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In margine: Apostille. Just nu kommer Secret:n Lebell til mig,
så at paquetet med honom i morgon afgär.

254.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 27. Novembr. hade jag den aran
i Lördags om morgonen emottaga med lika vördnad och fägnad,
som alla de föregående.
När jag hade den förman at berätta min huldaste Far Hans Maj:ts
nädiga befallning om expeditionen af adelsbrefvet, skedde det med
en otilbörlig hast under mänga just den dagen tilstötande göremäl,
syslan i collegio, cantzlerssecreteraresyslan, diploms-anstalterne och
andre commissioner. Nukan jag, lagom sysselsatt med mera lugn
fägna min huldaste Far och ättens stamfader dermed at, i anledning
af högstberörde sköldebref, som jag in originali uptedde, riddarehusdirectionen dagen efter mit sista bref eller den 5. i denna mänad
introducerade mig och tilerkände min huldaste Fars afkomma säteoch stämma pä riddarehuset. Då jag nu fär i ödmjukhet tilsända
min huldaste Far vidimerad afskrift af riddarehuskamererarens
quittence öfver den vid delta tilfälle betalte introductionssumman,
den största af alla utgifterne vid nobiliteringen, uptänder den ansenliga kostnad, hvaruti min huldaste Far för mig så ömt täkts
ingä, den innersta rörelse af tacksamhet. Jag nedlägger den samma
för min huldaste Fars fötter med djup vördnad, och anser min
lycka rätteligen fullkomnad, om mit upförande nägonsin förtjenar
min huldaste Fars Stora ömhet; delta skal blifva en helgad skyldighet emot en Fader, hvars förtjenster tvänne store konungar
täkts helona uti min person, som ännu intet annat kan upvisa, än
häg at en gång kunna följa minä hederliga förfäders och i synnerhet
min huldaste Faders värdiga efterdömen. Det är derifrän, som
af dubbel ordsak hela glansen för mit adelskap bör ärfvas; det är ock
derifrän, som jag äger det rikaste tilfälle at hämta hvad som adlar
sjelfva adelskapet, uplyfta tänkesätt och en ren dygd. Jag behöfver
säledes endast träda i desse fotspär, och om den obeständiga lyckan
icke skulle blifva min lott, skal den dock ersättas genom et hjerta,
upeldadt af undersätelig trohet och vördnad för vär store Konung
och ren nit för fäderneslandets väl. Min yppersta ära är, at härstämma
at
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frän en almänt älskad Fader, och min största lycka, at genom Konungens nåd äfven kömmit i stånd at ädagalägga desse ärfda tankesätt; och som jag dem ständigt bibehäller, sä hoppaa, genom
Guds näd jag, at aldrig med egit förvällande oskära den blod, som
rinner i minä ädrar. Det är med min buldaste Fars förtjenster
i mer än et afseende lika beskaffadt som med jouveler. De senare
om ock icke illa infattade, behålla dock altid sit inra värde. De förra
lysa nog i sig sjelfve för at mera behöfva, än blott nämnas, och om
det ej skedt med et deremot svarande skrifsätt, kannas de dock altid
igen och falla läsaren i ögonen. I det bekanta projectet hade jag
väl äfven efter min förmäga kärt uptagit den äldre extractionen,
men som sädant ej brukas i diplomer, sä uteslöts det af Tammelin.
Emellertid äro förfäderne allesammans med välförtjente eloger
uptagne nti den nya Fredenheimska genealogien, och det kära minnet af dem därtil mera äimän läsning nu för alla tider förvaradt
bland riddarehusets handlingar, dit jag äfven framdeles tänker
skänka hela den kostsamma vidlyftigare samling, jag i den delen
upgjordt; ty, om ock ätten skulle continueras, instämmer jag med
min huldaste Far deruti, at ovist är, af hvad slags folk det kan ske.
Samlingen kunde räka antingen nti en omild och mindre studerad
lifdragons, en sprättande hofjunkares eller en endast om sin parure
angelägen skönhets händer, och i alla f ali icke komma bättre ut,
än om en alt för stor hushållerska nyttjade det sköna papret til
underlag för tärtor. Nukan ätminstone nägon enda Peringsköld,
utom eller inom slägten, där igenfinna efterlängtade uplysningar.
Den magt, riddarehusdirection äger at introducera, är af ridderskapet och adelen densamma lämnad vid riksdagens slut, efter det
sä hastigt inföll. Det sker, som jag förr haft den äran at berätta,
årvis, och när hvart är är til slut, fä de, som pädet äret värit inne
med sine diplomer, sinä numror efter data af adelsbrefven, en
ordsak, hvarföre jag först i nästa ärs början kan säga min nummet,
och hvarföre jag skyndade mig med expeditionen och uttagande af
diplomet, i det stället, at nu mäst alla de andre, ätminstone 1769
ärs adelsmän få säte efter min Fars slägt. Directionen och flere min
Fars vänner hafva fägnat sig öfver denna fermete; men sä kan den
blifva en ny ordsak til afvund, ätminstone hos Paleenska ätten,
hälst inga flere adelsmän ännu äro introducerade, än justitiaecantzleren Liljesträle, den enda af de anmälte 1762 ärs andelsmän.
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hade konungens resolution om introduction, hvilken är för
dem nödig, och jag. Det lära ej eller blifva många, som pä denna
kärta äterstäende tid af äret hinna få introductionsresolutioner eller
diplomer, emedan Hans Maj;t ej återkommer til Ekholmsund, förrän Julafton och ej til Stockholm, förrän med det nya året, omständigheter, som ej kunde undfalla en ministre. Kanske flere sågo
den, men de kände ej riddarehusets författningar om introductionerne ärvis. Min kopparplåt skal til Inl blifva upsatt pä riddarehuset, och torde det roa min huldaste Far, om jag i djup ödmjukhet
öfversänder den idee, nti hvilken den mälas, och som tillika visar,
huru väl jag allestädes behöfver relevera och hämta glans af min
huldaste Fars älskade namn. Det har ock skedt genast nti rubriquen
af genealogien, som så lyder: Genealogie öfver adeliga ätten Fredenheim N:o
biskopens och procantzlerens doctor Mennanders
bröstarfvingar. Den ligger, lika som de andre sine vederlikars egenhändigt af h:r caput til sin riktighet bestyrkt, och skal bindas in
uti riddarehusets samlingar, lika som afskriften af sköldebrefvet,
som är vidimerad af Sernander och Tammelin.
Jag hade önskat,
til
men
tänkte vara husdiplomet;
at Sernander satt up conceptet
hållare, och bad ingen annan om öfverseendet deraf, än Heland
sjelf, hvilken ändä skulle hafva sin gratification, som ock ätog
sig det först; men sedermera päde fä dagarne hindrad af andre
ämbetsgöremäl, lämnade det til Tammelin, utan at jag mera kunde
eller hade tid at deruti göra ändring. Jag hade likväl förut vid
upsättandet rädgjort med Sernander, och hoppas säledes, at det
som rörer academien, är med sanning, om ej prydeligen uptagit.
Jag glädde mig här om dagen, när jag erindrade mig, at min
disputation slutas med en sannad spädom om svenskarnes af en
stor Konung nu började sällhet: ”Hoc quum fecerint, ut spes est,
quam a majoribus acceperant et exteris asseruerant olim (Gustaf
Adolphs, icke 1720 ärs och det senare folks) hanc per gratiam
divinam seros ad posteros transmittant libertatem, veram et genuinam, nec ulia licentia temeratam”; just orden i den nya regeringsformen, endast med skilnad i spräket, dristiga 1765, men värdiga
Gustav Adolphs äterkallade tidehvarf.
Jag har ända härtils upskutit at berätta min Morfar om adelskapet; men kan i dag göra det uti ali fullkomlighet. Jag gör ock,
ibland andre, föregående reflexion, och väntar tilbaka en donation
som
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af Bussila.

Jag copierar ock åt honom en strophe utur Hasselska

genealogien, som värdigt tolkar hans sinnes caractere, och som åtminstone måste fägna honom, om ej just Bussilaskulle blifva belöning. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste

son

Stockholm, den 8. Decembr. 1772.

C. F. Fredenheim.

Uti riksens ständers banco har secreteraren wälborne herr C. F. Mennander
räkning adelig introduction tretusende daler kopparmynt, som behörigen quitteras.
Stockholm af
riddarehus-contoiret den 5. Decembr. 1772.
Wald. A. Kirstein.
S:r 3000 daler k:mt.

Fredenheim under detta dato insatt för riddarehusets

Enligheten med originalet intyga

N. W. Marcks von Wiirtenberg.

255.

C. F. Stråle.

Min huldaste Fader.

Min huldaste Faders öma skrifvelse af den 4. i denna månad hade
jag i gär den aran at bekomma. Jag feck med sista päst icke tilfälle
at upvakta min huldaste Far, men bör ej längre upskjuta denne
så Stora och angenäma skyldighet. Den största förmän försynen
i jordisk måtto kan lämna en ungdom är en god Fader. Huru
mycket är jag icke dä den Högste skyldig, som lätit mig härstamma
af den bästa ibland fäder. Detta är hos mig icke någon rhetorisk
term, utan en sanning, sä bygd på öfvertygelse och genom dageliga
välgärningar sä befästad, at det vore mig omöjeligt at nämna en
större huldhet emot en son. Sädane slags bref, som det ofvannämde,
äro uti mit sinne lika dyrbare, som de, som icke säilän innehällit
Stora penningesummor. De ömaste råd, så framförde, som (om jag
annars vågar bruka det ordasättet) de kömmit frän en äldre verlden
kännande vän til en ung och oförfaren; dä likväl jag förtjente
dem beledsagade med ali faderlig myndighet, befrielse frän skyldigheter, som verkeligen mig äligga, och frän en redogörelse för
erhållne penningar, som en annan fader icke nog strängt utkräft,
men hvaruti min huldaste Far endast bygger pä mit upförande,
och en så stor complaisance i ord och uttryck, somman annars
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fäfängt lärer söka, och soin blir högden af godhet emot en son,
hvilken jemte sjelfva lifvet är hela sin lycka, sit uppehälle och borgerliga varelse en så öm Fader skyldig, alt detta innehäller min
huldaste Fars bref af den 4. Decembr., och burn kunde jag då
upskiuta at för densamma aflägga min ödmjukaste tacksäjelse.
Jag räkade just vid ankomsten af min Fars bref hafva hos mig
tvänne vänner, en secreterare Spaldencreutz och en ung gref Wachtmeister. Den senare bar hvad man i almänhet kallar en god fader;
den förre åter en, soin nekar lionom det nödvändigaste, men då
jag icke kunde afhålla mig at för dem läsa en och annan strophe
ur brefvet, mäste de bägge bekänna, at de ej haft begrepp om en,
i grund af det föregående, sä särskild slags faderlig ömhet. Gåssar
tala icke säilän om sine fader, och då är det ej rart för mig afhöra
minä kamerater äberopa Fredenheims h. Fader som et exempel,
en titre, icke mindre estimable, än alla de andre, som göra min
huldaste Fader uti almänheten älskad och hedrad. Många sammanstötande tilfälligheter ock kanske sjelfva min ålder, som är mera
än den öfriga lifstiden, underkastad mindre formåga at hushälla,
hafva gjort min huldaste Faders kostnad för mig så stor, at jag för
den samma hisnar. Men nu icke blott önskar, utan ock ifrigt bemödar jag mig om min förbättring i en så hufvudsakelig omständighet, hälst jag finner min skyldighet i den delen fördubblad. Det
är en förnyad grace, at jag får förvara sköldebrefvet, som likväl
icke existerat utan min huldaste Fars förtjenster. En ritning af
vapnet är det minsta jag tilbaka kan offerera, och det så snart
Julen lämnar mig ledighet. Jag får desutom förbehålla mig, at
nästa sommat, om jag lefver, taga sjelfva diplomet med mig til
Finland; ty det är oändeligen väl exequeradt och ser aldeles ut,
som en alliancetractat, bäde innan och utan. Det är nu som bäst
hos mälaren, som gör pläten til riddarehuset, och när man har den
färdig, slipper manat så mycket nyttja sköldebrefvet, då vapnet
nägon gäng behöfver mälas. Min introduction sticker mängen i
ögonen, men jag har godt samvete, ty med en sådan skyndsamhet,
som i sig sjelf är ganska billig, och som andre, lika som jag, kunnat
iakttaga, har jag endast sökt snart slut i en sak, hvilken jag nästa
är kanske ej kan bevaka, och uti det, som i alt annat, förnämligast
min Fars heder, som jag vet vara så förtjent, som nägon annan.
Desse ursäkter behöfvas ej, ty tota die har det pä riddarehuset
24
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händt, at en yngre slägt, som sig förr anmält, fått säte öfver en
äldre, men längsammare. Ingen har just i ögonen yttrat sig härom;
jag är af så särskild beskaffenhet mot alla de andre och
genom min Fars förtjenster sä ung kömmit i samma förmäner med
de äldre, hvilkas bam, kan tänka, gärna ville sitta i samma rättigheter med mig, så tycker jag mig likväl förtjena nägon afvund.
Det är alt för roligt, sätter mig i sä mycket mera nödvändighet af
höflighet mot alla meninskor, och bar ätminstone skaffat mig
renomme af en drifvande yngling. Gamla gubben Paleen tror mig
kunna uträtta allting, och hän, som skulle hjelpa mig til adelskap,
förebrär mig ofta, at jag icke sagt honom minä utvägar. Hän gär
nti ganska förtroliga discourser med mig, och är det roligt, at ehuru
huset gärna säge mig i Marocco, är jag dock där altid feterad, aktad,
och, somman säger, efterlängtad. Jag måste göra gubben den justicen likväl, at hän icke afundas, utan tvärtom i min fränvaro
oförtjent behagar ställa mig til exempel för sin son, hvaraf frun
en gäng skal blifvit så rasande, at hon om middagen stigit up från
bordet och gått i sin kammare för at gräta. Här om qvällen sade
hon: Tänk, jag hade likväl aldrig kunnat tro bisk. M:r vara sä
falsk; detta var alt säkert gjordt och afslutadt, ätminstone vapen
och namn bifallit, innan hans afresa; och likväl viste hän sig altid
mycket misnögd med hela saken och med Eder (min) enpressement
och äregirighet m.m. Jag hade kunnat haft mycket at invända emot
beskyllningen; men, för at än mera fä roa mig af minerne, sade
jag: Det var en undersåtelig aktning för Hans Maj:t, som bevist
min Far sä mycken nåd, hvilken gjorde, at hän i förtid icke trodde
sig böra tala derom och sä medelst utställa en nådig Konung för
öfverlopp af flere dylike ansökningar. Desutom tykte min Far som
jag det vara onödigt at omtala, emedan ätminstone jag af min tantes egen titsago hade ali anledning at sluta, at det var lika långt,
om ej längre avanceradt med detta huses förädling, som altid hade
fägnat min Far och mig; och hvad sluteligen min Fars misnöje med
mit upförande angår, har jag haft öfvertygande prof derpä, at det
icke existerar, och skulle något sädant yppats uti adelsquestion, yet
jag at detsamma förbytes uti fägnad och förnyad ynnest, när hän
mi sermit bemödande krönt med framgäng, och sig icke genom
för läng väntan exponerad för publiquens reflexioner, utan tvärtom
äfven under sin fränvaro ihägkommen med et förnyadt vedermäle
men som
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af en stor Konungs näd dä hän aldeles är den aldraförsta, som
erhällit des höga sköldebref, och äfven på en tid lärer blifva det.
Tystnad fölgde härpå, och den hade länge sedän bordt finnas i
detta bref öfver sä små saker, hvilka aldeles icke kunna interessera
min buldaste Far.
Det fägnar mig af alt hjerta, at estamperne äro lyckeligen framkomne, och min buldaste Far til nöjes. Jag hoppas ock, at Rossens
fartyg nu mätte vara framkommit, ehuru detsamma, som jag efterät
hörde, nog länge legat här quar vid Skeppsbron. Til min förut
afgifne berättelse om commissionerne fär jag, efter min lofven, nu
ödmjukast lägga räkning öfver desamma säsom en skyldig redogörelse för mig anförtrodde penningar. Deraf finnes ock alt hvad
jag upbandlat och med hvilka lägenheter det affölgt; och vet jag
ingenting, som kunnat fäs, som ej säledes är afsändt. Med Rossens
skeppare har jag ock, som des recepisse utvisar, gjort det accord, at
hän, i händelse af is, skal taga med sig sakerne, så at jag ej tviflar,
at ju alt framkommer, hälst först i går kölden här börjat visa sig.
Jag fär äfven den äran at nu genast öfversända hof- och Stockholms stads calender, uti hvilken senare jag ej begriper, huru de
kömmit införa mit nya namn. Om jag trott det kunna ske sä
sent pä äret, så hade jag fogat anstalt at bägge namnen blifvit
insatte, för at vänja publiquen vid saken. Det är ingen compliment,
utan vist och sant, at sedän Hans Maj:t nu tillätit Rabben och
Bierchen at hellällä sinä namn, är jag just förtretad pä landshöfdingen Tilas och mit nya. Och jag lofvar nu förut, at, om mig
nänsin händer den lyckan, som kanske är förmätit at tänka pä, at
blifva baroniserad, så återtager jag det namnet, hvilket jag har för
adelskapet at tacka. Det skulle jag tycka vara en frappant idee,
och dä mera ej ästadkomma blandning med andre af samma namn,
men jag blyges för sjelfva supposition.
Från hans ex:ce feck jag i går de tvänne bref, som i dag afgä
til academien, och lära herrarne undra på, at jag tillika är pä
tvänne ställen; men ännu mera fägna sig öfver mit förtroende hos
hans excellence. Consistorii tacksäjelsebref til Konungen har
hans ex:ce aflämnadt och det är med mycken näd uptagit.
Jag har glömt at berätta Nymanssons svar om portraiterne. De
äro färdige graverade; men lian har ännu ej kunnat få aftryck af
dem. Hän päminte sig äfven et tredje, och har lofvat sända altsam-
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mans, när det kan ske, til min huldaste Far med pästen.

Jag

var

dagen hos biskop Liitkeman med Ståhlbergs bref; men var

här om
glad at få taga bela recommendationen pä en raillant fot. Ej det
minsta bevis pä hans galenskap, hvaraf hela brefvet öfversvämmade, var det, at detsamma var dateradt längt tilbaka från Gottland, ehuru Ståhlberg sjelf sedermera npvaktat biskopen i Stockholm. Icke heller bar lian nägonsin fätt hopp om prästande, litan
tvärtom bar biskopen för allting förbudit Consistorium det. Samma
vidrighet önskar jag Ståhlberg i Åbo, blott af kärlek til ståndet;
ty det gör mig just ondt, at vära finnar en och annan gäng skämma
ut sig här, och jag kan väl sätta Juvelius i samma classe, icke är
hän liderlig, men jag vet ej, om en obornerad ambition eller annat
gör honom småfiollig och aldraminst lämpelig at liivistä curerne
på hofvet. Kunde ej hän fä consistorii befallning at packa sig
hädän, och Consistorium tillika anmoda Consistorium Holmense,
at taga den redan bårtdömde kragen af den andra liderliga besten,
pä bvilken jag nu ej mins namnet, som dock lär börjas pä Z? Min
berr slägtinge, bofpredikanten Krogius, var ej den bästa, och gjorde
sig åter til ätlöje i fruntimers vägen: formeligen friade allestädes,
och feck allestädes korgen, utom andra narraktiga faconer.
Apropos häraf så kommer jag ihåg et ämne, som en och annan
gäng borde inflyta i minä bref om det ej vore så skildt från minä
göremäl, och mera passat sig under det jag var i revisionen. Det
är hvad som rörer förslagen til prästesyslor; men det är sant, Consistorium lär altid få Konungens svar derom, antingen de fastställas
eller ändras. Icke händer detta senare så ofta, som med en hop
andre consistorier, och kanske äfven dä, hälst under 1765 års råd,
litan skäl. Om det skedt uti Kemi-förslaget, så kan ock hvar man
tydeligen inse at det är herrar Gadolinianers anda, som styrt det
förslaget, och hvaruti de icke förtjent min Fars complaisance, utan
tvärtom i dylike fall litet motsägelse och knäpp pä fingren, som,
om den skulle börjas af min huldaste Far, säkert skulle slutas och
stadfästas af Konungen til min Fars heder. Det torde nu vara at
hoppas, at denne andan qväfves, sedän den mist sin styrka. Jag
vet, at det fägnar min Far, och derföre får jag berätta, at Wegelius
är utesluten, och Fellman i stället upförd pä förslag til Kemi. Jag
misunnar Wegelius detta ej mycket för det hän ännu är oförtjent,
men mäst för det hän värit oförskämd emot min Far, hvarom
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morbror Paleen mig försäkrat. Jag ser, at det är en lycka, at jag
ej blifvit präst; ty jag tror jag skulle piskat up sädane kamerater,
och hade jag blifvit deras förman, sä hade de värit olyckelige. Men
kanske man dömer annorlunda och är niera eftergifvande i egen
sak än i sin Fars. Jusleen, den lapparen, bar mycket sprungit för
Wegelius.
I gär feck jag, som räkningen utvisar, de sista fröna frän Kallström. Jag skall vänta, om jag fär någon resande; men annars låter
jag dem gä på pästen; ty deras godhet förtjenar det.
Om nägot bref förtjent at upbrännas, sä är det visserligen detta,
ty det nn nödvändiga personaliserandet är aldeles icke min sak
annars.

Professor Kalm beklagar sig öfver det at min Far håller efter
honom nti fullkommandet af den Americanska resan, och publiquen
bar säkert at tacka min Far, om lian kommer ut, men auctoren,
om deruti finnes Sallat med ättika, smörgåsar och mera dylikt.
En sak tror mig ödmjukast böra fråga om, som dock min Far
säkert redan påmint sig. Skal ej oration snart ske öfver regementsförbättringen vid academien, och kunde vi ej fä hit consistorii
afgängne circulaire om gudsfruktan med mera, som, lika med erkebiskopens och biskop Serenii herdabref, vitnade om consistorii nit?
Nog veta alla, at den ortens kärlek för Konungen är lika stor, som
någon annans, bälst man där til stor del börjat saken; men det
skulle ändä se vackert ut, om sädane handlingar komme för Komingens ögon och blefve trykte. Efter min lilla erfarenhet ser jag,
at man mäste visa sig, och at den stilla förtjensten gärna glömes,
mäst derföre, at den ofta icke är bekant.
Denna gängen bar jag tagit mig den friheten at skrifva nästan
i samma stil, somman talar. Jag vägade visserligen ej hvarken
detta eller det andra värdslösa som minä bref kunna innehålla,
om jag ej trodde detsamma ynnestfullt blifva ursäktat och kanske
kunna stundom roa. Sädane slags bref synas äfven mera än ds
städade och concisa tolka bjertats spräk och pä vist sätt äterställa
den frånvarande. Den nödvändiga fölgden at de blifva länga, vet jag
ej missbaga min huldaste Far; men skulle nägot annat göra det,
skal jag icke våga at dermed ytterligare framkomma.
Min vördnad för min huldaste Fader är lika stor, sommin tacksambet, och bägge nti det mäst välmenta hjerta inneslutne. Gud
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föröke min huldaste Fars munterhet hälsa och styrka, och förläne
mig länge denna, af alt jordiskt yppersta hugnad. Min huldaste
Fars ynnest äger jag; men hvad jag mig dertil önskar, är at göra
mig nog förtjent af den förmän at vara min liuldasle Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 15. Decembr. 1772.

256.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars vördade bref af den 11. Decembr. hade jag
dag
i
den aran at emottaga, och bör ej upskjuta at derföre aflägga
min ödmjukaste tacksäjelse. Min huldaste Far behagar deruti
nämna om ankomsten af mit bref d. 1. Decembr., och uti des förra
skrifvelse af d. 4. Dec. om framkomsten af det jag den 24. Novembr.
hade aran at afsända. Jag är således nägot oviss, om min ödmjukaste skrifvelse af den 27. Novembr. anländt, och utbeder mig
derom gracieux underrättelse. Minä slarfviga bref innehälla stundom saker, som jag ej önskade stadna på vägen. Det nämde medbragte en apostille med detaillerad redo för commissionerne, och
sommin huldaste Far behagar nämna om dem, sä hoppas jag likväl at det framkommit.
Pomerantzerne skulle vara för goda uti
Neptuni häf, och må hän väl noja sig med den pounche, hvarpä
hän har sädant öfverflöd, och länma åt de öfverjordiska biskoparne
hvad dem tilhörer.
Om de bägge Olivecreutzke sakerne skal
huldaste
min
Far ej länge vänta uplysning, hara jag hinner söka
den. Utslaget af den 1. Mars 1771 innehäller, at Consistorium bordt
hemställa saken om patronatet til Konungen i samräd med landshöfdingen, hvarföre det til en sådan gemensam undersökning hänvises, och lär det just vara den, på hvilken mälet vid äterkomsten
til Konungen är grundadt. Min huldaste Far lärer behaga en
afskrift deraf, och den skal jag taga.
At biskop Serenii paquet
är framme, tviflar jag nu mera icke, sedän Ternells broder mig
Nästa Måndag eller Tisdag öfverförsäkrat, at framskaffa dett.
reser cornetten Meldercreutz, och har dä med sig et paquet med
frön och et med biskop Filenii lik- och krönings-predikan, Aroni
Forsii lefveme, instruction för general assistancecontoiret, vecko-
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skrifter och om något från boklådorne kan erhållas.
Emellertid
får jag den aran at öfversända Aaronii Forsii portrait, soin helt
nyss är med des lefverne utkommit, och som jag vet min hnldaste
Far åstundar, och Daligt Allehanda för i dag, i anseende tilden
införde declarationen, för hvilken öfversättning jag likväl ej kan
avara, ehuru saken harsin riktighet. Berörde instruction öfversänder jag derföre, at min hnldaste Far deraf täckes inhämta, humvida
man skulle flytta nägon summa tildet contoiret, där mycken säkerhet och vinst skal vara at vänta, säsom det är et hederligt och för
det almänna nyttigt procentenhjelmskap. Mänga hafva satt i där
ända til 200.000 daler och mera.

Min Morfar har tilskrifvit mig et obligeant bref i afseende pä det
långt förr delta i nåder tilsagde diploma nobilitatis; men donationen af honom saknar jag ännu: lärer den icke eller erhålla
(efter den concisa stilen). Hän tycker mycket om namnet, så mycket
mera, som alla fäderneslandets olyckor haft sit ursprung af krig
och hän önskar Konungens hjerta fredstankar. At afpläna mitt
drögsmål med underrättelsen om diploma nobilitatis regalerar jag
honom än vidare med beskrifning om anledningen til namnet, som
jag ex posteriori et priori visar på en gång innefatta underdänig
tacksamhet emot Konungen (Adolph Fredric) åtminstone af stamfadren (Carl Fredric), des upfostrings- och ämbetsort (storfurstendömet, hvars hvita nti vapnet hämtade rosor heraldice utmärka
fred), samt des och des sons ämbetes och lefnadsstånd (fred, et
prästerligt symbolum, och /redsfördrager, det vigtigaste i ministeriölle underhandlingar), under det at det nya namnet är aldeles
svenskt och slutar sig med samma göthiska ändelse, som hela fäderneslandets fordna och äldsta namn. Man har nti riddarehuset
åstundat en detaillerad beskrifning öfver vapnet och namnet, för
framtiden, och, sedän jag derföre läst igenom hela Uglas heraldik,
har jag sammanfattat en ganska präktig beskrifning, den jag utbeder mig at med sjelfva vapnet få til min Fars öfverseende lämna,
innan den ingifves. Det syns pädet föregående, huru stätelig hän
är, och af vapenbeskrifningen fär jag endast emellertid berätta,
at purpur betyder näde hos Gud och menniskor och är säledes

ganska lyckligt appliceradt til patriarcal-kärsset.
är färdig och ganska vacker.

Min vapenplät
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Min Morfars bref tager jag mig den friheten at läta följa härjemte,
såsom det dä säkrast denna ferietid anländer til Tnsculanum.
Klockan är pä slaget nio, och til mit sista slag framhärdar jag med
djup vördnad min huldaste Faders ödmjnklydigste son

Stockholm, den 18. Dec. 1772.

