnan. Jag bar med ali flit pä alla ställen
hört derefter. Den svenska, som ej häller sig, är och sä rar, at den
kostar 100 daler tunnan. De förenämde pomerantzerne hafva ock
nu först inkommit. Efter N:o 78 utkomma inga Almänna Tid-
ningar för 1771, utan slutas med den nu öfversände titulen och
registret. Icke eller är Svea Rikes Krönika continuerad efter 43.
stycket. Biographica Sveogothica continueras väl; men ännu bar
det ej skedt. Görvell bar lofvat halfva arket R. och det kommer
med pästen, dä det fåtts. Ingmans senare tai följer med. Ekholm
är ej säker, om ej Eugubinus bårtgädt, innan min Fars bref ankom.
Men lofvar göra ali sin effort at antingen om lian är qvar på den
ännu blott til hälften avancerade auction eller af den som kunnat
köpa honom, skaffa denna bok. Inga continuationer hafva hit-
kommit, utom Suhms tractat om Odin, Questions sur I’Enciclopedie
partie VI & VII, Olovius De cognatione spirituali, 13: de samlingen
til Carl den Xl:tes historia och 2:dra delen af De Geers Memoires
sur les Insectes, som alla följa med pä Rossens fartyg. En och
en half tunna goda renshår följa ock med honom i hans egna kärl.

Svärigheten at fä goda frösorter har gjort, at jag trott böra derom
rädgöra med den bästa trädgårdsmästaren här är, directeuren Kall-
ström vid Kongsträdgärden. Til honom har jag lämnat den af
Collin öfversände nota. Kallström säger, at alla til denna tid in-
komne utländske frön äro fjolgamla. De enda, som kunnat fäs af
detta års afvel, äro de inhemska sockerärterne och gurkkärnorne.
De följa med på Rossens fartyg. Men de andre, som, om man
vil hafva dem goda, böra vara utländske, komma ännu senare in
och måste i alla fall med pästen öfversändas. Til ali lycka äro
de lättast. Hän lofvar dem sä snart möjeligt är, och dä skickar
jag dem med pästen och tror mig således kurnia skaffa af alt det
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bästa. Nog hade Kallström kunnat nu gifva mig fjolgamle, som

de andre trädgärdsmästarene göra; men lian är för ärlig kari
dertil. Wallerii Systema mineralogicum är ock med denna envoyen.

Stålbergs gottländske coraller lär jag förut berättat om, at de
blått finnas uti hans föregifvande och icke hitkommit. När jag
frågade honom om dem, sade hanat den gottländske skepparen
glömt dem. Alt lär vara osanning. Academiens förordningar
följa med til rector uti et paquet til honom. Men doubletter af
de oeconomiska har man ej velat ge. Jag skal dock hafva dem, då
de, som få, kunna komma med cantzlerspåsten. Ambassaden
reser helt vist genom Åbo, och äfven far cornetten Meldercreutz
snart öfver, så at jag med dem får öfversända de skrifter, som

därtils utkomma. Sakerne i cantzliet och deribland Mathesii
befordran glömmer jag icke, hvaruppå bibliothecarien Porthans
skedde befordran med mera som rör cantzlers secreterare-embetet,
torde få tjena til bevis; ty dermed hoppas jag gå så fort som
någonsin tilförene. Stockholm, den 27. Novembr. 1772.

Ut in litteris humillimis.
Fredenheim.

Herr cantzlirådet Berch har åter nu skänkt academiens biblio-
theque 3:ne böcker: l:o Mabillon De re diplomatica, stor foi.,
2:o Londinopolis by Nowel, regal 8:vo, och 3:o von Bessers Schrif-
ten, stor 8:vo, alla väl conditionerade. Med den oftanämde skeppa-
ren har jag öfversändt de två senare til rector magnificus, och
den första, i anseende til des stora format, med de andre af samma
slag til min huldaste Far, hvarom jag nu averterar rector magni-
ficus.