Fredenheim

In margine: Jag torde nästa päst kanske fä fägna min huldaste
Far dermed at jag 2:o loco blifvit föreslagen til protocollssecreterare
vid inrikesexpeditionen, ehuru jag hvarken vil halva syslan eller
för äldre mera förtjente ännu kan begära den. Emellertid är det
et steg dertil, och kanske genom en annans bifordran dertil, jag
fär en mindre för mig i den väg, soin mig mäst behagar.

257.

Min huldaste Far.

Jag vet mig nu icke mera hafva at i ödmjukhet öfversända, när
jag går igenom min promemoria och när det, som ej ännu kunnat
fås, undantages, än medföljande skrifter och det särskilta paquetet
med fröna, hvilka jag i synnerhet värit angelägen at få öfver nu,
ty nägon annan tid hade de omöjligen kunnat fås goda, efter Kallströms försäkran, efter de komma utifrän, och de, som bittidare
komma til Finland, äro fiolgamla. Likasä precise passade jag tiden
för pomerantzerne, hvilka skulle förarga mig, om de ej riktigt
öfverkomma, ty de funnos ej förrän då, och nu kosta de 3 d:r
stycket. Riksdagstidningarne äro ej continuerade. Min hofkamererare herr Stråle (caput, som jag) har glömt at uttaga N:o 269
och 270, som jag finner saknas af Almänna Tidningarne; men de
skola, om ej annars, få med påsten öfverkomma. Biskop Filenii
predikningar äro, utom deras intrinsica värde, derföre märkeliga,
at lian för deras tryckning, som lian tykte vara et riksvårdande
ärende och hvarvid hän fant sin värdighet af den näsvisa engelska
fougten mycket förolämpad, dageligen med tupee och hela sin
rustning öfverlopp collegium och hans ex:ce, hos hvilken jag en
gäng afhörde en lång discours derom af b:n. Hans accord med fougten derom är det narraktigaste man vil se. Men, quicquid sit,
tycker jag, at sjelfva predikningarne äro rätt vackre, och förtjena
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ej den ridicule, man vil sätta pä dem.
Privilegium för assistancecontoiret förtjenar visserligen genomläsas. Det är en inrättning,
som lika med mycket annat hedrar Konungen. Sedän jag hört så
många sätta in där, sä hemställer jag ödmjukast, om ej de Ekestubbiska sedlarne kunde omsättas där; ty ingen risque är där,
men som otaliga personer behöfva pengar, hvilka ej få dem utan
pant och pä kärt tid, så måste man utan besvär hafva ansenlig vinst
deraf, och säledes synas alla pengarne blifva ganska väl använde.
Vilman sälja actierne, så får man väl köpare. I händelse af min
Fars bifall kommer det an uppå hvad namn jag skal taga dem, eller
på sedelhafvaren, och om några actier mera stä at fäs; ty de äro
oändeligen begärliga. Skulle ej de andre fröna komina goda fram,
så kan jag ännu, efter underrättelse derom, skaffa dem, jemte
mera som kan samlas til des directeuren Wetterstedt, som pä en
mänad hitkommit, reser tilbaka.
Det innelykte innehåller rectors riddarepenier, 1 så modest, som
han sjelf, men band kan jag ej skaffa honom, om han ej vii nyttja
Aurora banden.
Med djup vördnad framhärdar min huldaste Faders ödmjuk-

lydigste son
Stockholm, den 20. Decembr. 1772.

C. F. Fredenheim

258.
Uti medföljande, säsom uti andre mindre mål, bar jag icke velat
besvära Consistorium eller min huldaste Fader sjelf, utan trott mig
egentel. böra vända mig til rector academhe. Min huldaste Far
täcktes dock tilläta at det går genom min Fars hand, hvaraf det sä
mycken frikostighet, och så mycken styrka til vidare befordran har
at vänta.
Det är cantzleren sjelf, som mig detsamma updragit;
men som lian befalte mig skrifva i mit egit namn, har jag ej directe
nämt hans befallning, som åter grundar sig pä des h:r broders
stormästarens af pro patria begäran. Min huldaste Far täktes med
sit förord lämna til rector bägge handlingarne, och i öfrigt laga sä,
at academien säsom de andre verken hedrar och skyndar sig.

Sthm, d. 29. Dec. 1772.
1

Näin alkuperäisessä.

Fredenheim.
Så i originalet.
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Mon tres cher Pere

Si rien n'egale Votre tendresse, Vous le meilleur de tous les Peres,
rien n'egalera non plus ma reconnoissance. La difference consiste
donc dans la fagon de les manifester. Le prix de Vos bienfaits est
grave dans mon coeur, et rien, que la mort, ne l'effacera. Mais je
ne suis pas toujours å meme de le faire connoitre. Aujourd'hui que
I'usage m'authorise a eclater mes sentimens le torrent de Vos bienfaits me saisit et je perd la voix. Agreez donc, Mon tres cher
Pere, que je me borne au seule voeux pour Votre chere sante et
les succes de Vos viies. J'offre mon hommage, j'offre tout mon coeur,
voila ce qui est dans mon pouvoir, et dont tout le merite est d'etre
aussi sincere et invariable, que les sentimens de respect et de soumission, avec lesquelles j'ai I'honneur d'etre
Mon tres cber Pere, Votre tres humble et tres obeissant fils et
serviteur
å Stockholm, de l:er Janvier 1773.

260.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

För oss här i Stockholm händer det icke säilän, at när man bar
ämnen at skrifva om, bar man äter intet tid dertil. Jag ber ödmjukast, at min huldaste Far täckes ursäkta den intervalle, som åter
förefallit, icke af sjukdom, utan af julos och arbete.
Utom minä ämbetsbref til amplissimum Consistorium och et litet
til min Far af den 29. Decembr. samt utom min ödmjuka nyärsönskan, voro minä sista bref af den 18. och 20. Decembr., det senare
med cometten Meldercreutz, som jag hör hafva framkommit. Min
huldaste Fars bref åter, bvilka jag nu fär den aran at besvara,
äro af d. 15., 18. och 29. Decembr., det mellersta ankommit den 24.
d., men de tvänne andre den 2. och 14. i denna månad. Uti brefvet
af den 18. Dec. omnämde jag, at jag skulle blifva upförd på und.
förslag til protocollssecreterare uti inrikes civil expeditionen. Det
skedde ock den 22. Decembr. I en sä ung älder vet jag ej at det förr
existerat. Det var i andra rummet. AU den förmån och den verke-
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ligen stor, jag ännu lär kunna vänta, är at Hans Maj:t täckes f ällä
et nädigt öga på mit bemödande i tjenstevägen. Men sjelfva syslan,
som gär närä de juridiske, tycker jäg egenteligen ej om, utan
önskar mig den häldre i utrikes- eller cantzliexpeditionen, hvartil
tiden icke tyckes vara långt bärta. Jag var den yngsta af ellofva
sökande. Så at jag ej kan vänta at blifva i näder utnämnd denna
Det sista året var säledes bördigt på lycka, såsom jag
gängen.
sedän den 17. Marti! blef cantzlerssecreterare, registrator, diplomatiserad adelsman, introducerad och föreslagen til Kongi, secreterare, och jag vant sluteligen mera, än min Far påminner sig at
jag i början af året önskade såsom det högsta. Får se hvad den
Högste mig i är beskärt. I sjelfva verket och med min fördelaktiga tour skulle jag kunna vara nögd, om ingen befordran nnder
detsamma tilstötte.
—•

Det bar aldrig värit min mening at nprätta vapenpläten, innan
nummern värit gifven, och mycket mindre inpatience bar jag visat,
än de gamle män, såsom bergsrädet Hejkenschöld, som låtit måla
plät, innan introductionen värit beviljat. Min huldaste Far täktes
vara öfvertygad om ali försiktighet å min sida. Vapnen få tilräckeligt rum, ty det bar altid värit vanligt, at de utgångne efter hand
tagas bärt för de nya. Det är icke någon curiosite af mig at sätta
dit mit vapen, utan et riddarhusets beslut.

Lagerbrings Svenska histories andra del är ännu icke utkommen;
men annars samlar jag skrifter för kära lifvet. Som jag snart lär
få annat tilfälle at öfverskicka dem min huldaste Far begärt, så
öfversändes nu med påsten, såsom mera interessant medföljande
Abbe Michelesis bref. Bilagorne förvarar jag til nästa tilfälle.
Uti dem äro alla Konungens tai, i rädet äfven, med flere handlingar hvaribland Gustafskölds manifest; men de kåsta för mycket
pästpengar, och direct. Wetterstedt far snart öfver.
Avellan får i dag sin fullmagt. Således upfylla vi herrarnes
ästundan. Men med spanmålssaken ser det knapt ut. Heland bar
förlagt Plaanmanske acten. Annars hade den länge sedän värit
afgjord. Jag klämtar på honom, och vi skola väl hitta på nägot räd.
Arrhenius tror jag tog 30.000 d:r för sin sysiä.
Det sista brefvet, upfyldt med så mycken ömhet gör mig för min
huldaste Fars nyårsönskan och öma välsignelser oändeligen för-
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bunden. Jag förnyar hvad mit ringa nyårsbref innehöll och välDe öfversände 120 d:r
signar i alla minä dagar en så öm Fader.
användes til min huldaste Fars affairer. Jag tackar ödmjukast för
det gunstiga tilständ at få upnegociera pengar. Det kan komina
til pass, men i det längsta upskjuter jag det. En hufvudsakelig misräkning i min calcule var cantzlirättsarvode, ty Hans Maj:t bar
en gäng för alla förbudit dessa slags extra arvoden. Ibland annat
tänkte jag vid calculens formerande icke eller blifva hofman, bvilket
likväl nu nti kläder, frisuren, hyrvagn med mera ock kostar något.
Jag måste nu köpa mig en ny klädning til; ty när man är mäst bvar
dag för Konungens ögon, ibland tvä gänger om dagen, är blott en
hedersklädning och en sämre för litet at ombyta med. Bäde
middags- och aftoncourerne försummas nu säilän af mig, och ser man
aldrig för ofta vår älskade Konung. Hän mötte mig härom dagen
nti gången vid sin lilla trappa och hälsade med en ganska nädig
nick tre gänger: se, god afton, sä at hans suite spärrade ögonen
pä mig.

I Mändags fördes den första svenska operan Thetis och Pelee np

på theatren. Det blefve för vidlyftigt at beskrifva den prakt och
smak där regerar. Det är obegripeligt at på et halft år sä mycket
kunnat uträttas, när man besinnar nödig tid för piecens composition, musiquens composition, öfning i säng och action, urval af
comedianter, och deras svenska kroppars vänjande vid solo dans.
Acteurerne äro in alles af bägge könen en 80 personer. Denna
svenska theatre hedrar Gustaf den 111 och jag har aldrig kunnat
tro mig blifva sä öfvertygad, huru en theatre i eget spräk kan polera
seder och spräk, som jag blef när jag feck se denna första operan.
Yi lefver som i en ny verld, och sjelfva hofvets nöjen, så billiga
under sä mycket bekymmer, äro sammansatte af idel patriotisme.

Jag har ännu ej hunnit rita färdigt afskriften af sköldebrefvet.
Men jag hoppas til nästa päst, och at det dä är til nöjes. Färgritningen är nu utom hela min sphere, ehuru jag mycket ritat i tousche
denna tiden och et och annat vapen, som Hans Maj:t äfven i näder
bifallit. Nu hafva åter par tre begärt det af mig och jag tror at jag
blir renomerad som vapenmakare. När cantzlirådet Rabbe feck
läsa af Bierkens diplome, sä bad hän mig ock skrifva sit, och det
är flateust at kurnia göra desse herrar i dessa mäl til viljes.
Men
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Paleenska kuset samlar jag glödande käl uppä. Längt ifrän at som
de misunna dem deras adelskap, har jag hjelpt dem i deras, och
så villrådige hafva de värit, at de ingenting velat sjelfve. Men jag
har projecterat vapnet, lätit rita det, sprang up en vacker eftermiddag uti cabinetssförmaket dermed, bad Heland föredraga det
och feck strax bifall derpä. Jag bar heller aldrig sedt lagman Paleen så complaisant, som nu: min nädige herre kallar hän mig som
oftast, och i min fränvaro öfverhopar mig med eloger. Hän tror mig
kunna uträtta allting. Jag bade så när glömt, at säga, at hän nu
beter af Palen.
Jag bar ej hört efter min introductionsnummer ännu, och vet
ej om direction värit tilsammans sedän delta ärs början.
Secret. Calonius begär veta, om jag har stipendi! sedlarne? Min
räkning för förledit är visar det redan; men jag vill desutom lämna

recepissen. Min huldaste Far täckes låta mig veta, om ej det för
Ekest. medlen, sommin Far tog af mig, redan är uti directionen
aflämnadt. Som jag päminner mig, gaf jag ej något ät min Far pä
Wahliana, så at delta lär bli det enda, som beböfver skickas til.
Jag vil ej multiplicera fäfängt vis desse billetter.
Den hederlige biskop Schröder i Carlstad dog ganska hastigt af
förkylning, i förtid för församlingen; men ännu mera för des barn.
Gud bevare min huldaste Far! Min huldaste Far! anse ej motionen
onödig. Svaret pä mit ödmjuka bref om den saken omnämde
benne intet.

Juvelius har nu ock vist sin predikostyrka på slottet för Konungen. Jag var glad, at jag ej i söndags var i galleriet. Hän bar haft
alt för underliga expressioner. Åt r.r. Scheffer bar hän lämnat
en promemoria om sit kyrkoherdeskap, som luktade mera af tobak,
än förnuft. Riksrädet frägade mig om honom, och jag sade min
bjertans mening. Jag sade ock tillika, at det var olyckeligt med
en stor del af våra finska präster, som komina hit; men at det
mera hedrar än vanhedrar Consistorium, ty de skickelige behöfva
ej bvarken klaga at hafva blifvit förbigängne, eller resa så längt
för at fä bröd.
Min huldaste Far täckes ursäkta min brädska. När man nu uti
sedän nyäret i synnerhet haft r.r. :ne Scheffers och Stockenströms,
collegii och sin egen päst, så at man väl skrifvit femtio bref sedän

382

Mennander—Fredenheira.

den tiden, sä kan man vara nägot confus. R.r. Stockenström fortfar
med sin grace. I morgon skal jag äta middag där igen. Men r.r.
Scheffer är en förman, hvars make jag icke haft och aldrig fär,
och den jag aldrig ville lämna.
Jag couverterar särskildt en hop bref til hofrättsledamöterne,
soin innehälla recommendation för en min van til assessors förslag.
Min huldaste Far täckes dem gunstigt befordra. Med djupaste
vördnad frambärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 22. Jan. 1773.

Fredenheim

Min huldaste Far.

261.
1

Förledne Söndags hade jag den aran at emottaga et vördadt bref
af den 15. Januarii. Det är rätt så godt at ej äga de omnämde
assistance-contoirets sedlar. De sägas nu blifva utbudne med
rabatte. Jag önskar min huldaste Far lycka tildet nya prästemötet,
och ville vara närvarande vid en solennite, som jag aldrig, eburu
vistandes uti Åbo, fått se. De bägge dödsfallen skal jag hafva den
aran at löna, 1 doctor Wrangel är död och doctor Hauswolff dog i
går aftons. Min Far saknar visserligen desse sine vänner, som så
tätt fölgt biskop Schröder.
Collegium har til consistorii faveur afgjort finska tryckningsaffairen. Nu skal jag endast halla statssecret. von Heland tilat
snart

föredraga betänkandet.

Doctor Hauswolff var frisk i Tisdags och ute, men feck om qvällen slag.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son
C. F. Fredenheim.

Sthm, d. 29. Jan. 1773.
Den

långsamma accis-conventionen, som efter tulldirectionens
kömmit
at dröja, feck jag i dag 8 dagar sedän expedierad
afgång
til Kallmejer, jag hoppas at Consistorium redan fått del deraf.
1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.
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262.
Pä Kongi, collegii begäran bör jag heratta at det til ven. consistorii faveur gått med bet:de til Konungen om böndagstexternes
tryckning på finska. Men som det kunde hända, at detta ej sä
aldeles snart hinner föredragas, och at emellertid efter gamla vanligheten texterne öfversändas til Åbo; sä på det ej någon olägenhet
måtte hända genom hinder nti deras kringsändande i Finland, ber
coll., at Consistorium i sådan händelse endast för denna gängen
glömer sin hotelse at ej mera vilja befatta sig med denna tryckning,
och at consist. densamma då ännu denna gängen ville besörja,
hälst Consistorium nu bar at vänta ali ersättning efter collrii betänkande. In summa, at om så behöfves, texterne ännu denna gången efter gammal vanlighet besörjas. Jag tackar ödmjukast för min
huld. Fars bref, hvilket jag en annan gäng måste besvara.
Sthm, den

12. Febr. 1773.

C. F. F :m.

Min huldaste Far.

263.

At jag tvänne gänger sä hastigt upvaktat min huldaste Far, bar
härrört af brådska. Nu får jag aflägga min ytterligare ödmjukaste
tacksäjelse för des gracieusa bref af d. 29. Jan. Alt hvad deruti
ankommer pä verkställighet skal med ali aktsamhet upfyllas.
Jag bör ödmjukast berätta,

at som jag endast sökte meriter af
icke pousserade vidare, nögd men (sic!) min
varande carriere, och som nuvarande Kongi, secret. Clareen i
tjensteålder ej bör jemföras med mig, så var jag ej surprenerad
at han blef utnämd. En medföljande apostille bland tvänne andre
torde visa hvad jag harat vänta. Inom collegii expedition tagas det
alt mer, och jag ser icke långt bårta secreteraresyslan, åtminstone
förrän jag får den dervid nödige skickelighet. Minä förmän hafva
ock behagat just pålägga mig at lämna den viien.
Spanmålssaken är ännu oafgjord. Meningen var endast at con-

förslag

och

sistorii öfverenskommelse icke aldeles ännu af cantzleren gouteras.
Jag måste denna gången för öfrigt inskränka mig inom at i
ödmjukhet öfversända alt det medföljande och har den aran med
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djupaste vördnad til dödsstunden vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 19. Febr. 1773.

Ödmjukaste

Fredenheim.

apostille.

Nu då min skyldighet fordrar at för min huldaste Far göra redo för
förledit ärs utgifter, komimer min redogörelse emot förmodan at
sträcka sig längre tilbaka. Genom tilstötte oförmodade händelser
och i synnerhet at jag flere gänger anhållit om gunstigt understöd
endast til skulds betalande och icke begärt genast för framtiden
äfven, har en balance smäningom yppats, som jag väl förmodat
kurnia siatta, men hoppet har slagit felt. Bertil är nu i synnerhet
ordsak, at min sista provisionelle räkning icke eller hållit strek.
Cantzlirätts-arvodet kan ej begäras, dä statens trägna utgifter göra
sådane suppliquer obehaglige. Tvänne nya klädningar til galla med
mera har deremot ökt utgifterne.
Inga oanständige utgifter har
vällat balancen. Ordsakerne aro deremot, at jag icke nog accurat
fört minä enskilda räkningar, at jag köpt för mycket och haft för
mycken smak för konsterne, med mera, som när det kommer tilsammans, gör betydande summor. Om den sista provisionelle räkningen icke inträffat, är ock hos en öm Fader förlåteligt, då ärsutgifterne där aro räknade mindre, än de för någon gä til. Fräga
hvem jag vil, så lefver ingen under 6.000 daler kopp:mt om äret.
Jag borde visserligen och har sökt at förtjena nägot, men min
carriere förbjuder mig och finska commissionerne äro magre. Jag
har förtjent min huldaste Fars mistycke i det jag förut ej värit
nog upriktig at strax upgifva minä behofver. Men, som berördt
är, har jag hoppats at ändå upfylla dem, och jag har förtegat dem
endast för at ej oroa min huldaste Far. Nu täktes min huldaste
Far tilläta at jag på en gäng får upgifva til hvad summa min skuld
inberäknad med et litet förskott stiger. Och ehuru darrande jag gör
det, vil jag dock häldre väljä det partiet, än uraktlåta min fasta
föresats, och nu i alt blifva reglerad. Utan omsvep får jag säledes
ödmjukast nämna berörde summa, hvaruti dock af förskott til sommaren är inberäknadt. Den är inalles fyratusende daler koppar-
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Summan är visserligen stor; men lärer uti min huldaste
Fars öma ögon blifva drägelig, då den har i afseende mit reglerande
på en gång. Jag anhäller derföre allerödmjukast om densamma
nu eller efter hand.
Jag har lättat mit hjerta, allenast jag fått
nämna den. Ingen nöd har ännu tvingat mig dertil, och de fä, jag
är skyldig, akulle i flere är lämna mig opämint; men jag vil ej en
gång i denne del vanhedra min huldaste Fars godhet, som dä min
huldaste Fars frikostighet värit större än at nägot drögsmäl af betalningen bör komma på des räkning. Min huldaste Far tänke ej
at de af honom och andre mig lämnade penningar aro altererade.
De stä när som hälst at upvisas och ehuru i egne penningeaffairer härtils oaktsam, har jag dock altid iakttagit största accuratesse med andras.
Genom denna sista extraordinaira hjelp af
en öm Fader blir jag nu på en gång iständ at härefter visa min
huldaste Far prof af mit förbättrande äfven i min hushållning.
Jag förtjenar min huldaste Fars bestraffning för denna gängen; jag
underkastar mig densamma i den barnsliga tilförsikt, at den är den
sista, och at min huldaste Far, som härtils täkts approbera mit
öfriga förhällande och som gunstigst torde firma denna extravagance i minä år icke aldeles så stor, som många andras, hädanefter täckes finna sig med mig til alla delar nögd. Mit hjerta är
sä upfylt af känslor, at jag häldre tiger än säger för litet. Jag
spar med min huldaste Fars tilstånd min räkning til des at des
ömhet sätter mig i ständ at göra den behageligare, dä betalte påster
deruti finnas. Den skal icke dröja, och hädanefter hvart fjerdedels
är accuratöfversändes en hufvudräkning, som jag så mycket riktigare
nukan författa, som med delta ärs början min enskilta räkning är
ganska accurat. Alla minä lösören äro ock i behåll, och skulle
jag jemnföra min skuld med dem, sä vore den vist drägelig; men det
är en ynkelig resource och ingen heder at få samma öde med
ostindiska compagniet i England, med cliffordska huset i Amsterdam
eller med Elis Schröderheim i Stockholm. In summa, jag har
aldrig värit mera angelägen än nu, at följa den sunda reglen:
Principiis obsta; det mä kosta sä mycket det vil pä egenkärleken
at tilstå och bota sinä fel.
Jag bör äfven strax hafva den äran
at berätta, at som statscontoiret icke stått at gå ifrån den gamla
vanan, oakttadt cantzlerssecret.syslans särskilda beskaffenhet, at vid
ombytet dermed innehälla et halft ärs lön; så lär ock Kongi, secret:n
mynt.
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Sernander böra upbära nasta halfva ärs lön til ersättning, hvarmed hän är nögd; men hvarigenom jag saknar densamma längre
än man först tänkte. Gud väre lof, jag börjar nu nti allting se
en lyckelig framtid, och snart blifva minä smä inkomster ihop med
min huldaste Fars oma imderstöd tilräckelige, under det at min
befordringsställning är och mit upförande skal blifva sädant, at min
huldaste Far ej skal ångra den dryga utgift min huldaste Far för
mig vidkänts, och som gör mig tacksam til grafven, den väre när
eller fjerran. Kanske jag en gäng får tilfälle at fägna min huldaste
Far, om jag nu honom oroar. Stockholm, den 19. Febr. 1773. Ut
in litteris humillimis.

Ödmjukaste apostille.

19 Febr. 1773.

Lyckan börjar äter med delta året visa sig. Sedän riddarehuset
är 1762 blef tilstängdt, är jag 1772 den första, som af adelsmän
vunnit inträde. Den sista numem var 1979, och förledne Onsdags
tillade riddarehusdirectionen mig emot min förmodan den första
under denna lyckeliga regering eller N:o 1980. Jag är ock den
andra adelsman ännu, som fätt nummer. Nägon af directeurerne
hade velat upskjuta til des de öfrige, som förledit är inkommo,
blifvit färdige och betalt penningarne. Strictissime var justitiaecantzleren Liljestråle ätminstone färdig at fä nummer; men som
hän ej ännu betalt, sä geck min Fars ätt äfven för honom. Riksrädet gref Fersen var den, som proponerade at efter jag ännu var
den enda, som fullgjort alt, så borde min rättighet ej mig betagas,
och de öfrige instämde deruti. Jag hade ej bedt nägon derom,
utan hade gärna cederat, om det värit för alla äldre. Men mig
ovetande gjorde man min Far denne heder. Det var ock billigt,
om man ser pä förtjensten. I morgon skal jag gä til riksrädet och
tacka honom, och nu är alt gjort. Nu sätter jag up vapenpläten,
sedän numem efter läglig tid blir ditsatt. Innan kårt fär min Far
se mig i aviserne endast i sällskap med de fä grefvar och baroner,
som tillika fingo nummer. Så at annoncerne om min Fars bröstarfvingars adelskap blir bäde mera tidige och mera ordentelige än
de andras, af hvilka en del blott med bifall på namn och vapen
äro annoncerade.
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Nu tycker jag säledes at rätta tiden är at tilsända min luildaste
Far handlingarne, hörande til adelskapet och vapnet, deruti med
färgor ritadt, ehum det är utan guld och i öfrige efter min ringa
mälnings-capacite. Denna lilla act hoppas jag ödmjukast vara min
luildaste Far til nöjes, och torde den förtjena sin inbindning och
rum i min Fars bibliotheque. Det torde fägna någon vän at läsa
desse handlingar, som tillika innehälla förklaring öfver vapnet och
den til riddarehuset länmade genealogien. Min luildaste Far täckes
kasta ögonen vid ledig stund derpä. Det har kostat mig besvär;
men min huldaste Far ännu mera, och tacksamheten derföre skal
vara så länge som sjelfva ätten. Ut in litteris humillimis.

Ödmjukaste

apostille.

Jag bör åter fägna min huldaste Far med en ny Kongi. Maj:ts
näd emot min Far och mig, icke nti befordran; men uti den nädigaste försäkran derom och utlåtelser, för mig dyrbarare än ali
lycka. Sedän åtskillige nyare adelsmän behöft vapen, och nägre af
dem anmodat mig derom, beslöt jag at fullfölja hvad jag längesedan haft den äran at omskrifva, nti und. ansökning om riksheraldici syslan. Redan fjorton dagar förut blef jag anteknad pä
supplications-audiencen; men där var en sädan mängd sökande,
at jag ej förrän den 1. i denna mänad feck underdänigt företräde.
Jag komin för Hans Kongi. Maj:t, och des första ögnakast intrykte
hos mig ny tilförsikt och kärlek. Jag ingaf ej shitelig ansökning
och tänkte, om sä behöfts, göra det efteråt. Efter en djup bugning sade jag: Eder Kongi. Maj:t täktes allerödmjukast tilläta,
at jag i djupaste underdänighet vägar anhålla om den ledige riksheraldici-syslan. Skulle jag endast tänka på den värdige man, som
den förut innehaft, landshöfdingen och commendeuren baron Tilas,
sä borde jag blygas. Men förut och äfven frän början uti hans
hand har den icke värit personer af så hög rang updragen. Hans
Maj:t säg mig ganska nädigt an och föll mig i talet: Min kara
Fredenheim, sade hän, jag beklagar, at ni först i dag kunnat komina
in. Just i middags gaf jag bärt den syslan, och jag hade gärna
ihägkommit Er, om ej detta skedt; men jag försäkrar Er, at jag
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annan gäng skal hafva Er i minne. Jag tackade Hans Maj:t
et sä nädigt löfte kunde ej annat än göra den
nåden för mig ännu mera dyrbar, at få använda min tid nti en
så stor Konungs tjenst, under hvilken det redan är den yppersta
lycka at vara blott undersåte. Kommgen gaf sig tälamod at ytterl.
säga: Det var ät Kongi. Secret :n Schönberg, soin jag gaf syslan,
och det efter den i anseende tilde nya göremälen nu behöfde
handläggning. Ni lär då ock känna blagonen? Ja, svarade jag,
Eder Kongi. Maj:t, jag hade den lyckan at af landshöfdingen Tilas
inhämta vidare ljus nti det soin vid ledige stunder mig i denna
del sysselsatt, och jag til öfverflöd haft den nåden, at Eder Kongi.
Maj:t täkts denna tiden bifalla et och annat vapn, soin jag i
underdånighet projecterat, och hvarvid åtminstone beskrifningarne
värit minä egne. Jasä, sade Kommgen och syntes dermed nögd,
under vidare nädiga utlåtelser. Den sidsta var för mig sä öm, at
jag den aldrig glömmer. Ni är ju biskopens i Åbo son, sade hän?
la, Eder Kongi. Maj:t, jag är des enda barn. Det är en mycket
hederlig man, svarade Kommgen, och det är för Er den kraftigaste
och bästa recommendation. lag bugade mig äter och önskade,
at min förmåga en gång mätte svara emot min vilja, at följa min
Fars fotspär uti nyttig tjenst och undersåtelig trohet emot Kongi.
Maj:t och fäderneslandet. Kommgen fölgde mig med sin nådiga
äsyn, och jag geck glad ut. Stockholm, den 19. Febr. 1773. Ut in
litteris humillimis.
en

allerödmjukast, och

264.

Allerödmjukaste apostille.

Jag bör til min huldaste Fars uplysning berätta sammanhanget
af det bref hans ex:ce i dag tilsänder min Far om Landanus och
Gumberg. Jag bar ej läst acten; men collegium berättade mig
förloppet deraf. Kärteligen är det sä, at för nägre är sedän prästelägenheter blifvit dem tilbudne frän Ryska sidan. De anhölle hos
Consistorium i Borgo, under hvilket de egentel. höra, at få mottaga
dem. Consistorium skref til Kommgen, som, på cantzlicollegii tilstyrkande, lämnade Consistorium i Borgo svar, at de skulle fä emottaga prästelegenheterne, men tillika med liflig trohet vara Sveriges
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Konung förbundne. Borgo Consistorium var nog enfaldigt at tydeligen i samma termer svara Consistorium i Wiborg i samma sak.
Därpå kunde ej annat gensvar följa, än at Wiborgs Consistorium ej
kunde under delta vilkor emottaga dem. De måste således förnya
sin ansökning hos Borgo Consistorium och beat få siippa vilkoret.
Borgo consist. skrifver derom åter til Konungen, och Konungen
remitterar det äfven til collegium. Saken bar där pä nägon tid ej
kömmit at föredragas, så at när det för nägra veckor sedän skulle
ske, så ville coll. vara underrättad, om nägre nya omständigheter
deruti förelupit, eller om L. och G. ännu yrkade samma begäran.
Och dä lärer Borgo Consistorium svarat, at samma karlar sedermera
vändt sig om delta tilstånd til Consistorium academicum i Åbo, fätt
detsamma där och nu verkeligen antagit prästelägenheter i Ryssland. Alla sådane saker äro granlaga efter regeringen ej gärna
släpper folk utom riket, och i synnerhet bar Borgo Consistorium
suddat bärt denna sak genom sin öppenhjertighet mot Wiborgs
Consistorium. Det är derföre, som collegium vil veta, om Åbo Consistorium lämnat dem veniam abeundi med vilkor af trohetsed mot
Sverige lika fullt, om den blifvit af dem inför consistorio lämnad,
eller de rent af fått tilstånd at pour jamais vara bårta, dä det icke
lärer värit consistorio tilständigt: in summa at hvad grund och på
hvad sätt consist. i Åbo lämnat dem et sädant tilstånd. Kanske
ock consist. i Åbo ej haft kunskap om Konungens bref til Borgo
consist., hvaruti vilkoret förelägges, och at L. och G. helt simplet
liksoin ur första handen begärt Åbo consist. tilstånd, och delta icke
velat at saken annorstädes värit anhängig. Det är alt för desse skäl,
som collegium önskar äga mera uplysning om ordsakerne til Åbo
consistorii steg, pädet at det på blott berättelse uti en hufvudsakelig omständighet ej mätte anföra nägot hos Konungen, som
kanske ej stämmer öfverens med sammanhanget och på det, om,
det collegium aldeles icke förundrar nägot förhastande häruti vore
ä consistorii aboensis sida, det då efter sakens beskaffenhet kan
hjelpas. Men jag säger ännu en gäng, at collegium ej lätit förmärka
en sädan tanka, utan blott för at ej stöta samman med Consistorium,
vil liksoin conferera med det. Jag åter bar trott min skyldighet
fordra, at berätta delta i sin vidd och kanske mera detailleradt,
än det i collegii sinne värit, på det min Far dertefter kan inrätta
svaret, dock utan at läta förmärka en så detaillerad uplysning' om
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collegii anledning, som den jag nu gifvit. Jag tycker det simplaste
vore, at de consistorii protocoll och afgängne expeditioner, på sätt
hans ex:ces i sit bref begärt öfversändes, sjelfva min Fars svar kan
blott blifva et complaisant vehiculum. Stockholm, d. 5. Martii 1773.
Ut in litteris humillimis. 1
Allerödmjukaste apostille.
Uti et bref til mig bar academiae secreteraren Calonius ästundat,
på Ekestubbiske stipendii disponenternes begäran, veta, om statscontoirets dithörande obligationer nu af mig förvaras, och lika sä,
bvad Wahlske stipendii medlen angår. På de förra vet jag mig
vist hafva lämnat min huldaste Farmit recepisse, men om sä skedt
med de senare mins jag ej. I alla fall bar väl Consistorium sett af
de af mig öfversände interessen och den med et ganska complaisant
bref besvarade förledit års räkning, at jag bar desse medel under
mit förvar. Men jag bar ändå trott min skyldighet tillika fordra
at härmed min huldaste Far tilsända förnyade recepissen derpä
under den dag, jag dem verkeligen emottagit. Jag vägar besvära
min huldaste Far at dem til vederbörande aflämna, efter jag genom
min huldaste Far kan äga mästa vissheten, at om nägon doublette
skulle existera (som säkert sker med Ekestubbiske stipendii recepisset) den dä blifver förstörd, emedan oaktadt sädane handlingar
icke kunna fördubbla min obligation, jag dock så mycket fruktar at
sätta mit namn under sä Stora summor, at jag icke gärna vil multiplicera minä recepissen, mäst för det, at när jag capitalerne en gäng
återlämnar och återfår et recepisse, nägon doublette icke mä ligga
quar mig til charge.
Nasta påst tänker jag öfversända nägra interessen som jag spart
ihop, och det til min huldaste Far, til hvilken jag kan hafva det
mästa förtroende.
Törs jag par curiosite fräga, huru det är med Hedmanske stipendium, och om jag, som jag gärna önskade, slipper de sedlarne.
Medföljande bref til Calonius innehåller svar om recepisserne
och täcktes min huldaste Far med honom conferera, hvar mit förra
recepisse finnes. Stbm, d. 5. Martii 1773.
Ut in litt:s bum:s separatim missis. 1
Fredenheim
1
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Min huldaste Fader.

Härmed fär jag den äran och den glädjen at tilsända min huldaste Fader medföljande expeditioner frän Hans Maj:t och hans
ex:ce cantzleren. Jag tycker mig se, med hvad nöje min huldaste
Far upfyller hvad hans ex:ce begär, och tilser at det kan surprenera
min Morfar, så at hän aldeles icke vet deraf, förän hän hör det
upläsas, om min Far finner det apropos. Skulle min huldaste Far
täckas fägna mig med tilgängen häraf och min Morfars expressioner, så anhåller jag derom allerödmjukast.
Jag har uti et latinskt bref, sommin huldaste Far täckes strax
efter acten honom tilställa, visat min utur Taciti Vita Agricolae
stulne fägnad. Det andra svenska brefvet, som kanske surprenerar
mera än alt annat säsom det angår 1.200 daler i fullmagts lösen
torde Morfar dagen derefter få tids nog; men icke senare, ty jag
har ej länge tilfälle at vänta på återbetalningen af dem. Honom
är vederfaren en grace, som Hans Maj:t ät ganska fä under varande
tjenstgöring tänker bevisa.
Den gamla vapnen blir säkert å nyo öfverstruken. Mor får en
ny upsatt myssa, och drängarne nu genast de nya kläder, som de
annars skulle fått först til lulen. Jag hade tänkt undanbedja mig
i det senare brefvet ali gratification, och be, at om min Morfar vii
skicka något, det icke finge bli öfver 3.000 daler kopparmynt. Med
djupaste vördnad framhärdar min buldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 12. Martii 1773.

266.

C. F. Fredenheim

Min huldaste Far.

Sedän brefvet af den 15. Januarii har jag haft den äran at emothuldaste Fars vördade skrifvelse af d. 29. lanuarii samt
5. och 19. Februarii, det ena af de tvänne sista ankommit den 22.
och det andra den 28. d:o. De två första har jag redan haft den äran
at accusera, men uti nog hastiga breflappar.
Nu fär jag för allesammans aflägga min ödmjukaste tacksäjelse. Pästgången har värit
desse par mänader tämmeligen reguliere men en gammal prejuge
har gjort, at jag ej litat pä henne. Nu tänker jag åter mera orden-
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teligen upvakta min huldaste Far. Jag har tröstat mig denna tiden
ibland annat dermed, at då jag ej haft den äran at skrifva, så har
ändå icke säilän bref frän cantzleren visat at jag bäde mått väl och
haft arbete.
Nu lär prästemötet vara öfverståndit, och min huldaste Far åter
kömmit uti mera lugn.
Min huldaste Fars gunstiga nöje öfver mit förslag til Kongi, secreterare har oändeligen fägnat mig.
Jag har förut haft den äran at
nämna om den saken. Nu får jag berätta min egenteliga viie för
framtiden. Den går ännu alt ut uppå cantzlicollegium och des
expedition. Både är där mindre antal betjening och ifrån secreteraresyslan där närmare väg til bordet. Men det som bäst är, så
är där mycken apparence til ledigheter, och de börja redan pä at
öpna sig. Kongi. Secret :n 'Wallensträle har denna veckan fått och
begärt afsked, så at nu är jag i sjelfva verket första registratoren.
Kongi, secret :n von Stenhagen har coll. föreslagit til cantzliråd,
och ingen anledning är at tvifla, at ju Kongi. Maj :t snart nämner
honom. Protonotarien Piper har blifvit tjenstgörande kammarherre, och man ser grant, huru litet hän dä tänker tjena i cantzliet,
och at hän väl en gång blir ministre. Forsslund blir efter ali apparence secreterare efter Stenhagen. Gamla Nestius vil collegium ej
hafva dertil, och huru länge hän går där, måste hän väl sluteligen
söka flyttning til nägon pästdirecteurssysla eller taga afsked. Köhler
kan aldrig blifva secreterare och har ej längt til afsked, om hän ock
kunde supponeras ligga mig i vägen. Dipken har ingen tour, och
Enander speculerar at komma bärt, sedän hän nu snart blifvit
protonotarie. När min huldaste Far nu behagar taga för sig Stockholms calender och wår expedition, och derjemte gunstigt päminna
sig, at hans ex:ce gref Scheffer och collegium äro så nögde med
mit skrifsätt, at, emellan fyra ögon, om de just finge besätta Stenhagens päst efter sit tycke och jag ej vore för modest at tänka derpå
ännu, så komme jag redan dertil i åtanka; när min huldaste Far
ser delta, säger jag, så lär min Far gunstigt finna, at om nägon med
Guds hjelp har apparence til befordran, så är det jag, i en sädan
ställning vid 25 års ålder. Jag sofver ej, sommin Far sett, när det
kommer an på min lycka, och jag har ändå flere speculationer, som
jag lurar med. Gud vore lof, Konungens näd äger jag, och jag är
öfvertygad, at när tiden blir, hän kommer ihäg mig. Framför alt
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anbefaller jag i Guds hand min framtid, och under det jag söker
bidraga til min fortkomst, häller jag på at oka minä små connaissancer, at jag ej mätte blifva surprenerad af göremäl, som jag ej
förstär.
Då jag på det sättet söker at reglera mig och planera för mig,
så täcktes min huldaste Far ej ogunstigt uptaga hvad mit sista bref
i samma afsikt innehåller om penningeaffairen. Det åtföljer menniskonaturen at vara svag på någon sida. Jag är det på mänga.
Jag söker at bota minä fel, och ehuru de som angä penningeförvaltningen, längst vidlädat, hoppas jag min huldaste Far snart finna,
at ock de blifva öfvervundne. Och dä kanske man tänker den dissipation, hans första varelse i Stockholm medförde, och som dock ej
kan liknas med många andras, vitnade likväl om et godt hjerta, och
lycka varat den inträffade i ungdomen och skaffade någon experience at i de äldre ären, då mindre tilgängar äro, vara försiktigare och mera rädd om penningen. Sä gär det, om jag lefver, och
jag har aldrig lifligare än nu känt min föresats i den delen. Den
skuld jag haft den aran omnämna var grundlagd, innan minä sista
hushållningslöften, när min Far reste bärt, och torde säledes ej
få räknas blott på tiden sedermera eller f alla min ordfällighet så
mycket til last. Jag väntade resourcer, men som de drögt, sä har jag
beslutit at ej lita på dem, utan om emot förmodan någon särdeles
extra inkomst skulle inträffa, då bespara den. För öfrigt hushälla
utan

speculationer.

Sä längt hade jag skrifvit den 5. i denna månad och detta bref
var ämnadt til moder åt de många dä afsan de apostillerne; men
desse öktes så at jag var glad at blott hinna afsända dem. I dag
afgär ock en hop saker med cantzlerspåsten, som jag hoppas fägna
min huldaste Far. Jag lofvade skicka interessemedel med denna
påst; men expeditionen af min Morfars cantzliräds fullmagt, som
hvar och en, som känner sådant, mäste kalla ferme, har uptagit
tiden. Någon kunde tro, at intressemedlen äro förskjutne til fullmagten, men så är det icke, och nästa påst skal jag visa det, om
man ej annars kränglar om räkningarne i banquen, til hvilkas reviderande jag skal taga mig en dag i nästa vecka. Jag vet ej huru
det är, men cantzlerssecreteraresyslan fordrar sin tid. Kanske det
kommer af mit oroliga sinne at aitid vilja uträtta nägot. Nu snart
ställer jag i verket, hvad jag lofvat om konungabrefven.
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Af et i cantzlersbrefven liggande transumt af Biörklunds bref
finner min Far par curiosite hans nuvarande station. Spanmälssaken håller jag på at arbeta ut. Den är nägot kinkig at få i ordning. Jag hoppas det bästa äfven med denna enda nu oafgjorda
sak.
Jag kommer ihäg at jag berättade Wrangel vara död. Men det
var et falski rykte; ty lian åker nu på Stockholms gator.
Jag behöfver ej nämna at jag uträttar min huldaste Fars egna
commissioner och uphandlar de begärte böcker. Den omskrifne
lampe oeconomique skal ej eller glömmas.
Magistern skal få
sä mycket douceurer, hara jag hinner, at alla hans complimenter
rikeligen dermed skola vara besvarade.
Det fägnar mig ganska mycket, at ampliss. Consistorium, men
ännu mera at min huldaste Far är nögd med min lilla drift. De
äterstående consistorii ecclesiastici commissioner i cantzliet skal
jag nasta vecka höra efter. De angelägnaste hade jag sist den aran
at

uplysa.

Nu får jag den aran at under den största hemlighet heratta, at
Hans Maj:t ej lär komma til Finland nasta sommar, utan resa neder
för mönstringar skull til södra orterne. Jag bar berättat Morfar
helt annat i des bref; men min huldaste Far täcktes frän mig göra
honom förtroende deraf. Sädane embetsmän, sora Åbo Consistorium, och i synnerhet min Far, som äger så mycket Hans Maj:ts
nåd. approbation, behöfva ej bereda sig på Hans Maj:ts ankomst,
när den ock kan ske. Men mindre välsinnade embetsmän lära komma at mä illa.
Hans Maj:t feck til exempel under sin sista resa
ät nedra Sverige åtskilliga klagomäl öfver landshöfdingen Hamilton.
Hans Maj:t sade honom: Min baron, det är illa, at så mänga klagomål inkommit öfver Er; sök hjelpa dem af i tid. De kunde annars
komma för Konungens öron, och dä kan hän ej se genom fingren
med dem! Kan något mera likna Henric den IV, vara på en gäng
mer nädigt och mer alfvarsamt.
Hamilton är ock verkeligen nu
licentierad. Justitisecantzleren rustar om i hans län, och en vice
landshöfdinge är tilsatt.
Jag tänke rättare på Konungens aftoncour. Jag försummar dem
ej ofta, och bar den näden, at Hans Maj:t där behagar hälsa på mig,
hoc est nicka åt mig. Det är hvar Fredag, just den enda pästdagen,
aftoncour, och delta bar hindrat flere bref.
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Jag bereder mig medelst trägit arbete at få ledighet til nägon
varelse i sommar i Finland. Jag hoppas den kunna blifva under
månaderne Junius och Julius, eller Julius och Augustus. Med djupaste vördnad bar jag den aran at til dödsstunden framhärda min
buldaste Faders ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. Martii 1773.

Fredenheim.

Min buldaste Far.

267.

Min buldaste Farssista vördade bref var af den 12. i denna
at til en del besvara
detsamma. Min buldaste Fars öma utlätelse om min resa til Finland är et nytt prof af des godhet. Jag bereder mig ock til densamma; men kan ej ännu vist utsätta tiden til denna nöjsamma
se jour.
Ännu kan man ej vist heratta om Hans Maj:ts resa sker til Finland, ännu mindre, när eller til hvilken ort. Men min Far skal i tid
få veta det. Emellertid är bäst at ingenting säja derom, ty folket
är mycket benäget at af allting sluta til krig, et omdöme, somman
dock ej så snart bör fälla pä, ehuru Konungen icke kan lika med våra
fordna mössor låta armee och fästningar förfalla och blottställa
riket.
Collegium bar ännu icke förehaft saken om ryska prästerne; men
min Fars bref tycker jag tilräckeligen uplysa den.
Couren skyndar på hos Kongi. Maj:t, som på et nyck är inne från
Ulriksdal. Med djupaste vördnad har jag den aran at vara min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

mänad, och hade jag med sista päst den aran

Sthm, d. 26. Martii 1773.

C. F. Fredenheim

Allerödmjukaste apostille.
Min buldaste Far är för öm om min fortkomst, at jag ifrån det
skälet skulle vidlyftigt behöfva hos min buldaste Far recommendera
följande sak. Den enda ibland minä mänga äldre kamerater, til
hvilken jag cederat secreteraresyslan i collegio vid min befordran
til registrator, är h:r secreteraren och cantzlisten Enander. Både
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derföre och at hau har en lön, som genom hans bårtgäng kommer
mig närmare, gör säledes, at jag den senare icke ogärna ser, ehuru
jag då mister en af minä bästa kamerater. Hän söker mi at blifva
secreterare vid Upsala academie. Icke vet hän sig hafva ännu
någon farlig competitor. Ingen borde eller gärna kurnia vara det
för en Kongi, cantzlist, som vil gä tilbaka til en mindre lysande
sysiä. Men som hän dock är oviss, hvad competitorer kurnia upkomma och hvad recommendationer de kurnia hafva, är det för
honom, mig och minä kamerater nödigt, at vi äfven supplicera om
biständ af väre gynnare. Ibland dem sätta vi uti främsta rummet
vid detta tilfälle min huldaste Far, som har så mycken vänskap af
professorerne i Upsala, som skola uprätta förslaget, och af riksrådet
Rudenschöld, som det samma befordrar, och på hvad bifall det
förnämligast ankommer. Det är således en recommendationsbref til
hans ex:ce och tilde mäst betydande min h. Fars vänner i Upsala,
som vi allerödmjukast anhålla, och i synnerhet jag, som derigenom
fär en tämmeligen banad väg för mig. Secret. Enander har den
äran at vara känd af min Far sedän hans tjenstgöring 1769 vid
mindre secreta deputation, och jag vet, at min huldaste Far redan
funnit honom vara förtjent af ali recommendation. Redan 1758 blef
hän magister vid Upsala academie. 1761 antagen til extraordin.
cantzlist vid den exped. i cantzliet, som har öfverinseende öfver
studierne i riket, och 1767 cantzlist därsammastädes eller vid cantzlicollegii expedition. Sedermera värit inemot 2 år secreterare vid
Pomerske Commission, så at göremålen vid en sädan sysiä icke
förekomma honom främmande. Studier och en slags douceur i
hans upförande tyckas hafva danat honom tilden academiska lefnaden. In summa, det är vist, at om ej egennyttan drefve mig at
tala för honom, så skulle det ändå ske, om jag ej ville tala emot
öfvertygelse. Hän räknar säledes academisk förtjenst frän 1758
och egentelig tour tilden sysiä hän söker frän 1767, känner academiska ärender uti deras yppersta art, och är således i alt afseende
en ganska competent sökande. Min h. Far kan aldrig för någon med
mera skäl tala. Och om min huldaste Far täckes förelägga gubbarne
i Upsala desse skäl, är jag öfvertygad, at de attendera fullkomligen
til dem: ännu mera, om de få veta, at min Far sjelf derigenom sker
et nöje. Rrefvet til riksrådet Rudenschöld torde jag ödmjukast få
he om för at i lämpelig tid aflämnas.
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Ämm mäste jag supplicera om min Fars grace för en min gamle
vän. Det kommer an derpä, om de lata scholaelärarne i Uleå aro

afsatte rent af eller blott suspenderade. I den förra händelsen kan
jag icke nog ömt recommendera magister Ervast til rector efter
Remahl. Hän akulle sjelf upvaktat min Far; men vi veta ännu ej
rätta sammanhanget af ledigheten. I ali händelse lärer min huldaste Far gunstigt anse lians fatalier härigenom conserverade, och
om det skulle poussera gunstigt låta mag. Collin skrifva en inlaga
för honom. Munterhet, belefvenhet och tilräckeliga studier göra
Ervast til en ganska skickelig rector schloae, och hans ålder tyckes
ej tillåta honom at mera länge vänta pä et brödstycke. Stockholm,
den 26. Martii 1773. Ut in litteris humillimis
C. F. Fredenheim.

268.

Min huldaste Far.

på at flytta ifrän tyska kyrkogranskapet til
logement vid Skeppsbron, där jag länge önskat
at ho. Jag har nu viien ät höger ät Stora segelleden, och ät vänster
ät Ladugårdsgälet och Fredricshof ifrän minä emot Skeppsbron belägna fönster, in summa jag ser längs ät hela Skeppsbron, och har
den aldra-agreableste viie, under det jag bor rätt när til slottet. Minä
boningskamerater äro de til kunskaper och seder så almänt älskade
Marks von Wiirtenberg och Adlerbett, den senare äfven en ibland
vära Stora claverister. Yaktmästaren Högström bor i mit kök med
sin hustru, och Hägge tvätta och städa för sin hyra ät mig. Med et
ord bor jag lustret, men ändå med hushällning. Ibland annat har
jag en källare, som jag hyr ut ät en mängelska vid bron.
Jag skrifver detta just uti et caos och under buller. Jag mäste
säledes förbehälla mig, at nasta päst med mera lugn besvara den
saken, min huldaste Far i sinä sista bref behagat omnämna, och

Jag håller just

nu

et alt för vackert

altid blifva de vigtigaste i min lefnad.
Jag fär nu endast kärteligen heratta, at de angelägne skrifterne
i Mathesii sak, som ännu äro de enda, man däruti har til rättelse,
och sommin huldaste Far lämnade Konungen, finnas verkeligen
i cantzliet, ehuru den confusa Rosenadler pä en tid icke vetat af

som
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dem. Jag harmi stält saken i gång, och Mathesms kan vara så
mycket säkrare, som hän har både ministrars och collegii fullkomliga tycke. Jag fär vidare framdeles heratta härom.
De andre sakerne glömmer jag icke eller, och har ingenting
försummat af alt hvad min Far behagat omnämna. Brefvet af den
26. Martii feck jag i dag. Berättelsen om synode fär jag den aran
at återsända, i dag återtagen, om min huldaste Far behagar ändra
den. Den kan tids nog komma in, men icke ville jag at den aldeles
utelämnas.
Portraitgravuren förtjenar alt deltagande, och jag
fär en annan gång heratta, huru artigt den är anstäld. Med djupaste
vördnad har jag den aran at vara min huldaste Fars ödmjuklydigste
—•

son

Stockholm, d. 2. Apr. 1773.

C. F. Fredenheim.

In margine: P. S. Abbe Michelessi dog i gär. W alleen och minä
goda vänner Jusleen och Silfversparren blefvo assessorer i hofrätten
som ej tappar pä dessa utbölingar.

269.

Min huldaste Far.

Sedän sista päst har jag åter haft den aran at i dag emottaga
min huldaste Fars vördade bref af den 2. i denna mänad, med det
innelykte recepisset, hvilket jag så mycket häldre gömer, som jag
vist vet mig aflämnat et öfver Ekestubbiska medlen.
Jag tackar
ödmjukast för min Fars recommendation för secreteraren Enander,
som tyckes kurnia hafva godt hopp.
Magister Ervast har jag averterat. Jag vet ej hvad partie lian tar; ty det skedde genom billette.
Som jag sist hade den aran at heratta, så aro de af min huldaste
Far för Mathesius inlämnade skrifter icke bärtkomne. Men sedermera har nägonting inkommit, som församl. ästundat vid delta
tilfälle, hvilket Hans Maj:t, oaktadt hän för at skynda pä saken,
sjelf sedt derefter, icke ännu igenfunnit. Förra praxis har altid
värit, at församlingen väl har fri valrättighet, men ministren skal
sända in kallelsen, ty ätminstone säsom medlem deraf bör hän väl
höras. Sedermera är cantzlicollegium och vederbörande biskop och
Consistorium hördt, och derpä har Hans Maj:t lagit och utnämnt
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den begärte. Mathesius har mycket vänner och ingen competitor,
som jag vet. Cantzlicollegium har altid berömt honom. Nolken
äfven sä. Min Fars förord har hän. Gref. Scheffer interesserar
sig för honom. Konungen sjelf är för honom. Det är endast
confusion, at man väntat nägot frän Upsala eller Nolken, som gjort
at det sä länge utdragit. Det hade ännu skedt, om ej min Fars
bref en passant nämnt om de inlämnade skrifterne, dem jag dä
med mycken assurance efterfrågade, feck igen dem, upviste förra
praxis utur handlingarne och feck til svar, at intet annat egenteligen kunde saknas än Nolkens yttrande. Jag söker väl at göra
des förra beröm för Mathesius gällande, och det kan hända, at
saken afgöres päde nu til hands varande handlingar. Men til ali
säkerhet pä Mathesii vänners inrädan pädet at intet oförmodeligt
hinder mätte yppas och som drögsmälet icke gör til saken, sä hän
kan, nisi omnia fallunt, göra sig säker, sä svarade jag med sista
päst pä Mathesii nyss ankomne bref, berättade om altsammans,
begärte de felande handlingar och at de efter hand kunde inkomma,
aldraförst Nolkens föreskrift, då jag emellertid skal icke försumma,
at sä snart som möjeligt är, bringa saken til slut.
Denna och otaliga andra saker göra, at jag icke kan förän vid
Junii mänads början öfverresa til Finland. Jag hoppas då fä permission, och det är väl den lämpeligaste tiden.
Jag kan upriktigt försäkra min huldaste Far, at ingen ofred är
at befara, och derföre har manat tacka Hans Maj:ts nädiga
omvärdnad för sit rike och des försvarsverk. Vära grannar hafva
nog at sysiä. Turken håller Rysland varmt alt ännu. In uppå sommaren torde Hans Maj:t väl komma til Finland, och min Far skal
få veta det i tid, om jag ock vore i Åbo.
Jag kan ej beskrifva, huru fägnesamt det förefaller mig at få
höra nägot om gudstjenst och gudsfruktan. Der är vist, at om ej
offenteliga gudstjensten vore, sä skulle det aldeles komma ur modet
här i Stockholm at höra talas derom, och just derföre sätter jag
sä mycket mera värde på den ahnänna gudstjensten. Dock finner
man här äfven efter de vackraste efterdömen i devotion där man
minst förmodade. Gudsfruktan är den säkraste grunden för en
munter och lyckelig lefnad, och den stunden anser jag olyckelig,
dä jag skulle blygas at visa den i almänhet och för alla menniskor,
hvarföre jag ock uti den almänna gudstjensten begär minä salig-
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hetsmedel, en ordsak åter at jag härtils Hällit mig til St. Maria
församling i den delen, til des jag finge en vissare demeure, och
at jag härtils icke älskat finska församlingen, där man andra dagar
än Söndagar skulle nödsakas väljä dertil, efter communicanterne i
den kärta svenska gudstjensten äro få eller inga. Detta och minä
många syslor halva äfven betagit mig den ambition at där blifva
kyrkoräd, i hvilken qualite jag säkert finge sätta up alla expeditionerne. Men om minä göremäl nägonsin minskas, är jag färdig at
åtlyda min huldaste Fars befallning, at hälla mig tilden kyrkan,
hälst hän är mig nog när. Kan jag genast bidraga til magister
Pihlmans förmän, skal jag gärna göra det.
Hvad angår mit tänkesätt om lycka och befordran, mäste jag
upskjuta än en gäng besvarandet deraf; ty tiden är inskränkt. Jag
hoppas min huldaste Far äfven gunstigt skal approbera detsamma.
Societeten til portrait-gravurens befrämjande är den, som började med Nordencrantzes. Men den tänker opartiskt fullfölja det
ändamålet. Jag tror at Tessin eller Fersen kommer därnäst. Gillberg är des graveur och håller nu på landet öfver gustavianska
famillens graverande. Jag vet ej om den hör til societeten, men i
alla fall blir det en societet, som hedrar sig och ej stannar i sin
början. Des portraiter blifva alla uti samma storlek som Nordencrantz. Nyligen har Gillberg gjort et crayonsstycke af Luthers
portrait, som täflar med de franske. Societetens föremål blifva
endast märkelige svenskar. Jag kan nastan försäkra, at min Far
sjelf, emellan fyra ögon, blir af densamma graverad i koppar. Ville
min Far göra mig til sin fullmägtig där, så skulle det fägna mig.
Med djupaste vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 8. April 1773.