252. Min huldaste Far.

Den vördade skrifvelsen af den 20. Novembr. hade jag i dag
den äran at emottaga med ali den välsignande rörelse, som en huld
Faders hand och ömhet kan upväcka. Jag kan ej beskrifva, huru
tydeligen jag läser denna senare nti min huldaste Fars fruktan,
at jag vore sjuk, i anseende til lacunen af trenne påstdagar i min
correspondence och nägot yttrande om klen hälsa. Jag vore otack-
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sam emot försynen, om jag ej nu som förra gängen skulle säja, at

jag ej känner mig sjuk, utan tvärtom haft en god hälsa och et

muntert sinne. Hvad som då jag skref det förra vällade mig, kimde
jag ej anse för sjukdom, ej eller min hofmedicus och supbroder,
den snälla doctor Heidenstam; utan det var endast en slags tyngd
om eftermiddagarne, icke tjenlig för ungdom, men naturlig för
dem, som hafva brist på motion och sitta mycket vid skrifning.
Hän ville hafva bloden upspädd genom nägot vatn (för at ej läta
tjockheten taga öfverhand) och bereda mig mera nyttige efter-
middagar; men genom det jag pä des inrådan låtit blifva at dricka
yin och caffe och ätit sparsammare om middagarne, men i det
stället ock något om aftname, har jag det ej behöft, utan äfven
öfvervunnit den nämda svärigheten, så at jag ej vil byta hälsa med
nägon, hälst om jag nasta sommar, om Gud behagar, fär dricka
vatn, och ej åsidosätter motion, som i minä år bör vara stark och
tät. Ehuru stadd uti vinter och med orena gator, har jag ock
anskaffat mig nog tilfälle dertil, och långt ifrän at hindras uti
arbete, hinner jag derigenom långt mera; ty minä amaranter-
piqueniquer och min volant, hvarmed jag altid på maten itererar
i minä nu mera höga mm, kunna ej annat än göra en lätt kropp.
Så länge jag kimde rida ut i höstas, nyttjade jag ock den motion,
och sädane ti der anser jag min vackra dä köpte sadelmondering
för mit bästa medicament, allenast den combineras med en god
bondhäst från packartorget.

Min huldaste Far! tillåt at jag af denna nödvändighet til motion
för mig, som skrifvit blott sju år, sluter til densamma i högre
män för min huldaste Far, som under 40 ärs mödosamma syslor
nastan ingen annan motion haft, än besvärlige resor, värre än stilla-
sittande. At motion är i stånd at lätta de tyngsta omsorger, har
man uti vär nädige Konung, och at den gör sjelfva ålderdomen
lätt, visa landshöfdingen Raabs och min Morfars exempel. Fråge
hvem man vil, som har god helsa, så tilskrifver hän den motion,
och min huldaste Far är nästan unique at hafva haft den förra utan

den senare. Jag finner häraf hvad jag kunde hafva at hoppas,
pm nu, dä den börjar svikta, den äter blefve genom motion up-
lifvad; ty styrkan och krafterne äro, Gud ske lof, i ordning, felet
är blott, at de digna under sin egen tyngd. Den lilla mödan, motion
i bör jän gör, ersättes sedermera och snart nog rikeligen genom det

358



Via 1772.

nöjet, man deraf hämtar, den munterhet och lätthet i hela kroppen,
som icke vid annat, än et nytt lif kan förliknas. Af kärlek för
fäderneslandet, som ännu behöfver min huldaste Far, af ömhet för
en enda son, som aldrig kan umbära et så starkt stöd, täcktes min
huldaste Far movera sig; ty det är sannerligen det enda, som felas
nti min Fars hälsa. Min huldaste Far nyttje det vackra Lemo, och
om min huldaste Far ofta nödsakas lämna det för sinä syslor i Åbo,
kommer just af den olägenheten den nyttan, at resorne deremellan,
som gifva den bästa rörelsen, fördubblas. Volanten är barnslig vid
första päseendet, men sedän landshöfdingen Raab tilskrifver den
sin hälsa, vägar och jag recommendera den, såsom den bästa motion
om vintren, jemte äkning på släda. Jag fruktar, och det med skäl,
at min huldaste Far kan mistycka dessa räd af en son och yngling.
Men min huldaste Far täktes ursäkta, om den bamsliga kärleken
skrider til denna ytterlighet, och om jag första gången sä utbredt
mig i medicine, ännu uprörd af de föreställningar, assessor Strand-
berg nyss gjort mig i detta ämne, då hän målade för mig den sorge-
ligaste händelse, om ej min huldaste Far täktes lätta sinä starka
mäl och sin raska kropp genom rörelse, men den fägnesammaste
lifslängd med en så stark complexion, om rörelsen, som hälst uti
åkning ej är besvärlig, icke uraktlätes. Genom et sä enkelt medel
kan fäderneslandet ännu länge få behålla en så värdig medborgare,
jag den ömaste Fader, min lycka och framtid sit säkra stöd, och
det Fredenheimske namnet i det längsta uphöjas af det Mennan-
driske, utan hvilket det förra aldrig blifver ansedt, aldrig hade
värit förtjent, och icke en gäng existerat. Den Högste uppehälle
och befäste min huldaste Fars hälsa, och välsigne min föresats, at

så mycket hos mig stär, befrämja densamma jemte min huldaste
Fars nöje öfver mit upförande.