270. 1

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag tackar min huldaste Far allerödmjukast för des gunstiga bref
af den 8. i denna månad, i Söndags ankommit. Jusleens reellaste
1
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lycka är visserligen, om hän kan göra sinä föräldrar nöje och tjenst.
Jag skal ej eller för min del äsidosätta minä öma plikter, som,
om jag vistades vid verldens ända, vore mig lika Stora och kara.
Kanske ock försynen på et eller annat sätt förunnar mig den förmån at på samma ort sommin huldaste Far få tilbringa min tid.
Emellertid mäste jag noja mig med fleres öde; ty fä hafva den
lyckan, och mästa delen skiljer hug och lefnadständ frän sin hemort.
Vore cantzlicollegium i Åbo sä skulle min huldaste Far finna, at
det ej är prevention mot orten, som gör, at jag ännu här dväljes.
Hade Jusleens icke värit här, så hade hän ännu ej värit assessor.
Försynen kan mycket göra, innan min Far och jag blifva sä gamla,
som hans far och hän: emellan oss är tio år. Jag lefver i det fasta
hopp, at om ock den nyttan icke hämtats af min Stockholmsvarelse
at blifva formerad menniska, sä behöfde ändå icke ängras, at man
blifvit känd af hof och gynnare i den ställningen jag är, at nödsakas vara uti tjenstevägen. Kunde jag med säkerhet lämna mig
til landtlefnad, så skulle jag ej eller vara melancholisk i densamma.
Jag bekänner just uprichtigt, at för at kuuna hafva nägon vidare
utsikt och för at icke accableras af mycket göremål, hvilket min
hälsa snart ej tål, så önskar jag mig, om jag skal bli jurist, en lagmansbeställning framdeles, och det i Finland. Skal mantoura sig
genom många hofrättsräder, lär man nog fä vänta, men ifrån Kongi,
secreterare kan det ej vara omöjeligit, antingen genom byte eller
accord. Vi hafva åter fätt en ledighet, men beklagelig genom
cantzlirådet Rabbes död. Kanske det ej drar så långt ut at bli
secreterare, och så kunde endast komma an på Konungens och min
Fars godhet, at i bättre etablissement än Jusleen komma til Finland. Til exempel med Gripenberg. lag utbeder mig at få spara
det öfriga, tils jag kommer öfver. Emellertid kan Jusleen, som
hörde mit samtal mer cr. af Biercken, berätta både at jag var i suspense at söka secreteraresyslan i Åbo hofrätt och hvad svar jag feck.
Sädant var ock alla de andras, som jag taite vid. Skulle jag kunna
fortfara uti ministerielle vägen, där minä förmän finna mig lämpelig, sä skulle jag ej sky hvarken besvär eller ansvar; men jag är
ock färdig at upoffra denna medfödda häg för det enda, jag i
tjenstevägen älskar, sä snart jag ser det kunna ske med reelle förmän, och ej sä, at, om min Far skulle fränfalla, jag hvarken har
gynnare, utsikt, utkomst eller göremål, som jag kan med hvad jag
26
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emellertid arbetar pä, är at snart kunna komina öfver de smä syslorne, hvilka hvad hällre är ingenstädes äro lönande, til nägot reelt
och hederligt och således mångdubbelt vinna i tiden hvad på annat
sätt förloras. Den ingenting vägar, vinner intet. Den som ständigt legat hemma, hedrar säilän hvarken förfäder eller efterkommande. Et gladt sinnelag gör det, och jag kan hvarken klaga öfver
mitt humeur eller min lycka, under det jag hvarken gör mig förmäten eller säker. Man har svärt at yttra sig i saker, som komma
an pä framtiden och kunna fä anseende af förmätenhet, och jag
lämnar min lycka nu och framgent i Guds hand.
Nu til andra saker. Paleens hus har visserligen icke et steg gjort
för Jusleen, och icke mera än jag som ämnade tala vid riksrådet
Det
om honom, men hant ej, innan hans befordran var gjord.
omnämde giftermålet var så otroligt, at ehuru jag länge viste deraf,
ville jag dock ej berätta derom, för at ej utsprida ondt rykte.
Denna tiden har jag haft en liten smak af hvad det vil säga at
vara statsministre och uti sit cabinett välfva mänga öden. Opasslig,
icke farligt; men så at jag ej kunnat gå ut pä halfannan vecka för
min mage och nägon feber skull har jag likväl oafbrutit fullgjort
alla minä syslor och commissioner, för at kunna bereda mig til
finska resan och derefter änteligen nyttja pirmontervatn, som jag
sä länge ämnat. Deribland har jag vist icke glömt Mathesii sak,
och min Far vet redan, at det ej är min skuld, at den drögt, ty
utan handlingar kunde ingenting göras, at om nägon haft f el, sä
är det församlingen, som ej lagit ministren med sig, hvilket nu
haft ingen fara. Jag har haft mer besvär för den saken än min
farbror, läst igenom gamla handlingar, skrifvit bref och promemorier, talt vid minä förmän, och skaffat til rätta förlagde handlingar. Min Far vet, at jag gör alt mitt til, och at om, som dock
kan ske, saken icke skulle på de inkomne handlingarne bifallas,
är dock Mathesius ganska säker, at sjelf hela sammahanget och är
längesedan tilskrifven derom. Biskop Serenius har skrifvit riksrädet til om denne sak äfven, och jag har sagdt, at allenast hans
ex:ce lägger sig ut för Mathesius, behöfver man ej Serenii förord.
Ibland annat har jag nu på en 14 dagar gjort en ny adelsman
aldeles färdig med vapenproject, diplome och alt, utom introduction. Det är hofrättsrädet Fredensköld, som förut hette Hasselbom. Hän ville änteligen hafva förstnämde namn, ehuru jag pro-
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jecterade mänga andra. Jag säger det som en invite. Huru mänga
söner och dötrar har hän? Det plär vara en god politik at bli inom
slägten. Kanske Kankas kunde en dag ersätta Stockholms utgifSä mycket vil jag nunnaa, at där var något vackert ansikte
pä Kankas. Jag har under prsetext at den behöfdes til riddarhuset
begärt hans genealogia, men hän svarade at hän ej ännu vil bli
intruducerad, nog enfaldigt svaradt. Emellertid har jag par avance
visat, at jag kan hushälla och efter hans begäran värit rätt hundfatt
i discretioneme för hans adelsbref utom det hän spart derpä derigenom at jag sjelf satte up diplomet och gjorde vapenprojectet. Jag
attesterade det som en annan Tilas, och Konungen biföll det.
Jag och vi allesammans tacka ödmjukast för recommendationen
för Enander, som vil hafva syslan, om där är lön eller intet. Jag
väntar nu i ödmjukhet med empressement brefvet til gref Rudenschöld, som skal göra det mästa och nu just skulle behöfvas. Hän
hade ej sä elakt hopp om detta komme til.
Jag har längesedan
aflämnat recension om prästemötet at införas uti Inrikes och Lärda
Tidningarne, sedän det stätt i Almänna d:o.
Jag har änteligen
fätt veta adressen til Olivecreutz, som är på Quarsebo pästcontoir,
och hän mäste nu hafva brefvet.
Jag har pädet ömaste antvardat
Malmbergs sak åt Heland munteligen; men jag skal ännu göra
det skrifteligen både til honom och hans registrator, at de ej läta
kammarcollegii hemställande slinka igenom, som annars plär hända.
terne.

Min Far kan aldrig tro, hvad otaligt at göra jag har, och minä
commissioner äro intet emot minä ämbetsgöremål. Ibland dem
vil jag ställa registratorscontoiret i nägon ordning, innan jag kanske
snart lämnar det, och den som känner hvad det vil säga at läsa
igenom folianter, kan finna huru roligt det är at collationera 10
ärs registratur, skrifvit af gässar. Likafullt sätter jag up expeditioner, pä hvilken sida jag i synnerhet vil göra mig känd. Jag skal
sä mycket bättre roa mig i Finland. Här är en ständig pästgång
emellän mig och cantzliet. I dag ville Hegardt och Lagerflycht
hafva mig at utarbeta för dem nägon rest af Pomerske ärenderne,
men ehuru jag snart kan gå ut, undanbad jag mig det dock. Annars
tror jag aldrig kom til Finland.
Nu tror jag äter, at Hans Maj:t ungefär midt i sommaren kommer
til Åbo; men man behöfver ej tala derom, ty jag vet det ej vist.
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Prins Fredric skal bevist sin capacite medelst et par tvillingar,
vacker dame i dag låtit upbära til honom, som hän på sätt
och vis avouerat, och som lära tämmeligen solennt döpas. Får se
om det ej blir nya Hessensteinar. Menniskian är mediocre.
Jag vet ej om jag gjort illa; men jag vil päminna mig at min Far
tillät mig at bjuda Marks til Finland, och om hän fär lof, följer
hän med mig. Hän tänker blifva en pelegrim til min Fars bibliotheque och Lento.
Sedän min Far gunstigt sett at jag är sysselsatt med så mycket,
skulle det falla otroligt, om jag sade, at jag ändä halfva dagarne
har främmande. Jag vet ej om det är min person eller minä rum,
som göra det. Men dock har det äfven värit så förr. Nu för en
stund sedän viste jag Kongi. Secret. Klingenstierna, hofjunkaren
Rosenstein, unga Rudbecken och baron Gripenstierna nti Markses
kammare, och för at ej längre desapointera dem, mäste jag he om
förlätelse för denna hastighet. I de serieusa sakerne tänker jag ofta
mera städadt än jag hinner skrifva, och jag förenar alla nti et
obrottsligt fullgörande af den hnfvudsakeliga och glada plikten
at städse lefva och vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
som en

Fredenheim.

In margine: P. S. Nu just kom Kongi.
von Morian til mig.

Secret,

von Troil och

Secret: n

271.

Min huldaste Far.

Med början af denna vecka har jag åter värit ute och mår excel-

lent, promenerandes hvar morgon min goda fjerdings väg, ty det
är blott stillasittandet, som gör minä små sjukligheter. Biskop
Serenius har riktigt värit här alt sedän, men ingenting förmått
uträtta, annat än det hän icke ville hafva, men hvarutom saken
aldrig blifvit afgjord, at handlingarne förledne Tisdags communicerades til Nolkens utlåtande. Hade det efter gamla vanlighet
värit här strax med kallelsen, så hade saken längesedan värit afgjord, och nu blir lian det af sig sjelf til Mathesii förmän, så snart
Nolkens bref hitkommit, och det utan at nägon recommendation
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jag i dag tilskrifvit Mathesius, pekandes dermed pä
Jag skref mit bref tämmeligen listigt; ty jag täi äfven
soin riksrådet Scheffer ej, at Serenius lägger sin näsa nti denna
sak. Jag skref ungefär, at ehuru biskopen, soin ock vet af sakens
sannnanhang, lärer nu avertera magistern 0111 hvad jag nti mit förra
bref redan omnämt, bar jag trott mig genom delta ytterligare heratta om communicationen, at hän kan göra sig godt bopp med
mera soin berördt är; och at om Nolkens utlåtande strax värit
här, så hade saken strax värit afgjord. Jag tror väl at min Far är
af samma tanka med Serenius i den delen, at hän endast skulle
bli kyrkoherde och ej legationspredikant, men som riksrådet just
derföre var misnögd med Serenius och lian och de andre herrarne
kanske ej utan skäl äro deremot, efter det är alt nog at församlingen får den, den vil ha, sä sade jag riksrådet at min Fars begäran icke är i den delen lika med Serenii, utan blott at hän mätte
snart fä fullmagten. I öfrigt skal jag skicka fullmagten, säsom min
huldaste Farssista vördade bref innehåller.
Igen et prof huru Hans Maj:t nådigt kommer iliåg slägten och
des nya namn. En man var uppe och presenterade sit adelsnamn
och vapen til approbation. Det var icke af mig. Konungen tykte
om det, men sade: här måste likväl förut vara något intygande
at det ej liknar andre vapen, och det kan ni begära af Fredenheim
eller någon annan. Så snart det skedt, skal jag skrifva på det.
Jag efterkom befallningen och det blef genast approberat. Det
roligeste var, at mannen, capitaine Salsvärd och jag aldeles icke
kände hvarannan förut, så at han tror mig vara oändeligen väl

behöfves,
Serenius.

soin

hugkommen.
Jag hinner endast, hvad jag aldrig åsidosätter, med djup vördnad
vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Sthm, den 30. Apr. 1773.

272.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Sedän sista påst har jag blifvit fägnad med min huldaste Fars
bref af den 23. April, hvarmed 300 daler til Mathesii fullmagt
fölgde. Min Far känner redan den saken så väl, at jag tils vidare
ej behöfver nämna derom.
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Genom hans ex;ns baron Bunge hafva vi äter fått en ledighet,
är lofvad at blifva inom collegio. Alt detta ger goda utsikter.
Jag ville endast önska, at ej bevakandet af desse angelägenheter
mätte för länge upskjuta min finska resa, som jag just längtar
efter så mycket mer som jag så väl behöfver motion.
Min Morfars bref til Carl Hassel om caracteren är så laconiskt,
at det förtjenar afskrifvas med alla sinä puncter, så lydande: Jag
tackar för gratulationen tilden nya hedern. Jag viste intet deraf,
förrän mig berättades, at det stod i aviserne. Det är utwerkat genom
academiecantzleren. Fredenheim, bar gjort päminnelse derom.
Fullmagten sändes til Consistorium. J brefwet utföres alt bwad som
kunde bestyrka, at jag denne heder förtjent. Det är widlyftigt
och innehåller åtskilligt. Ibland annat talas om minä nyttige husSer man, det flaterar gubben likväl.
hållsinrättningar.
Jag bor precise invid Åbo eller uti huset söder om Åbo caffebus
vid Skeppsbron, och om den engelske skepparen vil taga sig en kopp
caffe, så bar hän ej långt til mig.
Som alting i ministeren beror pä conjunctur så kan man ej eller
med säkerhet berätta om Hans Maj:ts öfverresa til Finland, jag
skulle sagdt äfven om freden. Det skal snart visa sig, och min
Far fä veta af det. Men nämn hvarken nu eller framdeles ej någonting för nägon dödelig, tv jag kan ingenting gifva ut för vist.
Bäst gör manat förtrösta om friden; ty den söker Konungen af alla
krafter och mer än hans undersåtare den önska.
Commissionerne skola icke glömmas, och skulle pengarne ej behöfvas til Mathesii fullmagt, som likväl säkert sker, så tarfvas de
tilde andre commissionerne, uti hvilka jag redan gjort en hop
utgifter.
Skulle min Far sous main, men snart täckas sondera, om Gripenberg ville accordera, som jag bört at Posen skal hafva den speculation, så kunde det tjena mig til rättelse i minä viier bär, om min
Far det tilläter och jag snart fär veta det. Ingenting kan jag dock
lofva vist, och derföre skulle det på mycket långt häll frägas Gripenberg, hälst säsom jag hade förmän deraf at säledes få Posen
bårt. Det kan altid blifva tilräckelig finesse, när man negocierar
med Gripenberg.
Här är faseligen sjukligt, men mäst ibland sämre folket, som
ej fört tjenlig lefnad. Til ali lycka bar min diet värit rätt bra, ty
soin
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jag har ej trott min skörbjngg om godt, och jag befinner mig rättare
sä ganska väl, at jag tror jag ej en gäng har den. Bara jag feck
litet mindre göra, sä skulle jag taga mig oändeligen bra, hälst jag
naturellement gärna roar mig. Min Far ler väl åt mig, men sä
är det, at jag midt under arbetet ändå studerar och recolierar Bielfeld, Mably, Wicquefort och historiska saker, hvilket alt, om jag
ock någon gäng blir jurist, lärer förblifva min ro. Om qvällarne
spelar Adlerbeth och jag ihop och Marks admirerar oss.
Kammarherren Ehrensvärd sade i Söndags pä concerten äfven ät
mig om den nämde händelsen med vapnet. Rättnu hoppas jag vara
så känd, at jag directe adresserar mig, när någon ansökning förefaller. Jag skal söka svara med mitt upförande mot så mycken näd.
Jag har den äran at städse med djupaste vördnad vara min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 4. Maji 1773.

273.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Bäde min huldaste Fars vördade bref af den 30. April och väre
resandes berättelser sätta mig utom den oro, som skulle min huldaste Fars hälsa vara vaklande. Gud uppehålle denna min dyrbaraste jordiska förmån.
Hans ex:ce academiens cantzler har annandags frässa, men, ehuru
nägot häftigt, dock utan fara. Cantzlirådet Lagerflycht har särdeles i går och i dag värit så svag, at det ser vådeligit ut.
Med Corpolander, som reser i nästa vecka, torde jag fä sända
nägra förebud til min ringa ankomst, som jag just längtar efter.
Min Fars synodaldisputationer har jag riktigt bestyrt. Alt det
öfriga håller jag på med dageligen, och skal snart göra redo äfven
för hvad det sista brefvet innehäller. Jag tackar ödmjukast för
brefvet til grefve Rudenschöld, det jag i morgon tänker aflämna.
Enander lär kunna hafva godt hopp. Får se hvad utsikter vi få.
Enander har redan någon tid värit i Upsala.
Hans Maj:t har förordnat commercerädet Liljencrantz, fordom
Westerman, til statssecreterare för financeärender. Det är underl.
at en sä angelägen branche förr icke haft särskildt departement i
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Kongi. Maj:ts cantzli. Fär se, antingen det nu blifver särskild
betjening, eller om det blifver en gren af inrikesexpeditionen, som
generalauditeurs expedition af justitiaerevisionen. Med djupaste
vördnad bar den aran at til dödsstunden framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Maji 1773.

274.

Fredenheim

Min huldaste Fader.

Min huldaste Fars hälsa, hvarom jag är öfvertygad af des oma
bref under d. 11., ankommit den 17. hujus, bar oändeligen fägnat
mig. Yi båro för par dagar sedän baron Lagerflycht til grafven,
et nytt sorgeligt ämne til vacance. Ingenting skal vara kraftigt at
hindra mig frän at resa öfver, ty min hälsa fordrar det. Här är
faseligen sjnkligt. Men Gud väre lof, jag mår väl. Hvad jag ej
hinner uträtta nu, spar jag tils jag kommer tilbaka; ty annars tror
jag jag aldrig feck resa. Men min Fars commissioner och academiens förnämsta samt alt, hvad som hörer til min sysiä, hoppas jag
fä slutade tilden 17. Junii, dä jag ock väntar litet respengar från
statscontoiret för at strax anträda resan. Jusleen och Paleen vil
jag ej chargera med paquetterne. En skeppare skal i dessa dagar
få dem med sig, och honom skal jag i nästa bref hafva den äran
at nämna. Jag tviflar nu om Hans Maj:t kommer öfver i sommar.
Sker det, fär jag väl veta det. Riksrädet bar värit sjuk nägra veckor,
och är nu ute pä Jerfva, som hän fätt efter gref Hermansson. Jag
håller pä at laga til en liten välkomma för honom uti cantzlersoch collegii saker. Förordningssaken måste hli tils jag kommer
tilbaka; ty jag hinner ej med alt. I alla fall skal väl Consistorium
fä 3 exemplar sä länge jag är quar. Jag har öfvertalt riksrädet at
tilstyrka 300 daler för Gadden til tryckningskostnad för des Plantageunderrättelser, en tilökning, som under min förvaltning tilkommer uti academiens fond. Men jag borde likväl ej sjelf nämna
det. Jag tror likväl, at om jag, lika med Stora statsmän, som lämna
förvaltningen, när den värit som mäst brillant, hade tagit afsked
frän cantzlerssecreteraresyslan just dä Morfar blef cantzliräd, så
hade min tid medfört största lustren. Man hade dä sagt: När hän sä
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mycket uträttat på 5 mänader, hvad hade hän ej gjort, om lian
längre värit quar. Nu får alt reducera sig til konungabrefvens
samlande, när Jag kommer tilbaka, det enda hvaruti jag, om flere
tilfällen sig yppa, lär konna lysa i den academiska vägen.
Det är railleradt för denna gängen, men min huldaste Far tål
det. Herr cantzlirädet och jag voro nägot brouillerade, efter lian
ej orkade sjelf skrifva tacksäjelsebrefvet til riksrådet, hvilket jag
med stor möda mäste göra nägorlunda likt original, för at skaffa
honom et sä complaisant svar, som hän fätt. Men det är nu förlikt, ehuru ej med pengar. Jag tänker dock ästadkomma nägon
depence för honom i sommar medelst en honete copie af hans
portrait, som lian ej lär neka.
Med djupaste vördnad har den äran at vara min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 21. Maji 1773.

Fredenheim

In margine: P. S. Mag. Collin får nästa påst et ganska amplet
gratulationsbref tilden päst, som Åbo tidningen förmäler honom
vara tillagd.

275.

Min huldaste Fader.

Förrmiddagen var jag ute hos hans ex;ce och skref des embetsbref. Nu eftermiddagen får jag den äran at aflägga min allerödmjukaste tacksäjelse för min huldaste Fars bref af den 25. Maji.
Paleen och lusleen afresa just i dag, men min huldaste Far lär
sjelf gunstigt finna, huru omöjligt det värit för mig at följa med
dem. Jag hoppas dock efter 14 dagar blifva färdig härifrån, men
så länge jag ej skrifvit om min afresa, kan min huldaste Far vara
gunstigt öfvertygad at jag är qvar i Stockholm och ej uti sjöbotn.
Emellertid för at af ingenting störas i minä nöjen i Åbo, dricker
jag äfven här pyrmontervatn och befinner mig deraf oändeligen
väl, fastän jag skrifver emot middagarne och eftermiddagarne. Om
jag vetat at min Far äfven ämnat göra det, sä hade jag likväl ej sä
snart företagit denna stillasittnings rensning.
Man har försäkrat
mig at det jag dricker, är inkommit i år. Jag skal vidare fräga
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min hofmedicus, och uphandla kanske 30 bouteiller åt min Far.
Min sats är ej sä stor, ty jag dricker blott en half om dagen. Jag tror,
at om jag ej medicinerat på detta och flere sätt, så hade jag ock
haft rötfebem, men nu är jag sä fri från ali skjörbjugg, at fastän jag
gått långa vägar hvar dag, känner jag mig knapt trött.
Med skepparen Tillmann afgär om Lördag alla min Fars commissioner, min salmondering och kanske en coffert frän mig. Jag bar
ej ännu hunnit göra räkningen färdig, men med lampan, som nti
ganska civilt pris kostar 18 plätar, och med pirmontervatnet samt
en Görvells räkning pä 109 daler, kan summan ej gä mycket under
500 daler, om hvilka jag dock fär liquidera nasta päst, oräknadt
Mathesii fullmagtslösen. Ännu hinner jag väl få svar af min huldaste Far och finge jag äfven hara up interesset päden sedeln,
som är i Åbo, efter minä här ännu icke äro förfallne, sä vore jag
med resepenningar rikeligen försedd. Jag kan ändå aldrig nog
nämna min Fars ömhet i den delen, hvarom des sista bref äter vitnar och skal alt mera göra mit upförande des Stora grace värdigt.
Jag har nu gjort mig til tämmelig complett hofman i kläder och
finare delame af linkläder. En del fär jag väl visa i Åbo.
Paleens klaga grufveligen öfver herr Eric. Utan at bivista hofvet,
utan at equipera sig eller behälla hvad hän fär, förstör hän enorma
summor och fär hans Far emottaga källareräkningar och Procentenhjelms sedlar, så at sedän Jul emot 10.000 daler således ätgätt,
utan at hän ändå är klar frän skuld. Ännu mindre använder hän
på lecture och fria konster. Min Far täktes vara öfvertygad at jag
dageligen tar min skada igen i lecturen. Bielfelds Institutions politiques, Mauvillons Droit publique germanique och Mablys Principes des negociations har jag nu på par mänader under mycket
annat arbete genomläsit, som jag tror icke förhastadt.
Hvad jag
har
eller
fär
låna
har
lätit
förskrifva
til
såsom
hösten,
ej
jag
Wicqueforts Ambassadeur et ses fonctions, de Caillers Maniere de
negocier ampres des souverain, Vellys Franska historie med mera.
Min håg i desse delar har sä oändel. tiltagit, at jag tror försynen
ämnat denna älder at ersätta hvad jag i den yngre försummat.
Jag tror ock at det är en slags förmån at ej förr bittida vara studerad, kanske större än man skulle förmoda.
Jag tror ej, at Hans Maj :t kommer i sommar til Finland. Galeren
är ämnad til resor en general, som Hans Maj:t gör sjöledes. Ifrän
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mårgondagen lii den 23. hujus camperar Hans Maj:t med sinä
hustrupper pä Ladugårdsgärdet. Sedermera blir vistande för Hans
Maj :t och hans ex:ce först vid Loca och pä Gripsholm och sist kanske
vid någre mönstringar i södra orterne. Det är helt vist ej beslut
fattadt om finska resan, men skulle den oförmodeligen ske, så
får jag veta det äfven til Åbo.
Mit narraktiga embetsbref tager min Far väl ej ogunstigt up.
Jag får äfven nästa påst skrifva om cantzlie-commissioneme eller
hvad min Far mig nti inrikesexpedition och cantzlicollegium anbefalt. Det lider och jag är buden på en promenade med fru König
och bennes döttrar i Kongsträdgärden. Med djupaste vördnad bar
jag städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son
Stockholm, den 1. Junii 1773.

C. F. Fredenheim.

P. S. Min huldaste Far täcktes ej inquietera sig öfver min resa.
Jag skal hafva den äran at skrifva när den sker, och huru den
sker, bara jag en gäng kommer tilden lyckeliga stunden. Men
man är just som fastbeckad, utan at hafva hvarken clorisar 1 eller
löpande sedlar. Men kanske de som dem hafva, äter intet äro i
sä mänga grenar sysselsatte, och dä kommer det på et ut. Jag
väljer likväl häldre min sort. I synnerhet mäste jag ännu litet lura
pä minä befordringsställningar.

276.

Min huldaste Fader.

Min huldaste Fars vördade bref af den 28. Maji med 50 plåtar
til des uphandlingar har jag i desse dagar haft den äran at emottaga. Skepparen Cajander, som förer Tillmans fartyg, reser i morgon
quäll först eller i öfvermorgon och har, som jag sist hade den äran
at berätta, med sig 30 bouteiller friskt pyrmontervatn med et större
krus bittervatn at nyttjas til laxering et glas i sänder, som en beskrifning bland de andre skrifteme innehäller. lag tror at min
huldaste Far ej brukat laxerande medel vid sin vatndrikning; men
det är nödvändigt och detta är det aldra bästa. Dertil har skepparen
med sig et bokpaquet frän Görvell, som jag ock betalt, en ganska
1

=

flickor, älskarinnor. R. av SAOB.
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vacker lampe oeconomique, sådan soin den jag skref med nti Kommgens skrifkammare vid revolutionen. Ytterligare estamper,
böcker och skrifter, såsom hans medhafvande fraktsedel utvisar och
räkningen, soin antingen skal följa med honom eller med nasta
päst, efter jag ej altid är mästare af min tid. Den visar bäst redo
för de slags commissionerne. De andre bar jag ständigt bevakat
och nämner mi endast om tvänne de angelägnaste. Mathesii sak
beror pä svar frän London, som nu snart lär komma. Uti den angelägna capellanssaken ang. Malmbergs besvär bar cammarcollegii
förklaring ännu ej inkommit. Men på det at man ej mätte blifva
surprenerad, bar jag til ali säkerhet lämnat en beveklig note derom
til kammarexpeditions registrator at lägga til acten, när den är
complett, och Heland bar lofvat at derom lika ömt föredraga.
Engelska paquetet höres än ej af.
Hans ex:ce gref Stockenström lämnade mig i gär quälls medföljande tai öfver gref Ekeblad at med mycket hälsningar lammas
min huldaste Far.
Jag skal tils i morgon betänka mig om jag nu förut skal skicka
in min coffert eller om jag skal taga den med mig sjelf. Jag feck
i dag bref från Carl Hassel, som förr allting ber mig litet dröja
för des angelägenhet skull. Det vore ej ändä nog kraftigt skäl,
men minä egne och Mathesii befordringssaker fordra det ännu mera.
Våra befordringar äro just i gäsningen nu, och man bör smida
medan jernet är varmt. Baron Sparre är pä vägen at bli bofcantzler, Stenhagen at bli cantzliräd, Enander at bli Upsala academiesecreterare och jag sjelf söker at draga alt möjeligt partie af
altsammans. Om det nägonsin kan ske, vil jag, som ännu här är
obekant, antingen bli andra secreteraren i collegio eller ock protonotarie, eller ätminstone bana mig en ganska god dager dertil. Fär
se hvad det blir af. En underdånig audience skal jag, när tiden blir,
begära hos Hans Maj:t. Altsammans gör, at jag omöjeligen kan utsätta tiden til min resa, men om jag lefver, skal den visserligen
ske, om det ock vore på endast pä kärt tid, ty man fär här ej försofva sig. Emellertid skal jag utbe mig at oafbrutit få correspondera, ocb dervid nämna sluteligen, när jag anträder resan. Desförinnan bar jag nyttjat pä alt sätt här den vackra sommaren, och
ibland annat gjort sinä resor och promenader, ibland de förra då
och dä til Ulriksdal, där jag äter var i Söndags och spisade vid
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cantzlitaffeln samt hade den näden at fä bocka mig för Hans Maj:t.
Man mäste blanda nöjen med viier, omtanka och arbete, för at
bereda sin framtid.
Af avisen för i går finner min huldaste Far hvad jag längesedan
berättat om introductionen. Jag är alt ännu den enda med nummer: en omständighet, som nasta riksdag bereder mig den hedern
at vid första sessionen hålla inträdesharangue för hela den nya
adelen; jag blygs när jag mins at deribland äro justitisecantzlerer,
statssecreterare, lagmän, hela hopen med räder i collegier, öfverstar,
officerare och kanske än större folk vid den tiden. Jag aktar
mig pä alt sätt at visa det jag sjelf vet af altsammans, och framlefver i stillhet och modestie, ty fag finner min egen ringa förtjenst.
Jag kommer nu ifrån Sutber, som viste mig sit nya präktiga hus
vid Adolph Friedrichs torg och i synnerhet en salon, som hän klädt
med de präktigaste målningar af Rubens, Rembrandt, Siris, Boucher
och mänga andra Stora mästare. Hän lofvar sit portrait, så snart det
åter hinner afdragas. De första exemplaren bar hän skickat utrikes.
Jag bar fått en vurm at läsa och går ofta hem hara i det ändamålet. Hoppas ock med Guds hjelp at jemte minä andra brister
ersätta hvad i den delen felats. Önskeligt om det vore et förebåd
at jag snart det behöfver.
Sömnen är bärta til kl. 12 om natten,
nastan den enda egna tiden jag bar, bara jag bar för mig en
ministrielle bok. Nu laser jag Lettres et negociations du Cardinal
d’Ossat, den ärligaste envoye, som Frankrike haft.
Min huldaste Far täcktes hugna mig vidare med continuationen
af des correspondence. Skulle nägot bref komma, sedän jag rest,
skal jag väl snart få det tilbaka. Jag kommer nu ej ihäg mer för
denna gängen, än den hos mig evigt förvarade skyldigheten, at med
djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 8. Junii 1773.

Fredenheim.

Af academiske sakerne bör jag likväl nämna den ganska angelägna ang. Hinnerjoki sågquarn. Min Far lär veta, at collegieme
afgjort den til academiens förmän, men besvären deröfver, som
nu äro communicerade, fordra ny bevakning på högre ort. Ut in
litteris humillimis
Fredenheim.
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Laihiander är här. Äfven sä Grubben frän Götheborg, som bedt
mig om vapen ocb diplomes upsättande. Min Far täcktes nägon
gång se uppä Fredenskölds, som nu lär vara framme pch som til
alt utom renskrifningen, är af mig.

277.

Min huldaste Far.

Skepparen Cajander afseglade i gär ocb bade med sig enligt
frakt- ocb förpassningssedlarne, et fastage med 30 st:n bouteiller
pyrmonter- ocb et krus bittervatn, en ny lampe oeconomique af
argent hache, som jag skal ställa i ordning, när jag kommer öfver,
tvänne paqueter med trykta papper, min sadel, min coffert, hvarom
jag nti medföljande bref instruerar jungfrun ocb magistren samt
nycklarne til min huldaste Far. Räkningen öfver min huldaste Fars
uphandlingar slutar sig pä 515 daler 28 ./. kopp:mt, tildet behofvet
bar jag undfätt 420 daler. Saldo blifver säledes 95 daler 28 ./., som
sjelfva räkningen närmare skal utvisa. Jag ber ödmjukast om förlätelse, at jag nu omöjeligen hinner renskrifva henne. Det skal
väl ske i dag; men lian kan ej afgä förrän nästa päst. Annars är
alt, som kunnat göras uträttadt. Uti cofferten ligger ock et litet
convolute til min huldaste Far.

Jag väntar nu endast på litet dager i minä befordringsspeculationer ocb nägra andra affairer. Sedän kan jag anträda resan som
bäst passar sig, om det ock vore som courier, efter jag ej mera
behöfver taga mycket med mig, sedän jag i hast resolverade mig
at förutskicka min coffert. Jag ville hoppas, at minä saker lyckel:n
öfverkomma, ty de innehälla för mig en ganska redbar egendom,
ehuru jag är så väl equiperad, at jag äfven här kan bärga mig,
fastän tillika snart etablerad i Åbo. Emellertid skal jag flitigt correspondera ocb låta veta min afresa, som dock ej lär kunna ske förrän i mänadens slut. Det är ock tids nog. Jag kan ej fä mycket
lång permission, ocb det vore ledsamt at just under vackraste sommaren komma tilbaka til Stockholm.
Jag finner väl, hvarföre jag nu pä nägon tid ej fätt min huldaste
Fars älskade hand, men så snart minä sista bref framkomma, lär
jag äter fägnas med nägot bref. Jungfrun ocb magistern fä ät-
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skilligt smätt af mig i Commission. Det är någon lättning under
mycket affairer at äfven få sysselsätta andre.
Jag kommer nu ifrän Ladugårdsgärdet, där jag sedt en hop excercicer. Ingen dag nastan gär förbi, at icke jag ser lansbygden,
fastän jag är i Stockholm. Men jag finner at det ej är tilräckeligt,
utan man bör ock vara ledig från göremäl och endast recreera sig,
hvilket jag väntar i Åbo. Med djupaste vördnad framhärdar min
huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 11. Junii 1773.

Min huldaste Far.

278.

Min huldaste Fars

Fredenheim.

oma

bref af den 8. hujus med 625 daler koppar-

mynt hade jag i Söndags den äran at bekomma. Alt hvad jag kan

skicka tilbaka, är räkningar.

Den öfver min Fars utgifter med
bifogas
allerödmjukast.
sinä quittencer
Jag har sökt träffa biskop Serenius, men hän är åter bärta på
någon tid. Hans ex:ce berättade mig i går, at hän trott sig kunna
förmå sit prästerskap til bibelsammanskottet. Skulle det ej gå an
äfven i Åbo? Emellertid hvilar hans ex:ces svar til Konungen
i alla f ali. Jag tycker at hans ex:ce icke har just lust heller at
punga ut, hälst saken icke är secularis. Men jag har glömt at
fräga: borde icke min Far vara här med de öfrige bibelcommissiones ledamöter, som redan bör jät sinä sessioner. Lihne, Ihren
och flere äro hitkomne. Det är en lustig blandning. Den som
likväl minst lär känna hebräiskan, är Hessenstein, som nyligen
kömmit til för resenärarne skull.
lag förgat i mit sista bref at nämna at äfven diplomet ligger i
min coffert, om min huldaste Far vil se på vapnet med sinä egenteliga färgor. Sedän torde det fä ligga på något ställe at det ej
dammas eller perinen bleks af solen. Om det nu kommer bårt
eller förolyckas på vägen, är det et steg de plus til air af de gamla
familler, som ej veta af sinä sköldebref.
Gadden lär vara flaterad af det cantzlerens bref, som i dag afgår.
Hans ex:ce småler, säger fort hien och hvislar, när hän skrifver
under expeditionerne, som hän tycker om, som hän tycker gätt
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fermt eller som lian förmodar vara kärkomne. Consistorium skal
väl göra honom en compliment för denna tjenst, hvarom Consistorium icke bedt honom. Om ingen annan skryter, så lär Gadden
göra det. Efter 14 dagar far hans ex:ce på landet til Östergyllen
och blir där en par mänader. Vi aro rätt goda vänner och hans
ex:ce sade i gär: Jag kommer ännu i nasta vecka på par tre dagar
til staden. Jag får väl då se er. Det är bra, at ni är quar ännu
i staden. lag måste sluta, för at hinna complimentera professor
Gadd. Kanske jag äfven skickar honom brefvet til Konungen om
honom, som är ock flateust. Det kurnia ej alla blifva cantzliråder. Någre måste noja sig med riddarstjernor och eloger. Med
djupaste vördnad har jag städse den äran at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 15. Jun. 1773.

279.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars vördade bref af den 18. Junii ankom i dag.
Pästen gär oändel. fort. Jag hade ej ännu väntat svar på det
brefvet, som där gracieust accuseras. lag ängrar likväl intet, at
jag ännu ej värit på vägen, ty väderleken har värit ruskig och en
och annan hitkommen resande i sjönöd.
Min Fars approbation öfver mit drögsmål är mig sä mycket mer
kärkommen, som det annars hade oroat mig. Oaktadt ali min vigilance och minä förmäns grace kan det ändå vara i vida fältet, om
jag nu vinner annan förmån, än säker apparence vid nästa tilfälle.
Hufvudsakeligen beror det på Enanders bärtgång. Ty annars har
jag honom och Forsslund förr mig i secret.syslan och Mörken i
protonotariesyslan. Jag nämner ej Piper, som är kammarherre,
och Nestius, som är gammal. Den förre vil ej sjelf bli secreterare,
och den senare vil man ej ha dertil. Får se hur det går med Stenhagen, ty Schönberg har nu uphäfvit sit hufvud med. Det ginge an,
om alt vore så säkert, som det at Sparren blir hofcantzler. Emellertid har jag nu som altid förut en särdeles förtröstan och sorglöshet
i desse saker; och hara jag ser litet, hvarut sakeme vända sig,
så reser jag, om ock ingenting då ännu skedt, ty när det behöfs,
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har jag väl dem här, som avertera mig om mitt bästa. Ingen utifrån skal tränga oss i betjentsysslorne. At Forsslund blir secreterare, är onekeligt, och at jag blir efter honom är lika probablet.
Resorten i hela negociation ligger således deruti, at hän mätte snart
bli det och snart åter komma bärt. Dä är jag tämmeligen sjelfskrifven, antingen jag förut blifvit protonotarie eller icke, hvarom
jag är nog indifferent. Men jag har ändä en annan pian at förkärta min väg, och det kan vara mycket möjligt at den gär i lås,
hara tid blir at begära und. audience hos Konungen. Men om det
skal ske nu eller när jag kommer tilbaka, kan jag ännu ej decidera.
Jag ville gärna det skedde i det samma Forsslund blefve secreterare.
Jag fär väl nämna derom. Emellertid ber jag at ingen fär veta det
ringaste af minä speculationer, icke en gäng min Morfar. Hela
verlden anser mig nu som bäst som den där gjort mycken lycka,
och den äran är jag aldeles nögd med. Med djupaste vördnad har
jag den äran at framhärda min huldaste Faders ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. Junii 1773.

280.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

I förgärs blef baron Fredric Sparre hofcantzler, och således är
steg gjordt i cantzlicollegii befordnings affairer. Jag ville önska,
at de andre blifva så vissa.
Jag tänker dock ej vänta ut dem utan
snart nog företaga min resa, hvarom jag då får den äran at berätta.
Man hör bättre hvart ut det hvälfver, när et steg är gjordt, och
derföre mäste jag litet dröja. Med djupaste vördnad framhärdar
min huldaste Faders ödmjuklydigste son
et

Stockholm, den 25. Junii 1773.

281.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Den vördade skrifvelsen af den 22. lunii är framkommen, och til
följe deraf fär jag den äran at ätersända Görvells quittence på de
senaste böckerne, hvilka med första lägenhet skola affölja. Nu är
27
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ej nägot fartyg inne. Men icke desto mindre tänker jag uti nasta
veckas slut anträda öfverresan pästvägen i sällskap med unga af
Trolle. Jag behöfver ej regrettera, at det ej skedt förr. Bäde
är vederleken ännu ganska regnaktig och olustig, och äfven har
Hans Maj:t och hans ex:ce gref Scheffer drögt ända härtils. De
afresa i morgon, Hans Maj:t til Eckolsund och sedän på de ställen
jag förr omnämnt, och hans ex:ce til sinä gårdar endast pä en
mänad.
Gahmen har et paquet at äfven med första afsändas. Grubben
är redan bärtrest.
Jag kan aldeles icke fixera min varelse i Åbo, hara för våra
affairers skull. Stenhagen är en man, som ej mycket kan poussera
sinä angelägenheter. Hade jag ej behöft ledighet och at öfverresa
til Åbo, sä hade jag med cantzlipresidenten fölgt Hans Maj:t ner ät
orterne.
Huru läng min varelse än må blifva uti Åbo, vinner jag
dock hufvudändamålet at få omfamna min huldaste Far och röra
mig. Jag önskar allenast at min Fars hästar stä ut med den motion
jag tänker taga mig. Den blifver ock mer än nödig under min Fars
brunscur, hvartil jag har den äran at önska mycken välsignelse.
Gadden har hudit mig på kirsbär, och är rätt nögd med sin expedition. Med djupaste vördnad har den äran at städse framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenheim.

Sthm, den 2. Julii 1773.

282.

Min huldaste Far.

lag nämde orätt sista gängen den Trollen, uti hvars sällskap jag
reser til Finland. Det är den rika Trollens son frän Skäne. Hän
vil endast bese Finland, och tänker än vidare derifrän resa til Ryssland, alt i sällskap med sin gouverneur adjuncten Weideman. Deras
resa skal dock vara gjord til Septembr. mänads början, dä de ämna
vara här tilbaka för at äter i vär börja deras öfriga utrikes resa.
Annors har äfven slottsfogden Gripensträle, en ny famille, hos
mig, säsom cantzlerssecreterare, recommenderat sin enda son för
at fä studera vid Åbo academie. Hän är i skyldskap med och
genom Spöringarne. Och som hän desutom är en beskedlig kari.

6/7,

°/7

1773.

419

sä har jag pätagit mig at skaffa honom professor Bilmarks inspection för sin son. Hän lär snart komma efter oss til Åbo.
Konungen har bifallit academiens befrielse från domlösen, och
des näd. bref är derigenom en fullkomlig confirmation för Åbo
academie pä Upsala academies privilegier. Jag kunde väl expediera delta bref, men det kan ligga tils hans ex:ce kommer tilbaka.
Om Söndag eller Måndag blir vårt fartyg färdigt, och då hoppas
jag snart fä upvakta min huldaste Far på nägon tid. Academiens
bref skickar jag en del ner, och en del kan ligga til bägges vår
äterkomst. De aro ej presante. Och om man skulle sluta alt, sä
komman aldrig härifrän. Jag måste mi just siitä mig lös. Med
djupaste vördnad bar den aran at vara min huldaste Fars ödmjuk-

lydigste

son

Stockholm, den 6. Julii 1773.

283.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

är jag i Stockholm, men vid den tiden, jag sist hade den
aran, at nämna, efter par tre dagar sker afresan med minä compagnoner uppä Korsnäs fartyget från Nagu, där vi ännu taga bät
fram.
Jag bör endast kårteligen berätta, at collegium afgifvit et ganska
lustret betänkaride för Mathesius och at lian innan kärt är kyrkoberde, hvarom jag honom uti bref underrättat, icke förgätandes
den del min huldaste Far i synnerhet deruti bar. At fullmagten
strax expedieras bar man lofvat mig, men om eller hvad kostnaden
blir, har man ännu ej kunnat säga. I det förra fallet bar jag
derom gjort anstalt.
Paquetet är än ej ankommit til Grillens. Görvellske böckerne
bar jag med mig.
Man säger i dag, at smittosamma sjukdomar skola gä vid Loka,
så at Hans Maj:t ej kommer at resa dit, bvarföre sejouren nägot
längre lär bli pä Gripsholm, innan mönstringarne infalla. Med
djup vördnad har jag den äran til dödsstunden vara min huldaste
Fars ödmjuklydigste son
Ännu

Stockholm, den 9. Julii 1773.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

Yära bönder aro mera expedita än Åbo borgarne. Icke långt
efter sedän jag i förgårs skickat mit bref på påsten, feck jag bud
at vara ombord, och gamma quäll afseglade vi ankommandes i går
morgons bit til Waxholm, hvarest vi ännu ligga för motvind, men
hafva rätt roligt, ty vi hafva icke långt ifrän oss hofmarskalken
gref Rosens gärd Bogesund. Vi blefvo i går hela eftermiddagen
ocb quällen där oändeligen väl emottagne och undfägnade, och när
jag geck ombord på et bondefartyg, trodde jag ej, at jag innan jag
kom fram til Åbo, skulle komina at sjunga airer nti Thetis och
Pelee, och höra den bästa claverin af gref Rosens fröken. En
myckenhet gamla målningar och älderdomsmärken förlustade vi oss
äfven med, ibland andre originaler af Eric den Helige och Christopher af Bäjern samt et portrait, som fältmarskalken Stenbock
gjort af sig sjelf. Om vi komma längre at dröja här, som ser
nog likt ut, efter det är storm emot, sä hade vi aldrig på bätre
ställe kunnat hafva den ledsamhet. lag tycker mig här på Waxholms bergen se min Morfar silta under flykten och se min Mor
som barn vid sig och morbror Carl bryta benet af sig. Annars är
här på Waxholm icke mycket interessant.
Alla menskliga saker fordra omtanka nti bägge deras altemativer. Jag bör til ali säkerhet säja, at jag efter vanligheten icke
bättre förvar funnit för academiens och min Fars mig anförtrodde
penningar, än at jag har dem med mig och låter dem dela samma
öde med mig sjelf. Väderleken är så vacker, at jag hoppas det
blifver ganska godt, hara vi få vind. Med djupaste vördnad har
jag den äran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Waxholm, den 11. lulii 1773.

285.

Frendenheim.

Stockholm, Fredagen den 3. Septembr. 1773.

Min huldaste Far.
Sedän vi helt legert stulpit i Åbo, litan at det ringaste skada
oss, ätit middag pä Kankas, och haft flere dels ledsamma, dels
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roliga tilbud, ankommo vi i dag morgons efter 2/z dygns resa lyckeligen, Gudi lof, hit. Sora jag icke säfvit nägon af desse tre nätter,
sä hinner jag ock nu blott berätta delta saint tillika, at jag, Gudi
lof, mär rätt väl. Med djupaste vördnad bar jag den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenbeim.

286.

Min huldaste Far.

lag niåste äter pä en. tid sakna min huldaste Far, men des välgärningar följa mig ständigt. Minä dagar skola utgöra en ked af
den innerligaste vördnad och tacksamliet emot min huldaste Far.
Gud uppehålle min Far vid kropps och sinnes munterhet och förläne mig deruti et större fägnadsämne än alt det lyckeliga mig
annars kan hända.
lag mär, Gud väre lof, ganska väl efter min kårta recreation
och ser ut som en hjelte bland minä bleka Stockholms kamerater.
Resan var högst lycklig, så mycket mera, som vi väl öfverstodo
nägra elaka tilbod. Pä hafvet hade vi en liten bät, och för at
bevara den för vägorne, skulle vi sätta ut skidbolet, men det föll
med ena ändan i hafvet och fastnade med den andra i seglet, sä at
vi voro tämmeligen när at kantra. Förut pä et annat ställe geck
båten undan, när vär chaise, soin knappast var på nedersta steget
af en brant brygga. Folket var svagt, och magister Brunnerus quar
i båten, så at om jag ei hjelpt en gammal käring, en gubbe och
en gässe, alla förskräkte, at hålla i chaisen, til des magistern och
jag med kraft hunno draga up honom, sä hade chaisen med Seneca
och altsammans gått i djupet. På andra sidan var resan fast lyckelig: en ständig vind, och utom fem a sex timmar in alles som vi
väntade öfver billigheten pä skjuss, skickade lyckan sä, at vi til
exempel pä et ställe just när vi skvdle komma fram til gästgifvaregärden mötte en bät, med hvilken vi ombytte vära saker och fortsatte säledes ohindradt resan. På sädant sätt kommo vi ock fortare
fram än ätminstone längsammare courirer.
lag koin af en händelse at se et medicament, som alla som det
nyttjat, äfven morbror Paleen, oändeligen berömt, och sommin
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Far härhos finner beskrifvit. Soin det, i synnerhet nägon längre
tid brukadt, häft rätt gammal och elak stenpassion, så akulle jag
af alt bjerta recommendera det. Tilden ändan bar magister Hirrn,
som idag afreser, med sig en flaska ät min Far. Befalles mer,
så kan det snart öfverkomma. Verkan är förundransvärd, och min
Far behöfver endast fräga morbror Paleen derom. Men til ali
säkerhet skulle assessor Haartman böra pröfva, om ingredientierne
aro sunda och pålitelige.

Jag kommer dernäst til en annan del af hälsans bevarande, dä
jag öfverskickar närlagde Quastens upsats pä vinpriser. Det är
en hederlig kari och vi aro rätt goda vänner. Icke eller behöfver
min Far mer än blott skrifva honom et bref, när min Far vil ha
vinet, så drar hän sjelf försorg om öfversändningen och conservation af vinerne.
Et nytt vedermäle af Hans Maj:ts populaira och nädiga upförande. I Lindköping infunno sig tvänne fruntimer från Wadstena
och pä begäran fingo hofbetjeningens tilständ at stä i salen för at
se Konungen, när hän skulle komma ut. Men när de märkte en
dör vara pä glent, tittade de genom springan, då en herre innanföre stadd under päklädning blir dem varse och frägar hvad de
begärte. De sade at fä se Konungen. Den deshabillerade herren
viste dem derpä Konungens säng, hans räck, som hän haft under
resan, hans ressilfver med mera och raisonnerade öfver altsammans
med dem, til des nägon komin och frägade hvad Hans Maj:t hade
at befalla.
De sågo då, at den herren, som förut lofvat dem at
få se Konungen, när lian hunnit blifva klädd, var Konungen sjelf,
och blefvo förskräkte. Men Hans Maj:t sade: alterera Er ej minä
vänner, ni ha redan sett, at det ej är farligare at tala vid Konungen än vid andra menniskor. Det är vist, at om man hade en
samling af alla denne Konungens utlåtelser, så hade man den fullkomligaste målning af den största själ och den bästa menniskan.
Emot ali förmodan finner jag utrikesexpedition ej ännu hafva
skickat til föredragning collegii betänkande om Mathesius. Men
mi bar jag åter väkt saken med grufligt buller, som intet skal stadna
förrän lian är afgjord, som säkert innan kårt sker, hvarefter intet
ögnebleck skal upskjutas med fullmagtens utlösen och öfversändande efter min Fars gunstiga föreskrift.
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Flere paquetter finnas ej hos Grillens, med hvilka jag redan är
fullkomligt cousinage. Men jag har anledning at tro, det Wargentin
har et sådant til min Far, hvarom jag med första skal fräga honom.
Wargentin är hei blind på det ena ögat, som nu lär vara opereradt.
Gahmens paquet är färdigt och skal med alt det andra öfverkomma. Nu är här icke nägot Åbo fartyg inne.
Borgmästaren Forsten har jag i Söndags nti Kongsträdgärden
gjort bekantskap med. Hän skal ej siippa mig, som lian tror.
Med djupaste vördnad har jag den aran at vara min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 7. Septembr. 1773.

Fredenheim.

In margine: P. S. Jag har på våra smä öden så mycket sett
ovissheten, at skicka med resande, at jag nu hälst läter den bekante
obligationen gä uti et särskildt recommenderadt och attesteradt bref,
sä länge pästgängen är säker. Det torde

287.

strax

efterhöras.

Min huldaste Far.

Til efterlefnad af min huldaste Fars öma bref har jag värit hos
köpman Appelroth. Hän har behagat höja priset til 80.000 daler.
Jag böd 62m, men hän sade, at efter simple markegång har hän
fätt af hemmanen 5 procents interesse efter 90.000 daler. Vi disputerade en stund med vära skäl på bäda sidor. Hans kraftigaste
var, at man redan hudit 66 och 70.000, men at hans mänga medarfvingar ville ha 80.000. Jag på min sida förebar, at jag väl geck
öfver min committents tilständ, men såsom det aldrahögsta vägade
jag dock bjuda 65.000, hvarjemte jag strax fant rådeligt, at läta
honom förstä, det min okända hufvudman skulle lämna honom
vid årets slut 50.000, och innoin par år det öfriga, hvilken skyndsamhet kanske af annan köpare icke vore at vänta. Detta verkade
Hän sade at det ej ankom på
mer än alt annat hos en köpman.
honom allena, utan hän skulle sammankalla sinä medarfvingar och
höra dem, samt efter 8 ä 10 dagar lämna mig svar. Deruppå beror
saken nu.
Magister Hirrn har ock med sig de tvänne paqueter från London.
Wargentin har fått 6 exemplar af Solanders resa, men utan adresse.
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Efter ali liknelse mäste min Fars vara deribland. Är det så, så fäs
det ut, när Wargentin hinner fä svar, livilka exemplaren tilhöra.
De aro ganska magnifica och inbundne. Med djupaste vördnad
bar jag den aran at til dödsstunden framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 10. Sept. 1773.