Det lärer hafva gätt med biskop Serenii paquet som med brefven
til doctor Wrangel, at tilfälle länge ej gifvits, at dem öfverstyra.
Det förra är lämnadt i Ternellska huset, och hän mätte väl derom
föranstalta: skal ock derom efterfrågas. När de senare ankommo,
var Wrangel bärta, och Bålden tog ej emot paquetet, såsom hän
sade sig ej hafva tilfälle at detta fortskaffa. Jag har således skickat
så väl det, som brefvet pä pästen til Sahla, fastän det kostade 3
daler, och bägge herrame lära ej underläta at accusera ankomsten
af altsammans.
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Åt magister Mathesius i London har jag, i anledning af min hul-
daste Fars bref af den 21. Aug. gjort en samling af följande märk-
värdiga skrifter:

1720 och 1772 ärs regeringsformer, bägge sista konungaförsäk-
ringar, fem Konungens höga tai, de öfrige, egenteligen den lyckelige
regementsförbättringen rörande skrifter, det nädiga circulairet om

gudsfruktan, Kommgens bref til Prins Carl om Hellichius, räds-
protocoll om Rosenkammarens uphäfvande, riksdagsbeslutet, Flo-
dins predikan och Ingmans tai. Denna samling bar jag lämnat til
min kamerat, secret:n von Jacobsson, som genom Götheborg, hvarest
hän ännu lärer vara, directe reser til London, sä at Mathesius
säledes säkrast kan få den; utom det jag uti bref complimenterat
honom och berättat om hans befordringssak. Jag hoppas ock at
samlingen skal vara Mathesius interessant, så mycket mer, som när
hän begärte den, hän ej viste, at den skulle ökas genom den Stora

händelsen.
Som jag, ehuru lika mån at uträtta min huldaste Fars commis-

sioner, likväl på en tid, då sä mycket märkeligt förefallit, nog
oriktigt accesserat des vördade brefs data och framkomst; sä ser
jag mig nu böra på en gäng ödmjukast dem upräkna, och för dem
ytterligare aflägga min djupa tacksäjelse. De hafva värit af d. 11.,
14., 21., 25. och 31. Augusti, et ankommit d. 14. Septembr., ehuru
utan datum, af den 11., 15., 18. och 22. Septembr., den 2., 6., 27. och 30.
Octobr., samt den 3., 6., 13., 17. och det sista den 20. Novembr.,
säledes niiton vördade skrifvelser, alla öma, kärkomna och med nya
välgärningar upfylde.

Det är besynnerligt, at jag uti Olivecreutske juris patronatus
saken ej kan fä rätt på mera, än Konungens utslag den 1. Martii
1771. Männe ständeme ej hunno inkomma til Konungen derom?
eller kanske, i anseende til målets förändrade ställning det kömmit
til inrikescivilexpedition. Jag skal vidare se derefter. Huru med
Nousis socken förevetter, vet min huldaste Far, och mankan i
underdånighet hoppas, at Hans Maj:t bifaller h:s ex:ces förnyade
öma anhällan derom, hvarmed jag ock längesedan träffat Plaan-
man.

Med secret. Lebell, som i sällskap med Tigerstedt och Krogius
lärer resa i öfvermorgon, fär jag öfversända predikningarne (utom
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Benzelstjemas, som ej är trykt), landtmarskalkens och talmännemes
flere tai, riksdagsbeslutet, och Michelessis Canto per I’Ordine di
Wasa, med de vanlige fortsättningar af veckoskrifterae. När flere
resande afgä, skola de vidare continuationerne åtfölja. Jag hoppas
ock tils Lebell far få Nymanssons lofvade portraiter, hvarom Hög-
ström i dag til honom burit en förbindelig hiilet. Jag drog öronen
ät mig öfver en dags köld; men en sedermera stadigvarande väta
gör, at jag är viss på sakemes riktiga framkomst med skepparen.
Om pater Eugubinus bar jag nu fätt höra af Ekholm, at denne
foliant strax i början af auctionen fallit nti en ung samlares händer,
som den ej vil släppa.

Riddarehusdirectionen bar ännu ej värit tilsammans; men des
ledamöters itererade löften göra introductionen viss. Längt ifrän
at glömma minä hederlige förfäder, stä de allesammans päden til
riddarehuset aflämnade genealogien, som, lika med diplomet, mera

liknar en grefvelig, än en adelig. Jag söker hedra min huldaste
Fars namn och des slägt, hvar jag någonsin dertil fär tilfälle, och
framför alt at ej uraktlåta det förnämsta, min egen omsorg at ej
blifva min härkomst ovärdig.