288.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Ehuru jag icke gärna vil visa mig empresse, har jag dock i dag
åter värit hos Appelroth, för at kanna underrätta min huldaste Far
om den andra saken. Men hän hade ännu icke fått svar frän de
längst aflägsna slägtingarne och lofvade pä min begäran aflänma
det til mig i cantzliet när det kommer, hvarpå jag säledes väntar.
Så mycket tycker jag pä laget, at ej många anmält sig ännu til köpet.
Jag har i dag fått veta, at uppä packhuset är et paquet med
inbundne böcker til min Far, soin jag rättnu skal uttaga. Det
är otvifvelaktigt, at det är Solanders resa. Säledes gläder det mig,
at jag med första fartygen kan afsända alt hvad min huldaste Far
väntar. Med djupaste vördnad har jag den äran at framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. Sept. 1773.

289.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars öma bref af den 14. Sept. har jag efter läng
väntan i dag erhållit. Påsternes ojämna gäng och väderlekens
ruskighet göra, at jag icke ångrar min skyndsamma hitresa, ehuru
mycket jag derigenom förlorade. Fartygen äro ännu ej ankomne.
Det är vist, at medicamentet läter nog charlatanskt, men det har
jag märkt, at när man tar in det med god inbillning, sä slipper maa
åtminstone hufvudverk. Görvells betalning har länge sedän skedt.
Hän är nu för andra gängen banqueroutespelare. Än har jag ej
fått nägot svar om frälsehemmanen. Morbror Carl Hassel är mig
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icke mycket kärkommen, men gä fär jag ock nu lämna altsammans
på honom sjelf. Brunneri sak ser svår ut, men jag söker lära
honom alla möjeliga skälmstycken. Hän begär nu i und. veniam
aetatis, och uti ansökningen derom, som jag för honom upsatt, gtär
ibland annat: ”men då jag kan fägna mig af församlingens förtroende och at minä förmän ansett mig syslan värdig, lärer det
ätminstone icke vanhedra mig, at sädant skedt, innan jag ännu aldeles hunnit den erforderliga lefnadsälder”. Nu beror Mathesii sak
blott pä föredragning och derom väntas underrättelse frän det
resande cantzliet. Här om dagen hörde jag fru Paleen hiskeligen
lamentera öfver sinä gässar, i synnerhet Eric, som pä detta år redan
skal kastat 19.000 daler. Det är et ynkeligt hus. Det ser ut, som
om Wallenstierna skulle upammas til mäg därstädes. Prins Carl
är nu återkommen. Konungen kommer ock snart til Ekholmsund
och i nasta månads slut til Stockholm. Uti ministeren förefaller
här nu andast courante mäl, men collegii öfrige göremäl sysselsätta det dock trenne dagar i veckan. Jag ville säja något interessant, men jag har ej nägot om icke det, at jag mår rätt väl. Det
enda, som jag fruktar, är, at nu, sedän jag är sä godt som ensam
finne här, minä k. landsmän icke ville dräpa mig med commissioner.
Continuera de som de börjat, så annoncerar jag i Åbo tidningarne,
at jag ej har tid med detta patronatet. Jag tänker nu äter efter
hand blifva arbetskarl, ehuru hela denna tiden ännu förekommit
mig som första söknedagen efter en helgedag. Med djupaste vördnad har den äran at vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 24. Sept. 1773.

290.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Det är beklageligen helst vist, at Mathesius än icke fätt sin fullmagt, men så säker, som lian hade haft den, har hän kunnat vara
hela tiden. Som utrikesexpeditionen icke följer med pä Hans
Maj:ts resor, så har deraf något dörgsmål yppats. Nu har för några
dagar sedän statssecret:n Rosenadler skickat collegii betänkande
ut och tillika lian skrifvit til gref Scheffer, och jag til Kongi.
Secret:n von Engeström om föredragningen.
Jag kan intet mera.
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Ännu har jag ej sett til Appelroth. När och om det blir vid
Fartygen
65.000, skal jag i alla delar upfylla min Fars befallning.
dröja grufligen. Aldrig et är ännu Iramme. Jag hoppas väl, at
magistern gjordt hvad jag skref honom til om minä sakers öfverCarl
sändande, ehuru bans bref aldrig et ord derom innehåller.
Hassel är här sedän Mändagen. Vi umgäs med mycken politesse
och ingen vänskap. Nukan jag ej mer med honom. Låter honom
ock hjelpa sig sjelf, som jag ock tror går an. Jag önskar upriktigt
bans bästa, men många considerationer göra, at jag denna gången
Deremot och mäst för consistorii heder
aldrig går et steg derföre.
gör jag alt hvad möjeligt är för Brunnerus, och börjar få någon
Hans Maj:t kommer den 10. hujus
gnista af hopp i den saken.
til Gripsholm och den 10. November til Stockholm.
Nu håller
man på med preparationerne til Gustaf den Irstes statues transporterande, som allena kästar 15.000 daler. Det blir et ganska curieust
-

skädespel.
Med djupaste vördnad framhärdar til min sista stund min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 1. Octobr. 1773.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

291.

Ehuru jag ännu ej har mycket interessant at berätta, bör jag
dock ej upskjuta, at ödmjukast accusera ankomsten nu pä stunden
af min Fars vördade bref under den 24.
Fartygen äro ännu
lag kommer nu frän Nordlingens auction, hvarest jag
ej här.
De öfrige uphandlingar och commissioner min vörköpt nägot.
dade Fars bref innehåller, skola likaledes ihågkommas.
Cantzleren har hela tiden fölgt Hans Maj:t, men alla komma om Onsdag
til Gripsholm, hvarifrän jag tänker sända consistorio några cantzlers
bref.
Vära befordringar få väl dä ock någon dager, min åtminstone för framtiden.
Man säger, at r.r. Ribbing skal til Stralsund, och r.r. Sinclair hit tilbaka, men jag kan ej ge ut det för
vist, och ännu mindre det ryktet, at r.r. Höpken skulle äter komma
in i rådet.
Rådet har, efter vära försiktiga steg, i går förklarat,
at om Hans Maj:t ger Brunnerus venia setatis, så bibehälles hän
-

-
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Medföljande poeme, som funnits i min läda uti
på förslaget.
strax
Aurora
efter min afresa, är den första lofskrift, jag fått, men
förtjenar mindre derföre för min Far afskrifvas, än för den vänskap
den tolkar. Med djup vördnad framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son
Stockholm, den 5. Octobr. 1773.

Fredenheim.

Stockholm, den 12. Octobr. 1773.

292.

Min huldaste Far täktes ej tro at jag glömt eller öfvergifvit
Mathesii sak, som et i dag ankommit bref synes utvisa. Tvärt om
aro handlingarne nu ute hos Konungen. Ehuru omöjelig Brunneri
sak såg ut, kan jag dock skryta, at den nu hos rådet är favorabelt
afgjord hara Kongen ger venia aetatis, som jag vidare bevakar.
Consistorium har ock sluppit den förebråelse det synts förtjent at
på egit beräd redan hafva lämnat honom delta venia aetatis. Jag
nyttjar denna lilla intervalle, som gref Scheffer är i staden at bestorma Consistorium med bref, ehuru alla under et couvert. Hofvet
kommer efter en månad til staden. En lydig son
Fredenheim.

293.

Min huldaste Far.

Cantzlers pästen lärer redan visat, hvarföre jag dä så kärt mäste

upvakta min huldaste Far. Min huldaste Farssista bref är af den
8. Octobr. och aflägger jag derföre min ödmjukaste tacksäjelse. Nu
änteligen i dag har jag fått up minä saker frän Corplanders fartyg,
som i Lördags ankoin, och som desutom medbragte mig kärkomna
sändningar. Jag beställer nu alt hvad jag hinner den carga, lian
skal hafva med sig, och för hvilken jag då gör redo. Eugubinus
harmin Far fått på Nordlings auction och dertil de fläste ännu
förekomne åstundade böcker, hvilka, ehuru til godt pris köpte,
dock redan icke lära mycket skilja i femtio plätar, men den goda
hushållaren Seneca stär mig hi.
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Jag väntar nu dageligen underrättelse från Kongi, secret. von
Engeström och Gripsholm om Mathesii sak, och har den hos honom
på det ömaste recommenderat. Apelroth har än ej lämnat svar, men
så snart jag sluppit de löpande commissionerne, skal jag päminna
honom.
Den underliga Hassel, som fägnat mig endast med det hän blifvit
häradshöfdinge, reser i morgon.
Jag sitter just nti et caos af minä saker, och har desutom för
mycket annat at beställa, vet heller icke nu något nytt, så at jag
mäste i förtid sluta detta bref, men bara jag kommer i lugn, hoppas
jag mera kurnia roa min huldaste Far. Jag speculerar nu ibland
annat pä minä befordringssaker, och spänner bågen så högt, at jag
blygs tala om det, om det ej lyckas. Man bör taga sä til, at man
kan låta pruta med sig. Med djupaste vördnad framhärdar til min
lefnads slut min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenheim
Stockholm, den 19. Octobr. 1773.

294,

Min huldaste Far.

De sista trenne pästerne medbragte icke bref från min huldaste
Far, men jag hoppas ändä, at min Far mår väl.
Om nasta Lördag kommer hans ex;ce och cantzliet til staden.
Konungen far til Drottninholm, men kommer hit om Fredag ätta
dagar til, hvarefter Hans Maj:t väl lär dä och dä vara på Ekholmsund och Ulriksdal, men mäst i staden. Den ideen uti befordringssaker, som jag sist hade den aran at nämna, angär at blifva
andra secreterare i cantzlicollegio. När man är den yngsta af dem,
som kunna ambitionera en sådan päst, vil det något hardiesse til
at komma fram med den begäran.
Jag gär nu ock samlar nog
näsvishet, men har ännu ej vist resolverat mig, hvad jag gör. Så
snart jag fär se hans ex:ce, tänker jag taga mit parti. Cantzlirädet
Bierken är så för mig, at om syslan skulle blifva ledig och jag feck
et douzaine medsökande, sä kan jag vara säker om hans röst icke
tildet sista rummet pä förslaget, och den är väl den reellaste.
Emellertid och altid hoppas jag pä Guds försyn, och jag vet, at
min lycka och framtid där är säkrast bevarad och hans vilje den
bästa.
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Nu har Hans Maj;t i bref til riddarhusdirectionen förklarat, at
Hans Maj:t ej räknar flere adelsmän på sine 150, än dem hän
sjelf ipso facto gör. Säledes lär directionen draga i betänkande at
introducera flere hädanefter, än dem, men de få öfrige, som redan
gätt igenom, förrän detta kongabref ankom, äro i alla fall säkre,
och jag så mycket mer, som jag redan har nummer. lag har således
ny ordsak at vara glad öfver min skyndsamhet i den delen, och
at hädanefter altid följa den regelen, at hvad mankan göra i dag,
bör man ej skjuta up til mårgondagen.
Avellan har blifvit kyrkoherde i Tammela oaktadt den mängd af
sökande, som sig här infunnit. Brunnerus har ock fätt lyckligt slut,
och consistorii heder är säledes sauverad. Jag måste säja, at hän
harat mycket tacka mig derföre.
Min huldaste Far har väl sett Konungens alfvarsamma tai til
Götha hofrätt. Riksräderne von Stockenström och von Hermansson
äro nu i Jönköping at ransaka öfver hofrättens felsteg. De skola
vara mycket myndige där, och väl bjuda och undfägna hofrättsledamöterne, men aldrig ätlyda deras invitationer. Konungen sjelf
vid sin därvaro var rätt alfvarsam emot dem, och ingen annan feck
spisa vid Hans Maj:ts bord än de, som äro kände för redeligt upförande. Man vil säja, at nägre komina at fä afsked, och ibland
andre skal vicepresidenten baron Klingsporr vara illa fast. Finska
hofrätten fär väl i det stället eloger, när Hans Maj:t kommer dit.
Med sista päst skref jag til min Morfar, at på des depence få så
väl en copie åt mig med namn, som en åt bibliothequet af hans
portrait, som hän hitskickat. Jag tror väl, at hän ej vägrar ätminstone det åt mig. Corpolander reser nti Veckans slut. Jag har den
äran med djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuk-

lydigste son
Stockholm, den 26. Octobr. 1773.

295.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 11. hade jag i går den äran at
emottaga af vicepastoren Rungius, som kommer för sent til Tammela
pastorat, men tänker på samma sätt söka et annat. Alt hvad jag
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kan uträtta, som bestär egentel. uti vägarnes visande, skal ej försummas.
Jag tycker mig observerat, at hän nu vil söka Wicbtis,
men väntar om Idman min Fars närmare instruction.
Herr cantzlirädet af Bierken, bäde van och gynnare af mig, bar
fått medföljande svar på vårt första försök frän h:s ex:ce gref
Scheffer. Min Far finner deraf, at jag bar flere gynnare, och brefvet
visar hela min idee, sä at jag icke behöfver närmare detaillera
den. Det gör klart, at h:s ex:ce af hjertat är min befordrare, och
det är hans sätt at göra mera, än hän lofvar. Det lämnar, oaktadt
et gracieust upskjutande af saker, mycket hopp om hvad jag bar
at vänta, och för sjelfva den nu upkastade frägan har lian lämnat
öpning til vidare öfverläggning. Emellertid är det en stark prsenumeration i alla f ali, när tid och omständigheter medgifva.

Jag har velat skynda mig med sä mycket kärkommit, som jag
baft at öfversända, och derföre gjort det i går med Brunnerus
och skepparen Walberg. Räkningen och fraktsedelen utwisar
hvari det bestär. Jag ser, at bokauctionsräkningen icke steg sä högt,
som jag trodde, ty senare gängerne hafva böckerne värit för dyra,
sä at commissionairen dä tog blott en och annan. Jag hoppas dock,
at de äro de mäst interessante. Pädet Banks resä skulle bli så
mycket bättre conserverad sä har Brunnerus den uti tre tomerin
folio lagd uti sin coffert emellan sinä kläder. Den är just magnifique. Törs jag he min huldaste Far, at fä Scheffers bref och räkningen tilbaka, sedän min Far nyttjat dem, sä vore det hra, ty jag
har minä, som intet hunnit skrifva af dem.

nu

Liljencrantz tror jag mig ock få en zele gynnare.
Min Far ser af brefvet, at hän varmin commissionaire til Gripsholm.
I gär quälls kom hän tilbaka och i dag var lian just empresse at
Uti

statssecret:n

söka up mig i cantzliet och lämna mig svar. Det var ännu mindre
dubieust än brefvet, och jag kände deruppä fullkomligen igen h:s
ex:ce, som skrifver mindre, än lian lofvar, och gör mera än bägge.
Hän har endast sagt, at lian mäste afpassa tilfälle dertil. Hän kommer i morgon til staden med cantzliet och Konungen om Tisdag.
Ulfven har fått in något, som hän med första afskickar.
Gahmen är ej i staden. Hän lär likväl ha skickat et paquet i sommar.
Äkerhjelms med fleres portraiter har jag nu ej kunnat fä, efter
graveuren är rest utrikes. Suther lofvar sit hara det blir trykt.
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Pomerantzer finnas ej, men äplen feck jag som en vänskap. De
äro mycket rara, eller rättare dyra. Jag hoppas sakerne nu komma
väl fram. Just i morgons afreste fartyget i min åsyn från minä
fönster. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 29. Oct. 1773.

296,

Fredenheim

Stockholm, d. 2. Novembr. 1773.
Min huldaste Far.

Nu hoppas jag snart sakerne vara Iramme, efter vi sakne påsterne.
Jag expedierade så hastigt min päst i Fredags, at jag glömt, om jag
lade något bref til Henric Hassel, ryttmästaren, uti min Fars. Jag
ber ödmjukast at fä veta det.

Ibland cantzlirådet Rabbes gömmor är förlagdt cantzlicollegii
bref af den 24. Martii förledit år til Åbo Consistorium. Cantzlirådet
Horn ansätter mig derom och vil jag äfven gärna complettera collegii registratur dermed. Ehuru det icke lärer värit af consistorio
väl ansedt, anhäller jag dock med aldraförsta om en fidele afskrift
deraf, som kunde skrifvas i form af concept och underskrifteme
samt ankomsts datum följa pä en särskild lapp. Det är rätt en
grundelig skyddsherre, som tryckerierne nu fätt, men annars en
mycket bra man och gode gynnare.
Hans ex:ce sade mig i dag: ”Jag beklagar at jag ännu ej ser tilfälle
at fullfölja den andra ideen. Konungen hatar multiplicationer i
den delen. Jag ville dock hoppas verkeliga ledigheter snart för
Er, och at jag dä ock annars gör alt hvad jag kan för Er, det vet Ni,
min kära secreter Fredenheim. Vi skola väl finna pä räd.” Sanningen at säja kan jag ännu ha litet tälamod, dock utan at vara
nonchalant.
Jag har sökt Murray
lieminä.

om

adjuncturen,

men

ej träffat honom

Nu äro alla vära Mecenater och Augustus sjelf tilbaka komne.
Den som tror, at cantzlicollegium nu har ingenting at göra, bedrar
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sig. Jag är hei confus af den mängd saker, som i dag sysselsatt mig;
men så har deribland värit privata affairer för gref Sclieffer.
Med sista päst complimenterade jag åter cantzlirådet om 450
daler, som hans portrait kommer at kåsta. Jag viste ej förra gängen hvad det akulle kåsta. Denna gängen bedrar jag honom, men
derföre blir det ock et monument för efterverlden af hans frikostighet. Än mera: Jag har ock projecterat en copie utan ram
åt bibliothequet, summa 600 daler kopp:mt. Det vore just roligt
at se huru hän uptager min dristighet. Med djupaste vördnad har
den aran at vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenheim.

297.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 26. Octobr. ankom i går. Un der
många andre affairer har jag ännu ej hunnit tala vid grefven om
kamereraresyslan. Jag tror väl at hän hemställer saken til Konungen, men Hans Maj:t lär väl låta förbli vid det förra. Med nasta
päst skal jag heratta hans ex:ces tanka. Äplen aro nog rara, som
väl syns af priset på den öfversände tuiman, men så väl mera deraf,
som pomerantzer tror jag snart kuuna öfversända.
Nu äro väl
sakerne framme. Med nästa tilfälle får min Far ock et nytt ganska
vackert portrait af Konungen, som Gillberg gjort.
Den 1. i denna månad blef Mathesius kyrkoherde och feck tillika
lön från den 1. Maji förl. är, hvarom jag honom genast underrättat,
och skal fullmagten i denna vecka afsändas.
Riksrådet Höpken är i staden. Jag tänker innan kårt aflämna
min Fars compliment hos honom. Hän är mycket feterad, i synnerhet af Hans Maj:t, hvilket gifvit anledning til rykten, som dock
icke äro sanna, vidare än at Hans Maj:t lärer kallat honom hit,
för at nytt ja hans så väl som andra förständige mäns biträde och
råd. Med djupaste vördnad framhärdar städse min huldaste Fars

ödmjuklydigste son
Stockholm, d. 9. Nov. 1773.

Fredenheim.

<Vn,
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Min huldaste Far.

Sedän sista påst har jag haft den aran at emottaga min huldaste
Fars href af den 10. Octobr., som en pr astman skal lämnat in hos
mig, och af den 5. Novembr.
Jag svarar nu Idman ocb Biörkbom,
och skal bjuda tildet bästa för dem. Convoluterne til biskop Serenius, Wrangel och Thenstedt äro ock til sinä destinationer aflemnade. Jag har hvar dag talt en half timme med riksrådet, men icke
Jag är
om min befordran, ty där har förefallit så mycket annat.
ej nonchalant, men ock rätt sorglös.
Quarterne på auction hafva stigit nog högt. Praenumerationssedlar
pä Kennicots arbete hafva ännu ej kömmit Schön tilhanda, men
så snart det skedt, skal jag taga tvänne af dem för acad. och min
Far. Pengarne äro emellertid i godt förvar.
Hans ex:ce har hemstält til Konungen om kamereraresyslan.
Det var en politesse, som ej lär göra nägon ändring. Jag har
praevenierat hans ex:ce om adjuncts ideerne, och hän tycker om
dem. Jag skal nu först tala vid Uno von Troil, hvilken dock
nyligen blifvit pastor vid lifregementet.
Jag vet ej hvad anda som pä en gång uplifvat alla academiens
spräk- och excercitiemästare. Om Consistorium pinligen ber hans
ex:ce om lön för Nordberg, så tror jag hän skaffar den. Min Far
känner ideen med besparingsmedlen, och tar väl ej illa up curiositeten om dem, hvilken dock til sin ordsak ej är för hans ex:ce nämd.
Min Morfar har nu fullkomligen bifallit den dryga upgiften til
et ändamål sä litet i hans gout, så at jag likväl en gång dragit
up honom.
Rossen har ock skrifvit mig til om kamereraresaken, men jag
svarar nu honom upriktigt, och säger at lyckligtvis är h:s ex:ce
förut praevenierad för en annan.
Jag får rätt ogärna confirmera hvad Dagligt Allehanda innehållit
om prästerne Westzynthius och Krogius. Rättnu gär det öfver
ali höfva med finska prästerne här, och jag är helt rädd, när jag
får se en sådan komina hit, ty jag tror, at det är afgjordt, at
nationens afskrep samlar sig här. Saken är nu för känmersrätten,
de hafva stält borgen för sinä personer, skola gä löse och tilstått
sit brott, som lärer bli edsöre, men detta til sinä omständigheter
och hela saken i öfrigt känner jag icke och skulle en gång ej
omnämt henne, om ej den olyckligtvis hördt til nations-nyheter.
28
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Von Aken har blifvit assessor. Gahmen är nu i Smäland.
Jag har nu börjat samla en corps diplomatique af alt som rörer
adelens privilegier från älsta tider, och bar ibland annat redan et
ganska rart document, adelens postulater vid Sigismundi kröning,
som helt vidlyftigt innehäller deras privilegier tilden tiden och
bevis deröfver. Det blir en vidlyftig samling och som ännu aldrig
är complett gjord. Jag hoppas en gäng ställa mig in med den,
och det skulle ej illa passa, at en gång, när jag talar för den nya
adelen, göra riddarehuset present deraf, ty aldrig vil jag trycka
Jag har redan skaffat mig så mycket
et sådant pomum Eridis.
documenter frän alla kanter, at det blott beror på afskrifning. De
trykte äldre sakeme aro svåra at fä. Skulle min Far hafva och
kunna umbära Gustaf Adolphs privilegier och riddarhusordningen
jemte nägre resolutioner på adelens besvär, så vore de alt för
hugneliga at fä med pästen. Strälen är min afskrifvare. Jag finner,
at man ofta med det enskilta interesset vinner det almänna, ty
under det jag forskar efter det förnämsta ständets öden, fär jag
ock en complett idee om jus publicum och des ändringar. Jag
märker at jag, ehuru annars ostadig, fär samma ständaktighet häruti, som jag haft i minä genealogiska rechercer, som nu snart aro
färdige. Skulle jag derigenom en gäng bli i stånd at skrifva en
historia pragmatica ordinis equestris, mera fullständig och mindre
satirisk, än Eberhardts, som mera oskyldigt skylt Rabben före, så
hade jag väl lust dertil. Emellertid är det hra at kanna sinä rättigheter, och at tillika forska i rikets historia. Jag hinner nu ej mer,
än at innesluta mig i min huldaste Fars ömhet och med djupaste
vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. Nov. 1773.

299. 1

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Den vördade skrifvelsen af den 9. hujus hade jag i gär den äran
bekomma.
Projectet til min befordran är sådant, at jag ej med
skäl kan pressera derpä. Man fär väl se, huru det vänder sig.

at

1 Alkuperäisen kirjeen yläreunassa
oikealla puolella lyijykynällä:
anteckning uppe tili höger på originalet: Novembr. 1773.
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Genom mit förvällande skal ingen defect bli, ehuru det kan hända,
at mimrerne komina något bakfram.
Jag hoppas ännu få göra
en remiss med en präst, som lär beta Keilanus.
At det gätt illa
med Wichtis, rår jag ej före. Utom det at ibland 100 et jern
ibland kan bli brändt, sä gek detta nastan för mycket fort.
Deremot kommer jag just nu ifrän at hafva expedierat fullmagten
til Mathesius, den jag utlöst och honom tilsändt på sätt min Far
befalt.
Äfven sä afgår i dag brefvet til venerandtun Consistorium
om Brunnerus.
Jag bar blifvit ombuden af Gillberg at anhälla
bos min huldaste Far om samma grace, som biskop Benzelstierna
och biskop Herveghr lofvat honom, neml. at til hvar kyrka och
til pendant mot Hans Maj:ts tai recommendera et exemplar af
des portrait med ram och glas, som tilsammans kostar ungefär
48 d:r. Jag skrifver detta medan jag kommer ihäg det, men kan
ej vänta bifall innan min Far fätt sett det. Täckes min Far
göra Gillberg den gracen, så skola exemplaren i vähr öfverkomma.
Nasta Torsdag eclateras Prins Carls giftermål med en prinsessa
af Eutin. Det blir mycket solennt. Baroner nämnas, nya operan
Orphee och Euridice upföres, masquerade blir etc. Med djupaste
vördnad bar jag den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenheim.

300.

Min huldaste Far.

1

lag glömde sist

skrifva, det hans

bifallit,

sjelf
gifva bårt kamereraresyslan. Nu kommer det an pä amplissimum
Consistorium sjelft at antingen uprätta förslag, eller, om dertil är
skäl, föreslä endast Lizelius. Om dermed skyndas, tror jag mig
kurnia i alla fall lofva, at consistorii önskan blir upfyld. Min
Far finner, huru oväldug embetsam jag är, när jag vid detta tilfälle gär förbi minä egne slägtingar, såsom Rossen. Biörkbom
torde haroin af min Far underrättas; men annars kan det ju vara
tyst. Des mindre antal sökande blifver det.
at

Kts. edell.; lyijykynällä:
1773.
1

Se

före g.;

ex:ce nu

at

blyertsanteckning: 23. Novembr.
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Hvad min befordrings idee vidkommer, sä har jag egenteligen
denna gängen blott haft för ändamål, at lämpeligen insinuera min
åstundan om andra secreterskapet i collegio. Derigenom hoppas
jag nu at när syslan blir ledig, antingen bli den första eller andra,
som vil säja detsamma, bälst jag i det senare fallet fär en ofrälse
(sit venia verbo) til kamerat.
I dag skickar jag cantzlirådet räkning pä des portrait med des
tilstånd. Det är gjort af sjelfva professoren Kraft och lefver just.
Hän lämnade mig det för 300 daler, eburu lian annars tar 600 och
900. Det är en särdeles ynnest jag vinner hos alla artister. Jag
ville önska, at jag hade den lika stor bosmera interessant folk. Ramen
är öfvermättan präktig ock kostar öfver 300 daler, tilsammans 600
daler kopparmynt, så kan jag säja. Hvem skulle trott, at sedän cr. icke
gjort mig mera reelle presenter, hän nu skulle göra det i en sak, som
är vacker, men onyttig. Jag kan säja, at det är just en ministrecoup; och jag kan ej tvifla, at lian betalar det, ty bans siste bref,
som lofvar det ytterligare, är et svar pädet, hvaruti jag prevenierar
honom om summan, men förut hade jag endast i generelle termer
nänmt saken, och dä torde hän trott portraitet skulle komma pä
högst 20 å 30 plåtar, hvarföre hän nog obetänksamt lärer fält det
första löftet, som hän sedän icke kunde rygga. Jag gjorde just
en mathematisk calcule öfver hvart brefs framkomst, och påstgång
och vind gynnade min pian. Med djupaste vördnad har jag den
äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
C. F. Fredenheim.

301.

Stockholm, den 30. Nov. 1773.

Min huldaste Far.
Min huldaste Fars angenäma bref af den 19. feck jag förledne

Lördags. Jag glömde at sist visa, huru mycket Mathesii fullmagt
kostade, hvarföre jag nu fär den äran at sända medföljande quittence. Lönens beräkningstid tycks ej vara kårt, när lian är frän
den 1. Maji förledit är. Jag hoppas lian nu skal finna hvem som
tagit sig mer af affairen, Serenius eller min Far. Åtminstone har
Serenii connaissance derom synts vara tämmeligen liten i senare
tider.
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Biörkbom lär hafva yppat sin farhåga för min Far. Hän lär ej
förstå sig på kårta bref. Nu får hän en förklaring pä mit förra.
Min Morfar skickade mig mästadelen af pengarne sista päst, men
brefvet var kårt: lika mycket, bara jag bar det reellä, soin lian
nied Bussila. Vicepresid. Roselind är död, och derföre bar jag
svart lack.
Ritinästarebustrun och Ståhlberg hafva hudit tilat
hans
ex:ce och mig vimmerkantiga, och blifva här mänga
göra
sådane supplicanter, så är jag rädd, at hans ex:ce blir misnögd.
Til nasta påst får jag nnder mycket arbete äter den aran at vara
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Fredenheim.

In margine: Jag kan i hela staden ej få äplen, om ej stycktals.
För sent lär det ock bli at risquera deras öfverresa, ehuru här ändå
tils i går värit fartyg. Jag skickar några skrifter häldre med
resande. Genom vintren skal jag söka skaffa hvad det sista brefvet
innehåller.

302.

Min huldaste Far.

De tvänne vördade brefven af den 30. Novembr. och 7. Decembr.
hafva underrättat mig om min huldaste Fars välmäga. Cheilanus
är väl nu sin kos, efter jag ej sett til honom, men jag skal skicka
med Wechter och Wehman hvad jag nänsin får ihop.
Jag tackar
ödmjukast för det interessanta documentet.
Jag har altid trott gamla jungfrun om ministeriel hufvud, och
tykte det äfven pä hennes hot med bårtflyttningen.
Alt hvad
jag kan bidraga til Sannholms förmän, skal ske, men när man
sjelf är supplicant, så har man sä svärt at vara sä drifvande, som
annars.
Alla menniskor tycka om r.r. Höpkens inträde i rädet,
men gref Scheffer har intet at befara. Mera härom en annan gång.
Jomala sokn har lagt in at siippa sin kyrkoherde ganska skarpt.
Med djupaste vördnad framhärdar til döden min huldaste Fars
-

—■

ödmjuklydigste

son

Stockholm, den 14. Dec. 1773.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

303.

Hans Maj:t har svarat cantzlicollegium ang. bönedagsplacaterne
med den öfriga finska tryckningen, men collegium väntar ännu
någon vidare förklaring ang. des sista betänkande. Och sä snart
den kömmit, vil collegium pä en gäng underrätta Consistorium om
des ersättningar och hvad vidare dermed gemenskap äger. Men
desförinnan och som med följande punct af Konungens svar fordar
skyndsam verkställighet för nasta är, så har collegium emell .
och til en början befalt mig lämna consistorio deraf del, förmodandes collegium at jag tils vidare lärer blifva trodd pä minä ord.
I dag har consist. academicum regalerat och med en särdeles
Med djupaste
myckenhet bref, men vi skola väl betala dem.
vördnad har jag den aran at städse framhärda min huldaste Fars
.

ödmjuklydigste

son

Stockholm, den 17. Dec.

304.

.

1773.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Saken ang. Hinnerjoki sägquarn var redan hos rådet emot academien afgjord och justerad, men Hans Maj:t ändrade det til des
förmän. Jag kan just räkna delta ibland hans ex:ces välgärningar
emot academien, men sä hade jag mycket at göra at fä honom at
skrifva under en note, som jag skaffade in i conseillen hos Hans
Maj:t, där hans ex:ce dä ej var. Steget var risqueradt förty jag sade
ibland annat, at saken ex incommunicato var af rådet afgjord; men
nu fär academien säga fritt.
I dag hafva någre nya protocollssecreblifvit
i
revisionen
och
Paleen
för andra gången förbigängen.
terare
Jag märker, at hans ex:ce icke lärer tänka anmäla om mig, ty lian
vore hra nog, men hän behöfver nägon päminnare säsom i sägsaken.
Jag är således ursäktad, at jag efter helgen sjelf gär up til Hans
Maj:t, och dä tänker jag antingen begära at bli andre secret:n i
collegio, eller simplement Kongi, secreterare fullmagt, eller extraordinarie assessor i Åbo hofrätt, som ej vore underligare, ty alt
1 Viimeiset kirjaimet
sidottaessa peittyneet.
skymda vid inbindningen.
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fordrar specielle nåd. Det blir emellertid tyst. Jag var redan til i
dag upskrefven til audience, men det blef sedän ej cour. Jag måste
sluta, men aldrig at vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 21. Dec. 1773.

305.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Sedän min huldaste Fars bref af den 7. Decembr., som medbragte
öfverskottet til Mathesii fullmagt, har jag ej fått hugna mig af
bref, och flere päster äro äfven bärta. Den tiden är inne. lag bar
omständeligen underrättat Mathesius men med det menagement,
som vederborde, at min Far offererat fullmagtskostnaden som et
vedermäle af des vänskap för honom, och jag har äfven redan fått
svar, som vitnar om hans tacksamhet och at hän anser min Far som
hufvuddriffjäder til hans lycka. Min huldaste Far lär sjelf snart
fä bref. Om det ej gär så fort och oförmodeligen med Eknäs, som
med några andra pastorater, sä skal jag vist bjuda til hvad som kan
uträttas för Sannholm, hvilket min h. Far täktes lämna til svar pä
hans bref, til des jag kan fä nägon tingat säga honom.
Jag behöfver säledes nu ej tala om adjuncturen. Troil var den
enda, som jag nämnt derom. Önskeligit vore, at man feck Cavander.
Jag vet ej nyligen någonting, som så fägnat mig som sägsakens
lyckeliga utgäng, mäst derföre at den redan syntes vara utom ali
reparation. Nu kommer jag ihäg, at min Morfar längesedan skref
mig til, at genom denna såg mig kunde yppas ingen tilökning i
lönen för canlzlerssecret :n. Om så är, supplicerar jag at få veta
det, och då kunde ju Bilmark eller någon annan oskyld person yppa
quaestion, åtminstone personelt för mig, efter saken verkeligen
annars gätt emot academien; ty rädet och Konungen äro oändel.
för skogarnes besparing.
Min huldaste Far täktes ej glömma afskrifter ang. böndagsplacaterne. Nu finnas här citroner och pomerantzer nog, men det är så
dags. Äplen äro och förblifva en rarite. Min Far lär nu fått Konungens portrait af Wechter, som ej hade rum för mera. Magister
Weman, en af våra ängsliga, ehuru biskedeliga finnar lofvade resa
före jul, och jag smickrade mig at fä skicka papper med honom,
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men ännu är lian quar. Hän har velat blifva extraord. philos.
adjunct, men jag har med höflighet afvändt det. Vil min huldaste
Far det, så skal lian bli det?
Jag ber min Far allerödmjukast för min slägtinge Gripenstrålen,
at hän mä få Ekestubbiske stipendiini!. Cantzleren har skickat sin
röst för honom til baron Rappe. Hvad tykte min huldaste Far om
Ställbergska expeditionen. Den lär finnas så ministerien e, at Consistorium kan göra med honom hvad det vil. Jag vil ej aldeles, at
expeditionen om spanmälssaken skal fä samma uttydning, ehuru
Morfar lär tycka, at den är en onödig invändning. Den var tvärtom
nödig och den quaestion torde falla hvar och en i ögonen. Cantzleren ville säledes hafva altsammans utredt, innan hän föredrar saken
hos Konungen. Annars lär hän nu blifva posterad för henne. Komme
professorerne nu å nyo här i hop, så är det emot vår intention.
Cheilanus har jag sedermera ej sett til. Jag har ännu nägot liopp
om Weman. Jag begriper ej, huru Wullfvens affairer stå, och til
min förargelse feck jag för nägra dagar sedän veta, at lian ingenting skickat i höstas til min Far, ehuru jag til och med visade hans
betjent på fartyget. Jag skal nu väl ätminstone ta ut defecterne.
Nu skulle jag rä, at min huldaste Far ville hälla sig tilden beskedeliga Halldin, sommin Far i sit bref omnämner.
Jag tackar ödmjukast för det gamla documentet, som jag dock
redan lärer gjort. Hvem har skrifvit det?
Det är alt för illa, at hushället nu råkat i så däliga händer. Ibland
mänga snärtor finnes här ock rätt beskedligt folck. Om min Far
tillåter, skal jag genom Paleens och andre fruntimmers connaissancer höra efter nägon beskedlig hushällerska, ty man får dem ändä
ej i Finland kunnige i nuvarande matlagningen.
Nu nyligen blefvo i en hastig vändning uti revisionen fyra Kongi,
secreterare nya, och Paleen af dem alla och äfven af Marks förut
förbigängen. Ordsaken at sä mänga blefvo, var, at den yngsta, gref
Posse hade den starkaste recommendation af sin far, och Konungen
ville äfven soulegera de äldre. Gumman Paleen är ganska sorgsen
deröfver, men så gör ej son heller strä i kärs. Den lilla förtjensten,
min Far nu nämner, öfverväges hos mänga andra; men det är jag
öfvertygad om, at om riksrådet hade nämt et ord om min befordran,
sä hade den länge skedt. Nu bad jag honom äter, när lian for til
Ekholmsund, men jag sir väl, at jag sjelf får upvakta Hans Maj:t.
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Riksrådet har grace för mig, men lian vil ej lägga sig längt ut. Nu
vil man ha Stenhagen til kammarräd, och om jag nu ej ville pressera förut, ser jag väl, at jag i den lediglieten, om ej förr, hlir
ätminstone andre secreterare i collegio. Jag utbeder mig, at vidare
få upvakta min Far i delta ämne. Skulle cantzlirädet Bierken silta
högre up, sä vore jag redan cantzliräd. Hän är ej som gynnare, utan
som vän och bror emot mig, och har et grundadt tycke för mig.
Hans grace hedrar mig ock mer än nägon annans. Ätminstone vet
jag ej nägon mer estimabl person. Annars är hela collegium och
bägge ex:cerne minä upriktiga gynnare, så at alt hvad nti vanliga
rörelser mig bör tilfalla, kan jag lita pä, om jag sof, och min ställning i collegii expedition är god. Skulle man likt senare få den
secret:repästen, så är den ock egentel. en tromans päst, hvartil
man ej förrän efter långt tourande kommer i de andre expeditionerne, af hvilka desutom en del nu äro med flere tromän eller
första expeditions secreterare försedde.
Jag mäste spara en och annan nyhet til nästa påst, pädet at det
brefvet ej mä bli mindre, än delta. Jag passerar just tranquillet
denna Julhelg bland lecture, musique och correspondence, hvartil
jag ordinairt har sä liten tid, hara derföre, at den är sä mängehanda bäde publico och privato nomine. Med djupaste vördnad
framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 28. Dec. 1773.

306.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Pästernes gång är nu sä längsam, at jag alt ännu saknar de angenämaste af alla bref, och at jag ville önska, at den ej förordsakade
ett betydande uppehäll och hinder, somman nu ej ser, uti den
angelägenhet, jag uti närlagde note vägar lägga för min huldaste
Fars ögon.
Af nytt fär jag blott berätta det gamla, at riksrådet Scheffer
likafullt bibehälles vid alt förtroende, at riksrådet Höpken hlir
säsom en generalintendent och rädgifvare, hvartil bäde hans egenskaper och Konungens utmärkta förtroende gör honom sä värdig,
at hän deruti och uti at vara den äldsta i rädet äger ali ära, som
en svensk mankan ästunda.
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Jag önskar min huldaste Far et välsignadt slnt på detta år, hvars
skrifvande jag ej kan bättre sluta, än med detta bref och den oma
försäkran at lefva och dö med djupaste vördnad min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 31. Decembr. 1773.

307.1

Fredenheim.

Allerödmjukaste apostille. 31. Decembr. 1773.

Efter noga betänkande får jag nu den aran at för min huldaste
Far upgifva en utväg til en snar, eclatånt och nyttig befordran,
tillika just uti den väg, hvaruti jag önskar få fortfara, til des jag
lämnar cantzliet. Det är til expeditionssecreterare uti utrikesexpeditionen, som nu i afseende bäde på befordran och lön är den
fördelaktigaste, sedän alla de andre expeditioner hafva uti secreteraresyslorne surnumerairer, och följaktligen lönerne uti oordning,
så at prospecten där för sjelfva dem, som gjort så brillant lycka,
är mindre favorable. Jemnförelsen finner min Far snart af medföljande förtekning. Denna befordran är högre än alla protokollssecreterare-syslor och secreteraresyslan i collegio, som ännu är til
sin ledighet oviss och i närvarande egenskap icke större än protocollssecreterare, blir efter ali liknelse länge utan lön och kanske,
när alt gär omkring, icke eller utan accord. Et sädant har nu blifvit mig tilbudit af expeditionssecreteraren uti utrikesexpeditionen
Klingenstierna, hvarigenom jag skulle, som hän nu är, blifva näst
efter förste expeditionssecreteraren Horn, under det hän nu är
fränvarande i Pomern, strax komma til förste expeditionssecreteraretjenstgöring, och som hän stär uti öfverenskommelse med sin
far at bli regeringsräd i Pomern, snart nog kunna bli förste expeditionssecreterare, och sedän fä hans nu innehafvande lön af
3.600 daler, eller utom sportlerne 600 daler mera, än secreteraren
har i cantzlicollegio, en lycka, i hvad alternative den betraktas,
är större, än den jag på något annat ställe ännu på många är kunde
vinna, utan at jag emellertid vore stängd ifrän at avancera til löner
för de syslor i cantzlicollegio, som jag där beklädt. Steget är så
1

Sidottu 1. I. 1773

p:tyn

jälkeen.
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stort, at det vore svärt at viima, om det ej skedde genom accord,
och om ej framledne statssecreteraren Klingenstiernas och min
Fars namn gjorde det lätt, och jag hade praejudicat nti Klingenstierna sjelf, som värit det frän registrator. Om ock emot ali förmodan collegium gjorde svärighet at besätta registratorssyslan efter
mig, säsom på sätt och vis surnumeraire, vet jag dock vist, at Hans
Maj:t tilstadde det för at hjelpa statssecreteraren Klingenstiernas
hederliga son til fördelaktigt accord, som beror derpå at jag fär
accord af minä successorer. Beträffande nu sjelfva accordet, sä
hafva vid afskedstagandet flere andre exped.secreterare fätt 24.000
daler kopp :mt, och nu nyligen Wiksten i krigsexpeditionen af Carlson,
ehuru denne derigenom blott kömmit i den ställning, som förtekningen utvisar. Klingenstierna vil säledes sä mycket mer hafva
det samma, som hän skulle behälla en mindre lön med sig än
Wiksten och jag, i anseende tildet föregående gjorde et fördelaktligare steg än Carlson. Lyckligtvis finnes nti hvarje grad i
cantzliexpeditionen gässar, som äro avide efter befordran, sä at dä
jag skulle behälla min nuvarande lön och rättighet tilde större,
kan jag ändå få 12.000 daler vid mit afträde derifrån af copisten,
cantzlisten och registratoren tilsammans tagne. Det vore väl redigare at kunna på en gäng clarera med Klingenstierna, men om min
Far sä befaller, vil lian hafva blott denna hälft straxt, och den andra
hälften, sommin Fars ömhet skulle tilskjuta, sedermera säledes,
at 4.000 daler vid hvarje af de följande ärens slut utan interesse
betaltes, hvilket synes vara det drägeligaste, at sådant steg kan fäs
före. Det är väl sant, at då hafva alla minä accorder i cantzliet
kostat 21.000 daler, men sä är jag ock dä pä öfversta trapporne,
och flere hafva blott til cantzlist utan lön betalt 12.000 daler,
hvaribland fru af Paleen bedyrar, at hennes sons betalningar för
syslor och för äldersafträden gä til 27.000 daler, för hvilka hän pä
tio är är cantzlist och för et är sedän fätt cantzlistlön. När jag
åter blir förste expeditionssecreterare och fär den tilhörige lönen,
sä har jag för 21.000 daler antingen tilsammans en lön af inemot
6.000 daler, eller ock bårtaccorderar jag cantzlerssecreteraresyslan
säsom då under mig. Den måste, sedän lön blir stadig, ätminstone
vara värd 6.000 daler, och när de afdragas, blir accordskostnaden
in alles blott 15.000 daler, at förtiga, at när jag en gäng lämnar
cantzliet, jag väl ock kan få accord, och säledes alt sluteligen blir
ersatt, och jag uti et hederligt embete.
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Jag förblifver säledes nti et ständigt tiltagande af löner, och har
en snar apparence om den första betjentlönen. Med en sädan
ställning akulle jag ock vinna en säkrare utväg til befordran, vida
öfver de surnumeraire fullmagter eller tjenster, jag annars arbetat
pä, och som altid akulle hafva afvund, ovisshet och tracasserier med
sig, dä jag nu tvärtom utan at nägon hade at klaga derpå, uti 26 års
ålder genast akulle stiga öfver alle protocollssecreterare vid en beställning, som är mera agreable och ej så trälsam, som uti de andre
expeditionerne, men likafullt uti Konungens ständiga äsyn, med
så mycket större visshet, at efter nog kårt tid blifva verkelig Ironian,
som första expeditionssecreteraren är, samt med ali sannolikhet, at
sedän uti den bästa ålder vinna et hederligt och reelt etablissement.
Aldramäst lyckelig vore jag, om det blefve uti min huldaste Fars
embetesort och vid des sida, där jag finge närvarande låta hela
min lefnad blifva en beständig tacksamhet. Klingenstiernas offert
synes derföre vara sädan, at icke nägon fördelaktigare mera i min
lifstid lärer mig i den vägen tilbjudas, och at det vore at ängra,
om jag genom längre tids utdrägt depenserade mera och avancerade
mindre. Min huldaste Fars ömhet och min brinnande åstundan at
få fägna en så öm Fader upmuntrar mig säledes at allerödmjukast
anhälla om des gracieusa yttrande med det snaraste, först om sjelfva
hufvudfrågan befalles, och sedän genom hvilketdera af för nämde
alternativer min Far behagar at den verkställes, säsom ländande
til en icke caracteriserad, utan verkelig lycka, härtil i minä är
ohörd.
Haec et csetera provideat Deus, optimus fatorum dispensator.
Utrikesexpeditionen.
Expeditionssecreterare h:r Mauritz Ulric Horn, har lön.
h:r Carl Klingenstierna.
Sequuntur 2 protocollssecreterare, 2 registratorer, 5 cantzlister och 3 copister.
Krigsexpeditionen.

Expeditionssecreterare h:r Jonas Arnell, lärer ha lön.
h:r Daniel Dalin
h:r Hans Henric Hollström
h:r lohan Gustaf von Carlson

}

Protocollssecreterare h:r Cristopher von Numers.
h:r Johan von Engeström.
h:r Johan Carl Frang.
Sequuntur 1 registrator, 4 cantzlister och 2 copister.

\

I

med mindre löner.
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Expeditionessecret.

h:r Joh. von Heland, statssecret., har lön.
h:r Samuel Sernander 1
h:r Johan Elers
] med mindre löner.
h:r Jacob Tammelin

Protocollssecreterare h:r Elis Schröderheim.
h:r Anders Gabriel Clareen.
Sequuntur 2 registratorer, 6 cantzlister och 3 copister.

308.

Min huldaste Far.

Minä känslor, då jag äter får på et nytt årtal tilskrifva en öm
och huld Fader, aro så ljufva, at jag ej kan förlikna dem vid annat,
än den sällhet, jag af mit innersta önskar min huldaste Far så länge
nägonsin timmelighetens vilkor tilläta. Gud välsigne den bästa
ibland Fäder!!! Jag skulle upvakta min huldaste Far med förledne Tisdag, men påsten geck ej dä mera. I dag hugnades jag
med brefvet af den 28. Decembr. Det näst förut, som jag förut haft
den äran at berätta, var af den 7. Decembr. Jag fruktar, at jag ej
fått nägot deremellan.
Min huldaste Far lär nu snart med vanlig grace emottaga mit
sista bref. Gär den pian ihop, så är det vist, at ingen hela denna
tiden i min ålder och nti cantzliet gjort så brillant och så nyttig
lycka som jag, och dä tänker jag ej på mindre, än at komina til
Finland som lagman eller landshöfdinge. Det är serieuxt, at det
förra kunde ej vara längt bärta. Hvad annars min nuvarande ställning angär, är min huldaste Fars empressement derom et nytt bevis
på des ömhet. Men jag mäste bekänna at jag ännu ej har ordsak
at klaga, ehuru jag redan kunnat vara mera, om r.r. S. icke vore så
timide at framföra sädane saker. Jag märker, at andre secreteraresyslorne nti presidentscontoiret i min Fars tanka lära vara Stora
embeten, men desse, nti hvilka de förre cantzlijunkaresyslorne
blefvo förbytte, hafva som en stor grace den äran at vara lika med
registratorer. Nu är jag äldre än alla de: Ergo. Hade jag velat
söka nägon sädan’päst, hade jag väl fått den, men det är ingen
uträkning, och större lön hade jag förut tilsammans räknad. Chefs
de bureau äro lika med protocollssecreterare, men de syslorne voro
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ät mera förtjent folk bårtlofvade. Ingendera fä taga sinä löner
från verkot, när de gå bärt. Morian är nu andre secreterare i
presidentscontoiret och det är ej förr rapide lycka på et ställe, där
man fär silta länge och väl, bar en ledsam chiffrerande sysiä, och
när man går bärt och ej fär annan lön, icke taga nägon med sig
derifrän, som är förbudit. Rosenstein äter är copist, och blir nu
efter mig, om jag går bärt, cantzlist, eller om jag kan drifva det
igenom registrator. Inga andra nya syslor äro inrättade i cantzliet,
än de nti presidentscontoiret. De andre nti inrikes- och krigsexpeditionen befordrade äro surnumeraire, och hafva ej bättre ställning
til lön och vidare fortkomst, än den vid mit sista bref bifogade
lista utvisar, med den skilnad derifrän at icke en gäng Arnell
har expeditionssecreterare- utan en cantzlistlön. Säledes bar jag
ingenting at afvunna dem, och ännu är det långt ifrän at nägon
skulle prejuciderat mig, och icke skal det hända. Jag vill ej tala
om Possen och Wachlmeister, som prejudicerat hela cantzliet utan
at jag har nägon skada deraf.
Det är säledes långt ifrän at jag
är bårtglömd, och jag har lika fortkomst at förvänta, som nägon
annan i min das.
Jag har glömt, at lägga til uti expeditionssaken, at min hederliga
cantzliräd af Bierken på alt sätt styrker tilhenne, och hän hjelper
mig äfven at fä accorder efter mig, eller rättare, at de blifva
befordrade, som betala mig.
Äro alla nyheter, som sprides omkring uti landsorterne så grundade, som den landshöfdingen berättat om andra secreteraresyslan
i collegio, så är det bättre, at man ej hade nägra. Den anecdoten
är så högst besynnerlig, at jag icke en gäng kan finna, med hvilken
den kunde vara bärtblandad; ty andre secreterareskapet är en idee
emellan cantzlipresidenten, Bierken och mig, som ej någonsin värit
hos Konungen anmält. Desutom liknar den utsagan: Händer det
icke etc. mycket mera Rappen, än den hän densamma tilskrifvit;
ty den herren brukar ej sä brusqua faconer. Riksräderne lägga
sig ej eller uti hvarandras saker, och ännu mindre bör landshöfdingen lägga sig uti cantzliets saker. Det skulle förarga mig, om
hän behagade yncka min ställning, och i den händelsen täktes min
huldaste Far läta honom förmärka denna lilla bevuen. Hans historiette mäste vara blandad med den, dä Possen och Wachlmeister
blef uti revision, men det angeck ej ministeren, och omständig-
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heterne aro ej lika uti annat, än at mänga recommendationer voro
pä färde.
Jag har visserligen längesedan reprocherat mig sjelf för det jag
stundom skrifvit så kårta bref, men här är verkeligen ej stort at
säga, ty allting går mäkta tyst och det interessantaste veta ej flere,
än Konungen, riksrådet Höpken och riksrådet Scheffer. En hop
mindre saker, som jag i almänhet ämnat heratta, har jag altid
funnit förut och lika snart uti Dagligt Allehanda, så at jag kan klaga
med ministren Zöge uti Berlin at här emanerar mycket litet och
nästan intet af de almänna. Dock när jag stundom är ledig, så
kornmer jag ihäg et och annat, och jag skal söka göra minä bref
så interessante, som möjligt är.
Roselius lär ha gjort nägon disposition af en ansenlig hop specie
mynt åt Grillen, men annars icke nägon. Gamman Bergia, som
bäst behöft vara hans arfvinge, dog 14 dagar förut. Jag tackar
ödmjukast för discretion. Hvad utsikt kan sägsaken lämna til
mera lön?
Klingenstierna var nu just åter hos mig. Nu får jag höra, at
hän hade secreterarefullmagt innan hän blef exped.secret:re. Men
man får försöka på, huru det vil gä. Med djupaste vördnad har
jag den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 7. Januarii 1774.

309.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Här har en åtta dagar värit en så förfärlig köld, at antingen blir
påstgängen ganska quick eller ock fä vi här ej se bref på läng tid.
Beklageligen har sedän det sist accuserade brefvet ingen påst
kömmit.
Min ena boningskamerat den beskelige Adlerbeth, som är just
et genie superieur, har nu mäst färdig sin Iphigenie modellerad
efter de gamle originalerne, men i mycket sjelf original. Det blir
den första svenska tragedie, som förtjenar at kallas så, och tillika
den första i den gamla grekiska gout med choeurer emellan acteme.
Den är med et ord sagdt mästerlig, och riksrådet Höpken har sagt,
at det är det vackraste som ännu i den genren är skrifvit pä svenska.
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Konungen har oändeligen agreerat den, och Adlerbeth har redan
3:ne gänger haft den nåden at vara med sin piece uppe hos Konungen om quällarne, där hän ock tvänne gänger vid Konungens egen
taffel souperat. Det är roligt, hvad små omständigheter kunna
bidraga til ens lycka. Adlerbeth är redan känd i hela Stora verlden,
och jag vet heller ingen af minä kamerater, som sä förtjenar det.
Riksrådet Scheffer och hofcantzleren baron Sparre hafva äfven
ganska mycket agreerat den andra ideen, och jag skäms för alla de
eloger, hvarmed de behagat öfverhopa mig. Min sann, om jag dem
förtjenar. Rättnu tror jag allting kommer af en viss ton och röst,
ty nägre få sädane som Adlerbeth undantagne aro vi öfrige menniskor och små sicterare ganska lika.
Commercerådet Finlay har behagat göra min bekantskap, och
värit hos mig tvänne gänger för et vapn skull. Hans dräng kom til
mig och frägade, om commercerådet feck hälsa pä mig. Jag sade,
at jag ville göra min compliment hos honom, men hän förekom mig.
Den connaisance hade värit flaterande för nägre är sedän. Hän
är vid godt humeur, men talar en ganska ful svenska. I nästa sommar får Finland säkert den nåden at se Konungen. Prins Carls
biläger blir uti Maji eller Junii. I början af Julii kommer Konungen til Finland och emot hösten är hän tilbaka i Skäne vid mönstringar. Jag vet just ej om det skal vara hemligt, men så godt
kan det vara.
Nu hafva vi mycket omständeliga underrättelser om cossackernes
rörelse i Ryssland, som ej är at narras med. De vilja sätta storfursten pä thronen men det är väl bekant i Åbo.
Jag har ej hört af gårdshandlarne sedän. Icke har jag heller
kunnat göra mig angelägen. Vil hän handia med mig, sä säger hän
mig til. Men jag fruktar at arfvingarne äro sä mänga, at man deriÄr min beskedliga Rrungenom blott leder sig in i tracasserier.
nerus capellan ännu? Med djupaste vördnad har jag den äran at
framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 14. Jan. 1774.

Fredenheim

In margine: Jag får allerödmjukast iterera min anhällan om den
afskriften af coliegii bref til Consistorium ang. tryckerisakerne, som
jag för en tid sedän hade den äran at begära.
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Min huldaste Far.