Riksrådet Rudenschöld är ännu cantzler i Upsala: et nytt skäl,
at vi ej mistä den hederlige gref Scheffer. Bevis pä des förtroende
til mig är at jag fär til honom öfversända projecterade expeditioner,
af hvilka dock en blott i går förefallit, angäende cantzlicollegii
begäran om tyska språkets lärande vid academierne, som innan
kärt lär komma min Far tilhanda.

Hans Maj :t vistas nu i Götheborg, hvarifrän lian d. 15. lärer
äterkomma. Min huldaste Far har jag förut kärteligen berättat
danska affairens tilständ. Med Hans Maj:t äro de och de interes-
sante nyheterne fränvarande. En general är det ministeriella mera

garderadt, än förr. Sielfva rädet fär ej ministrebrefven. Cantzli-
collegium har dem, men inom slutne dörrar, så at om jag ej hade
credit, vunne jag mycket liten uplysning, innan jag kommer verke-
ligen in uti affairerne, och då sker, som i alla välbestälte regerin-
gar, at de vigtigaste ärender delas emellan personerne utan at den ena
vet af den andras göremäl. Uti det, som i cantzlicollegio förefaller,
har jag ej värit lottlös. Den Tripolitanske gesandten kommer snart
hit. Den ankomne enkedrottnings stat större än konungens, men
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jura majestatica felas, och lära äfven blifva nog afskilde. Ambas-
saden lärer i nästa vecka eller veckan derpä afresa, och det sker
genom Åbo. Vi hafva gjort anstalt, at cantzlirädet af Bierchen då
intages i Åbo Sällskapet. Pomerantzerne komma då väl til pass.

Gref Fredric Horn bar genom för mycken pretention mist sit
anseende hos Konungen, och detta vitnar om herrens urval af den
lian med sin nåd bevärdigas. Märkeligt är, at de, mindre och större,
aro folk af mycken probite, såsom Rosir, och herren älskar sannin-
gen, men ej smickran och framfusighet. Det är folkets, men ej hans
fel, om hofintriguen skulle vankas. Cantzliet bar med des anseende
af hofstat i den delen börjat blifva smittadt. Mycket litet til-
fälle til afvund bar jag väkt; men söker ändä, at äfven undvika
det, och hafva alla til vänner. Icke felas mig upmärksamhet i den
delen, och jag tycker lefnaden är rolig.

Nästa sommar fär Finland säkert gläda sig af Hans Maj:ts när-
varo, så at min huldaste Far i tid lärer täckas tillaga academien
och prästerskapet. Juvelius berättar, at hän blifvit Wasa ordens
ledamot, och det för tjärudisputations skull. Hän skal dubbas i
Österbotn. Jag tycker, at hän är lika tokug; men hvarken courerne

eller annat tilfälle at visa sig försummas af honom. Innan Konun-
gen reste, viste hän et nytt prof af nåd och sin kunskap i finskan.
En bonde, som då Kongen steg i vagnen at resa til Ekholmsund,
framräkt en supplique, feck til svar: Tule minun tygö manantaina
källo kymmenen.

Brandenburgs och Peterssons contoir har i dessa dagar spelt
banquerout af 4 tunnor gull mera än tilgången; men tilgången
skal vara 70 tunnor gull, nägre säga 80. Detta drar många olyckor
med sig, och man säger, at redan Ihd. gref Reenstierne gått falit.

Hofrättsrädet Lilius gratulerar mig mycket obligeant uti i dag
ankommit bref. Jag svarar honom derpå och vidare om des ansök-
ning, sedän jag förut gjort detta senare.

Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste
Faders ödmjuklydigste son

C. F. Fredenheim.Stockholm, d. 1. Decembr. 1772.
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253. Min huldaste Far.

Sista påsten fägnade mig med tvä namn af min huldaste Far
under tvänne consistorii bref, som genast i gär medsändes til Hans
ex:ce med projecteradt svar om Segercrantziske stipendium.

Jag har åter fått en gratulation af rector magnificus, den jag i dag
besvarar; men hän lär få sysin stierna pä vasten, ty inga Wasa
band finnas, och kunna ej beställas, om ej flere sätta sig tilsam-
mans om en stuf. Hans gratulation är fullkomligen academisk och
slutar sig ej lägre ner, än som följer: J börjen nu pä vårt riddarehus
en ny stamm; frambäre den i alla tider store män för riket. Det
lärer vara med denna saken, som med alt annat, som glimmar pä
längt häll.

Det ser nastan ut, som ambassaden nu mera ej skulle blifva af;
men ännu vet man ej vist. Riksrädet Barch har i förgår afsomnat.
Fader Pechlin med piska och altihopa sitter nu pä högvakten,
sedän hän nyligen hitkommit, samt nyttjar sin läspande tunga vid
krigsrätten. Något ledsammare kan det väl förekomma, än uti secrete
utskottet; men sä lär honom dock intet ondt hända; ty Konungen
har lämnat så mänga lysande exempel af sit goda hjerta äfven emot

sinä fiender, at äfven hän lär få lungna sig deraf, hälst Konungen
redan velat läta släppa ut honom, om ej rädet med sin authorite i
jlistit ia; saker, gjort föreställning deremot. Här blir oändeligen
lustret uti Stockholm. Förnämare folk hafva sinä reguliera
assembleer uti fyra riksrädshus, hvarest dansas och spelas. Folk
af mindre rang, men ändä hederligt, skola fä en dylik inrättning,
som en Sackenhjelm skal entreprenera.

Jag har fätt del af min huldaste Fars nya ömhet för academiens
bibliotheque, som sä mycket hedrar honom och redan utgjort en
värdig passage i diplomet. Uti Almänna Tidningarne står altid
dylika nyheter, och äfven Berchens frikostighet. Mycket mera borde
denna finnas der; men jag har ej vägat mig at föra den dit utan
min huldaste Fars tilstånd och närmare underrättelse om quanti-
teten.

Ä propos af diplomet, så finner jag nu vid genomläsandet icke
flere ställen deruti skilja från conceptet, sädant det var, då min
huldaste Fars afskrift deraf togs, än medföljande lapp utvisar,
hvilken jag emellertid velat i ödmjukhet öfversända. Som jag ej
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vet, om min huldaste Far befaller at förvara originalet eller en

afskrift deraf, sä fär jag i lika ödmjukhet til min huldaste Fars
behag öfverlämna, om min Far täckes tilsända mig det arket, på
hvilka desse meningar stä, för at med gamma dimensioner omskrifvas,
eller om min Far befaller en ny afskrift, som jag då med mera soin
skal låta taga, pädet i alla fall copian blifver med originalet lika
och kan lämnas andre til läsning. Yid dicteringen för Törnroos
tykte jag de tvänne passagerne kurnia stöta antecessorernes efter-
kommande, om de hiivit sädane, som först var ämnadt, hvarföre
jag tog mig den friheten at ändra den pä medföljande sätt, som äfven
bifölls af Tammelin, hvilken bär hufvudet för at hafva upsatt det,
och hvilken sjelf på sin fars vägnar var mycket flaterad af denna
egard, som hos en mindre modest slägt värit onödig.

Jag kommer annars nu frän riddarhussecreteraren, til hvilken
jag lämnat alla documenterne denna eftermiddag jemte intro-
ductionssumman, efter directionen i märgon kommer tilsammans.
Hän viste väl ej så noga, om den i morgon företager introductions-
saker, af hvilka 7 å 8 stycken äldre äro inkomne, men som mit är
utom ali fräga, skal jag ändä i morgon vigilera derpä. I alla fall
är det nog at i är hafva värit inne och vigilerat saken. Efter min
uträkning lärer min Fars namn hlifva på 1980 talet, och jag är
glad, at den ätminstone icke gär pä 2000 talet; ty det läter oände-
ligen ungt. Efter adelen, likasom i Gustaf Adolphs tid, lär börja
skrifva sig til sinä gods, om annars många sädane äro qvar, sä bar
jag ock tänkt kalla mig herre til Lemogärd och arfherre til Bussila
och Cathrinsedal; men jag lär få, i stället för o.s.w. sätta tili: om
min k. Far och Morfar vilja.

Jag har ännu ej hört af mine resande, ehuru paquetet ligger fär-
digt. De lära således dröja til nasta påst. Påsternes reguliera
ankomst från Finland behagar mig emot ali vanlighet ej mycket,
för det under vägen varande fartygets skull; men jag lefver ändå
i hoppet, at det kommer fram. Tredje delen af Werldsbeskrif-
ningen är trykt, men oaktat jag i wet. ac. contoir fiskat efter den,
kan man ej få den, förrän den första, som äfven är färdig, kömmit
från Upsala. Den tredje, trykt i Strengnäs, afhandlar alla folkslags
seder och lynne. Med djup vördnad framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, d. 4. Dee. 1772. Fredenheim
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