Ehuru jag denna gängen akulle hafva mer at skrifva om, hinner
jag dock blott hälla mig vid ämnet af min befordran, som jag vet
för min huldaste Far är det angenämaste jag kan framföra. lag är nu
stadd just up uti de sakerne ocb i den största ovisshet, som jag nägonsin värit. Påsterne aro icke komne ifrån Finland, ocb jag vet ej
burn min Far anser expeditionssecreterare-ideen. Den är dock på
min förmäns inrädande anmält hos Konungen, ocb nu under det
samma blir Gyllenborg cantzliråd ocb Stenhagen kammarräd, men
tillika det ganska säkert, at Forsslund blir secreterare i cantzlicollegio. Än mera: efter bonom blir dä en protonotariesysla ledig,
ocb efter kammarherren Piper, som efter nägon tid tar afsked, den
andra äfven vacant. Jag kan ej pretendera den framför Enander
ocb Mörk, ty då visa de up minä cessioner tili dem af de syslorne,
som i sig sjelfva icke eller medföra mera förmän, än registratorssyslan. Hvad skal jag dä säga, jag kommer dä änteligen inom collegiiexpedition uti den ställningen, at jag sluppit dem, som nu äro
förr mig, ocb at när sedän nägon sädan sysiä blir ledig, sä kan jag
med högsta justice få henne: en tröst, när man ingen bättre bar, ocb
som ännu releveras deraf, at Forsslunds avancements sjuka säkert
snart gör secreteraresyslan äter ledig, som är den enda, sanningen
til säjande, som jag vil affectera inom vär expedition, ty protonotariesyslorne äro blott paliativer. Men denna viie anser jag ändä
så svag at jag bör tänka pä andra. Hvad andre expeditionssecreteraresyslan i utrikesexpeditionen vidkommer, vore den visserligen
den fördelaktigaste, men jag tänker med fruktan ocb bäfvan pä
henne för utgiften skull, så at jag nästan är glad, at Hans Maj;t
ej ännu vist yttrat sig, utan sagt, at lian tänker draga in den syslan
med flere onödige, men tillika förklarat mycken nåd för mig ocb
lofvat närmare yttra sig om sjelfva saken, hvarom dock ännu inga
Jag gär således ocb fruktar
skriftelige ansökningar äro ingifne.
bäde at den skal bifallas ocb at den skal afsläs, ocb väntar med
empressement på nästa Tisdag, dä änteligen min tour infaller at
komina inför Konungen, ocb hvarefter jag först kan lämna min
huldaste Far närmare uplysning om minä apparencer. Minä andra
ideer af andre secreterare i collegio, Kongi, secreterarefullmagt
ocb assessorat i Åbo hofrätt känner min huldaste Far, men de äro
29
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svagare och mindre fördelaktiga med lika ovisshet.

Jag skal dock

bjuda tilat relevera dem med det jag söker secreteraresyslan i collegio, och altsammans skal jag sä ömt föreställa Hans Maj:t, som
jag kan; särdeles, hvarom min huldaste Far behagade vara öfvertygad, assessoratet i Åbo hofrätt. Ordsaken är icke at jag ledsnar
vid cantzliet, ty där önskade jag bälst vara, men jag finner det
mindre roligt, at under det minä förmän behaga smickra mig med
complimenter och äro nögde med mig, jag ändä stär qvar som förut.
Och jag måste säja, at den reflexion och den dertil, at jag alt mera
och mera finner syslor vara precaira, ju högre, des mera, gör at jag
snart vore benägen at lägga det alternativet tilden föregående, om
ej nägot af dem lyckas (då jag täml. säkert kan sluta, at jag ingen
brillant lycka gör i tjenstevägen) at lägga det alternativet, säger
jag, til, at så godt i tid som för sent taga afsked och söka den samma
lyckan nti en independance, som utgör min caractere. Jag had©
dä ätminstone den vinst af det jag tjent, at jag lärt mig kanna hvad
man anser högt och stort, at jag visat at jag hade kunnat vara med
i tjensteskaran, at man kanske gör mig den justicen, at säga det jag
borde blifvit qvar där, at jag kan få en hederlig caractere, och hellällä halfva minä löner, tilsammans 1.200 daler kopparmynt, och
dertil en accordsumma af ungefär 12.000 daler kopparmynt, hvars
interesse tilsammans med halfva lönerne kunde bli 2.000 daler
eller 6 pros. af 30.000 daler. Skulle jag äter, som kanske ej kunde
vara omöjligt, fä hellällä hela cantzlerssecreterarelönen, utan sportlame, så skulle min lilla pension kunna bli ungefär 2.500 daler eller
interesse efter nägot öfver 40.000 daler och säledes nägot när ersättning för hvad min tjenstetid kostat en öm Far, samt tillika så
mycket jag kunde ha til handpengar på en liten landtgård. Säledes
kunde man hafva nägot för det man tjent, och nästan pä vist sätt
vara i samma behällning som om man icke gätt in uti en sä narraktig väg. Dessa minä tankar underkastar jag serieusement min huldaste Fars ompröfvande, säsom det sista alternativet, för at icke
blifva rädlös, om det behöfs. Det är mägta distance emellan expeditionssecreterare-ideen och denne. Emellertid äro de bägge de säkraste och för mig lika angenäma. Kunna väl någre mera philosophiske tankar falla en ministre in, som just som bäst håller på at
poussera sig och försöka alla mojens til sin upkomst, eller courtisan, som nu just skal up pä couren, och derföre måste afbryta
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Aldramäst underliga tyckas de vara, då hans ex:ce
gref Scheffer just denna eftermiddag äter behagat mycket gracieust yttra sig emot mig, och då jag verkel. kan lita på honom och
flere gynnare. Men jag mäste säja, at det förargar mig, at se en
informator gä för mig til secreterare-syslan i collegio, och derföre
önskade jag vara in utrumque paratus. Mankan ju åtminstone
raisonnera derom, ehuru jag mäste säja, at jag denna gäng finner
mig vara förr mycket philosophe. Med djupaste vördnad bar jag
den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
delta bref?

Stockholm, Carls dag 1774.

311.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag kan ej beskrifva med hvad fägnad jag af min huldaste Fars
vördade bref i går fant, at min huldaste Far täkts bifalla projectet
til mit avancement, och min fägnad har på längt när ej sä mycket
afseende på min förmån deraf, som simplement deruppä, at hvad
deruti på min förmäns inrädan redan blifvit tilgjordt, ej varmin
Far emot. Den som fätt et hett och kanske för mycket drifvande
temperament, blandadt med försiktighet och sä mycken fruktan at
i nägot mål göra en huld Far emot, som jag, fär hälla til godo at
äfven ibland vara litet orolig. Man fär vänja sig vid critiske ställningar, när man skal vara med i den Stora verlden, och en ministre mäste
ibland risquera nägot af eget bevåg, när hän ej hunnit fä instruction.
Men alla dessa reflexioner lämnar jag gärna och beklagar midt
under min glädje, at mig felas ord at uttrycka min tacksamhet
emot min huldaste Far. Jag behöfver dem ej eller, ty min huldaste
Far kan af sit eget hjerta sluta til minä rörelser, efter vällusten at
göra godt är lika stor som den at vara tacksam derföre, Gud välsigne min huldaste Far och des välgärningar emot mig, sä at de
mätte skaffa min öme Far sjelf den hugnad och glädje, som en
enda sons fortkomst medförer. Min huldaste Far täktes ej uptaga
mit senaste bref säsom nägon otålighet. Det innehöll endast reflexioner, som altid utgöra grunden af mit tänkesätt, under hvilket
jag dock ej uraktläter alt hvad til en reelle upkomst nti tjenstgöringen kan bidraga. Det är icke vist, at det största soulagement

452

Mennander—Fredenheim.

för en trogen undersäte är, at fä tjena vår nädige Konung. Förledne
Tisdags den 1. Febr. hade jag audience hos Hans Maj:t. Som jag
ingenting gjort utan minä förmäns räd, så rädförde jag mig äfven
förut med dem, kuru och hvilka utvägar jag i underdänighet skulle
föreslå til min befordran. Hans ex:ce gref Scheffer, bofcantzleren
och berr cantzlirådet af Bierken aro minä nitiske och mäst betydande gynnare. De behagade gracieust instämma deruti, at jag ej
ännu borde skilja mig frän cantzliet, där de behagade förklara mig
vara en skickelig betjent, innan jag med mera förmän kan göra det.
Icke eller ansägo de det åpropos at besvära Hans Maj:t med sä
många projecter på en gäng, utan at man först borde försöka det
bästa. Jag bornerade mig således dervid. Jag anförde detsamma
med djupaste soumission hos Hans Maj:t, och kunde nti des första
ögnakast läsa hans myckna nåd för mig och det namn, hvaraf jag
drager hela min förtjenst. Hans Maj:t svarade mig ganska nädigt
äter med den början: Min kara Fredenheim. Hans Maj:t fortfor:
Klingenstierna bar ännu ej inkommit med sin afskeds supplique,
men då det skedt, skal lag vidare tanka på Er sak. Jag vet, at Ni
med mycken flit tjent i cantzliet och Er Fars förtjenster äro ganska
Stora, det är vist. Det var det mäst deciderade, Hans Maj:t plär
svara nti tjenstesaker, innan hän sett bandlingarne, och tillika et
svar, som gör, at om ock saken denna gängen ej skulle bifallas, är
jag dock altid förvissad om Hans Maj:ts nåd vid annat tilfälle.
Hans Maj:t hugnade mig med en lika nädig mine, när jag geck ut,
sedän jag för Hans Maj:ts nåd underdänigst tackat, och när jag
tvä dagar efter var på couren, gjorde Hans Maj:t en sä nädig hälsning ät mig, at den ej annars plär hända sä smått folk. Det synes
således bero på sjelfva skrifternes föredragande, och dem baron
Sparre tagit til sig at sjelf föredraga uti conseillen vid lägligt tilfälle.
Jag hvilar således mi först vid delta projectet, och hans ex:ce har
lofvat at det samma vidare understödja. Jag bör äfven berätta min
huldaste Far, at Hans Maj:t, som icke velat tilläta lönens afsöndrande från utrikesexpeditionen, har värit sä nädig och lofvat
Klingenstierna en deremot svarande pension, och det visar äfven
huru Hans Maj:t vil lätta saken. Hans Maj:t tycker ej eller om
accorder, och derföre, ehuru hän sjelf vet af delta, vil lian likväl,
at om saken gär igenom, det aldeles ej sker såsom i afseende på
accordet, och det är ännu en ganska flateuse omständighet för mig.
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Accordet kommer således i evighet at blifva en hemlighet, och ton
blifver, at Klingenstierna endast med förmän af pension gått bärt,
hvarom jag bordt preveniera min huldaste Far, säsom en sak, hvilken,
om denna befordran mig händer, gör den ännu mera hederlig för
mig. Hvad min skickelighet til syslan vidkommer, bar jag deröfver ej gjort mig airer, utan häldre afficherat densamma kanske
mindre, än hän är. Men hvad mig felas nti fransyskan och tyskan,
lofvar jag nu för min huldaste Far at inom et halft år ersätta, ehuru
med nägon kostnad, efter jag mäste hafva dagelig conversation
med Lefebure och Nestius. Latinen åter är jag räknad at vara
ibland de fä, som kanna, och jag vil äfven deruti påtaga mig, at
deruti skrifva de förefallande expeditioner, hvilka man härtils ej
kunnat anförtro andre, än gamle Wibiörnsson. För öfrigt glömmer
jag ej de nyttiga föreskrifter, min huldaste Far sä ömt lämnar
mig, och fär om hvad vidare i det ena och andra förefaller, snart
upvakta min huldaste Far. Men nu genast bör jag ock säga, at
baron Sparre lätit mig förstä, det Hans Maj:t ej onädigt skulle
ansett, om min Far sjelf med underdånig skrifvelse recommenderat
saken hos Hans Maj:t, et nytt prof af des nåd och det värde Hans
Maj:t gör af min Far. Det är således nödigt, at i f ali emot förmodan et sädant skulle behöfvas, jag får et sådant i beredskap,
och desutom et underdänigt tacksäjelsebref af min Far at i god
tid aflämnas, om jag får denna grace, jemte tacksäjelsebref til gref
Scheffer, hofcantzleren och cantzlirädet af Bjerken. I synnerhet
äro alla desse tacksäjelsebref nödige, och jag ber om dem med
det aldraförsta utan datum det jag insätter och så at de sedän
af mig kunna förseglas, hvarefter jag skal afpassa momenten at
dem aflämna, när det är apropos, ty påstgängen kan annars bedraga
oss.

Som Appelroth sjelf lofvade lämna mig svar och ej sedän gjort
det, sä bar jag ej behöft eller velat efterhöra hans resolution deruti.
Men sä snart jag vinner litet lugn, skal jag om delta och mera,
som jag ej nu medhinner, göra mig underrättad.
Med nästa påst skal jag upvakta biskop Serenius med quittencet.
Schöns artiga son, som i gär gjorde nägra duetter med mig til
claveret, sade, at hans Far ej ännu frän biskopen fått praenumerationssedlar. Men skulle de ändä vara här, eller när de komma,
skal consistorii prsenumeration verkställas. Weman är ännu qvar
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och derigenom har jag blifvit bedragen i mit hopp at kuntia öfverskicka något förrän i vär, om ej nägot annat tilfälle dertil yppas.
Min Morfar bar äter tilskrifvit mig et complaisant bref til svar
på min sluteliga berättelse om portraitet, som är rätt väl gjort.
Med oaflätelig vördnad bar jag den aran at ali min tid framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 4. Febr. 1774.

312.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Nu lider det medan det skrider, och den sluteliga väntan, hvaruti
jag är, bereder blott en flateusare utgäng. När jag uti regeringsformen sett, at expeditionssecreterare-syslorne vil Kongi. Maj:t lika
som de andre högre bärtgifva i sittande räd, har jag trott det
endast angå första expeditionssyslorne, hälst det sä passat sig, at de
andre härtils blifvit bärtgifne på lustslottet uti cabinett eller conseil, som ordinairt i Stockholm sker med syslor under öfverstelieutenanter, bvilka äfven först uti den ny a regeringsformen fått
tromans värde. Men dä baron Sparre i förgär frägade Hans Maj:t,
om min sak finge säsom i går anmälas uti conseillen, svarade Hans
Maj:t med nådige utlåtelser: päminn mig derom, när jag går i
rådet, så vil jag där företaga det. När man nu jemnför 10. och 22. §§
uti regeringsformen och ser hvad syslor som bärtgifvas uti sittande
räd, så lär, om jag blir således utnämd, andre expeditionssecretererne af Konungen vara ansedde redan som tromän, som vore
rätt förmänligt och ännu förmänligare, om jag ändä blefve af
andre kallad trotjenare och således undgeck den afvund sommin
lycka annars kunde medföra. När därtil kommer, at Konungen
sagt, at hän vil indraga andre expeditionssecret:resyslan i utrikesexpeditionen, hvilket just värit det, som gjort nägot uppehåll i
saken, efter det redan var i quaestion, när Klingenstierna blef, så
lär jag på andra sidan vara så mycket mer säker, at bli flyttad til
den första, när lian blir ledig, som jag redan fått tämmelig apparence derom. Således lär i bägge fallen en lagmanssysla, som utgör
comblen af min äregirighet, icke vara längt bärta, om lian blir
ledig i Finland, och emellertid är det steget, jag nu hoppas vinna.
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så fördelaktigt, at ingen i minä år ännu kömmit dertil. Men altsammans blir dock emellan min Far och mig. De första tre dagarne
i veckan är Konungen merendels nägon gäng i rädet och nägon
öfverstelieutenant väntar nu på utnämning, så at jag hoppas til
nästa Fredag kanna fägna min huldaste Far med siat i en så
betydande sak för mig. Med djapaste vördnad bar jag den aran
at vara min haldaste Fars ödmjaklydigste son

Stockholm, den 11. Febr. 1774.

313.

Fredenheim.

Min haldaste Far.

lag bör ej apskjata at berätta min haldaste Far, hvars förtjenster
gjort hela min lycka, at Hans Maj:t förledne Tisdags ati rädet
behagade i nåder nämna mig til des andre expeditionssecreterare
ati Kongi, atrikesexpeditionen, säsom afskriften af fallmagten närmare atvisar. I gär nedlade jag min anderdånigste tacksäjelse,
feck fallmagten och började tjenstgöring. I dag bar jag aflagt
eden. Jag kan ej beskrifva de rörelser, soin hos mig väckas af så
mycken näd, ynnest och vänskap, som mig vid detta tilfället mötte.
Det enda och kanske nog hafvadsakeliga, som jag saknar, är satisfaction af egen förtjenst, men jag skal ätminstone söka viima
skickeligbet. När jag atnämningsdagen koin in i collegio, hagnades
jag af alla minä herrar förmäns lyckönskningar, och min nya
statssecreterare omfamnade och kyste mig.
Sedermera har jag af
alla minä vänner och kamerater blifvit emottagen med så säkra
prof af deras deltagande i min lycka, at dessa dagar värit de Ijufligaste af min lefnad. Minä kamerater nti utrikesexpeditionen hafva
tycks glömma det intrång jag gjort dem, och idel vänskap har
pä alla sidor omgifvit mig. Kongi, secreteraren Klingenstierna har
i synnerhet för sin hederliga fars skull fätt sexhundrade plätars pension, et ytterligare prof af den nåd, hvarmed Hans Maj:t ansett
saken. På sådant sätt fär jag nu under den nådigaste Konungs
ögon aflägga min underdäniga tjenst, genast som första expeditionssecreterare.
Deras ex:cer, som jag nu alla upvaktat, hafva med
ganska mycken ynnest emottagit mig. I synnerhet har r.r. gref
Höpken och cantzlipresidenten bedt mig hälsa min Far. Den
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förra sade: Det är den hederligaste man, jag känner. Om jag skulle
skrifva om alt, så räkte ej papperet til, och jag måste åter på Stora
couren, som olyckligtvis är om fredagsqvällarne, och mer än en
gäng hindrat mig.
Minä arrangementer efter mig har jag gjort på det försiktigaste
och jag hoppas alt snart vara i ordning. Törs jag nu utbedja mig
på de öfrige 12.000 dalerne och medföljande revers min huldaste
Fars caution, så är min antecessor satisfait. Jag har prolongerat med
honom ännu på et är, så at det blir mindre årl. än först var ämnat.
Min huldaste Fars gracieusa yttrande härom gör at jag nu så
dristigt kommer fram med delta ämne.
Jag har uti närlagde bref gifvit min Morfar anledning at vidare
tala vid min huldaste Far om min ly eka, som verkeligen är nästan
ovanlig. Hän eller nägon annan bör dock ej veta af accordet. Man
supponerar och gissar här, men har ingen redighet derom.
Ehum mit hjerta öfverflödar af skrifämnen, måste jag dock
genast sluta och med okonstlade ord å nyo tacka min huldaste Far

och til des ömhet äterbära ali min lycka. Förr allting, min huldaste Far, lät mig med aldraförsta få tacksäjelsebrefven til K omingen, riksrädet Scheffer och hofcantzleren baron Sparre, som i synnerhet värit min förespråkare, jemte et recommendationsbref til
grefve Höpken. Jag vil ej förlora de moment dessa brefs aflämnande skänka mig, särdeles hos Konungen, hos hvilken jag dä åter
tänker få enskild audience. Baron Sparre har änteligen påmint
derom. De torde nu dateras och förseglas af min huldaste Far; men
törs jag he om afskrifter, så vet jag deraf, huru jag skal tala. Med
djupaste vördnad har jag den äran at til dödsstunden framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 18. Febr. 1774.

314.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Nu är jag uti full gäng med min nya sysiä. I gär var jag första
gängen uti Kongi. Maj:ts conseil, och började den oskattbara lyckan
at få höra rädslag af Kongi. Maj:t och deras ex:cer grefvarne Höp-
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ken och Scheffer, som om de ej vore de högste i riket, ändä akulle
vara de störste genier. Jag har nu oändelig hop de vigtigaste handlingar under min vård, ibland annat alla de nyaste fredstractater,
flere betänkanden om conjuncturerne, flere bandlingar relative til
regementsförändring med mera, som jag icke nu törs tala omat
jag hade hos mig. Jag bar redan upsökt en par äldre rätt interessante bandlingar, som Hans Maj:t ganska mycket tykte om, och
har befalt mig vidare fortfara med sädane rechercher. In summa
min sysiä är bäde nöjsam och vigtig.
Min huldaste Far täktes ej ogunstigt anse, hälst efter accordet
ej straxt medför min utgift, at jag genast vägar nämna om minä
andre utgifter relative til befordran, som gjordt en mäkta skåra
uti min Seneca. Fullmagten kostade jemnt 400 daler utom små
drikspengar, en tractering, som jag i synnerhet för minä kamerater
skull måst anställa enligt närlagde räkning 587 daler, en ny svart
klädning, nödig för mig både dä jag under den ständiga omväxlingen af hofsorger var sökande, och äfven framdeles, dä jag ständigt
måste vara på hofvet, 400 daler, som tilsammans med andre smärre
utgifter til hyrvagnen, hvita strumpor med mera väl blifver 1.500
daler kopparmynt, alt ren utgift. Jag nödsakas derom anhålla i
djupaste ödmjukhet för at icke komma uti balance för en framtid,
som fordrar ali hushällning. Jag har nu hvar morgon hos mig en
fransos uti par eller tre månader, med hvilken mund aldrig stär
igen. Gubben Nestius informerar mig i tyskan, och dä jag derigenom snart vinner ali erforderlig skickelighet at vid förefallande
ledighet blifva första expeditionssecreterare, har altsammans det
nyttiga ändamäl at alt mer vinna Hans Maj:ts näd och en lön af
3.600 daler. Man gör i hela staden mycken upmärksamhet på min
befordran, och anser mig hafva gjort en ganska brillant lycka. Desto
mera nödig blir min omtänksamhet at vara densamma värdig. Gud
gifve, at min Fars bref snart ankomme, dä jag strax skal gä up til
Hans Maj:t med det som til honom ställes. Med djupaste vördnad
framhärdar jag til döden min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 25. Febr. 1774.

Fredenheim
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Min huldaste Far.

Några pästdagar hafva gått förbi, sedän jag sist hade den aran
upvakta min huldaste Far, men jag har af den längsamma påstgången blifvit decouragerad, dock mindre än annars hindrad af
göremäl uti början af en ny sysiä, som just roar mig efter den i
sjelfva verket lämnar mig directionen af en hei expedition. Men
så myeket ansvarigare och vigtigare är hän. Jag ville nu önska,
at min Fars tacksäjelsebref snart procurera mig det efterlängtade
at

nöjet.
Med sammanskotterne til bibelversion förhåller det sig efter medföljande lista på de härtils inkomne svar. En och annan cassa har
svarat sig ej kunna ingå uti nägon utgift: och det vore ej at undra,
om Åbo academie vore deribland. Emellertid har jag ej skrifvit
cantzleren underdänigst bref derom, förrän jag fätt veta, om och
huru min Far befaller angående des egit projecterande tilskott, som
dock lär bli onödigt. Men det undrar jag pä, at icke Consistorium
ecclesiasticum som de andre inkommit med svar om procent af
kyrkornes behållningar. Det vore ännu tid nog, men jag fruktar,
oaktadt hvad man mig här försäkrat, at man glömt circulairet derom
til Consistorium i Åbo; ty alla de andre hafva svarat vederbörande
landshöfdingar, at de sjelfva ville yttra sig hos Kongi. Maj:t, det
de gjort pä sätt listan innehåller, men consistorii bref til Rappen
säger blott helt kärt, at Consistorium ingen fond har dertil, dä det
likväl ej angär gåfva af Consistorium, utan ofvannämde procent af
kyrkocapitalerne. Det vore angeläget at få veta, huru härmed är,
ty nu samlas bibelcommission, och jag ville, at Åbo Consistorium ej
syntes mindre nitiskt än de andre. Kanske ock det kommer deraf,
at ifrän det vidlyftiga stiftet kyrkoherdarnes utlätande ej ännu
inkommit. Men jag gör minä ödmjuka reflexioner tili ali säkerhet.
Min huldaste Fars bref af den 11. och 18. Febr. utber jag mig fä
med det öfriga efter hand besvara. Jag har den ambition at allena
vilja upsätta alla expeditionerne, och det ger mig nog at göra, hälst
de ej justeras, utan gå under mit ansvar och Konungens nanm.
Arkenholtz är aldeles förfallen.
Min huldaste Far täktes afräda alla menniskor at skicka mig commissioner. Jag hinner verkel. ej med mera, än min sysiä, min Fars
commissioner och conversation i verlden. Jag hade tänkt at minä
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committenter afskickats, efter jag ofta emot min vilja ej svarar dem,
men det är fäfängt. Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste
Far s ödmjuklydigste son

Stockholm, den 18. Martii 1774.

Fredenheim.

Allerödmjukaste apostille.
Man lär undra öfver baron Sprengtportens afsked, och i sjelfva
verket vore det ock en curieux händelse, om ej man kände hans sinnelag. Hela tilgängen var sädan. En kari af hvita hästgardiet skulle
ställas til rätta, och då ville Sprengtporten hafva en melerad krigsrätt af bägge corpseme. Skickar derföre den bekante cornetten
Nordenslolpe (som frän häradshöfdinge gaf sig til hvita gardet),
at öfver den saken silta i stället för fendricken Liljehorn.
Men
denne jemte krigsrätten ville ej cedera rummet, och påstodo, at
generalen hade ej at befalla öfver dem såsom domstol. Generalen
blef förtörnad och sätter Liljehorn i arrest. Men denne stod för väl
hos Konungen för at icke straxt erhålla des befallning at varda lösgifven. Hinc illae lacrymse. Sprengtporten ger in et memorial,
ohöfviskt och plumpt, til Konungen ungefär i den ton, at om hän
ej hade magt at commendera en fändrik, sä ville hän ej mera tjena,
jemte en hop oafmätte utlätelser. Konungen sade, at den största
grace, hän kunde göra honom, varat he honom taga delta memorial tilbaka. Dä ger Sprengtporten in et höfligare afskedsmemorial
och begär dimission som förra gängen frän alla sinä embeten.
Konungen, som altid sett förbi hans öfverdrifna sinne och aistini erät honom för hans talenter, gjorde ali effort uti 8 dagar sjelf
och genom andre at behålla honom qvar. Men som lian ej stod at
öfvertala, sä biföll Konungen i rådet hans afsked och gaf honom
tillika femtontusende plätars pension. Sprengtporten afsade sig
dem, men Konungen svarade: Jag har derom ambefalt mit statscontoir; pengarne stä för Er räkning, vil Ni ej ha dem, så taga
väl Erä arfvingar emot dem. I den ställningen är saken nu.
Sprengtporten har värit rätt rörd de senare gängerne hän talt vid
Konungen, och så mycket hela denna tilgängen visar Konungens
nobla och froma sinnelag, sä mycket vanhedrar den Sprengtporten.
Nu synes hän dä och dä pä courerne i en blå simple klädning.
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och Konungen fortfar i sin grace emot honom. Någre säga, at
hän nu fär arrendera en fördelaktig kongsgärd här i Sverige, andra,
at hän reser til Finland tilbaka. Alt hvad man vist kan säga, är, at
hän ej passar vid hofvet.
Nu har Konungen sjelf chefskapet vid
sit garde.
I dag hade engelske ministren sin audience. Det är en ganska
ful kari och kallas i sit creditive endast artium magister.
Konungens resor äro ännu alt tilämnade, som jag förut haft den
äran at berätta.

316.

Min huldaste Far.

Jag kan ej beskrifva min fägnad öfver min huldaste Fars bref
af den 4. och 11. Mars, ankomne i Måndags, och jag finner at den
öpnade pästgängen nu lämnar tilfälle til en jemnare correspondence. Gud väre lof, at min huldaste Fars hälsa är god. Morbror
af Paleen, nu ankommen, säger ock at den är bättre än någonsin
tilförene i senare tider. Hän sjelf, tror jag, sjunker genom jorden.
De gä så långt, at de tro det jag befordrat Markses avancement
framför deras son. Gumman ligger i svär gikt. Det är synd om

den hederliga gubben.
I nuvarande omständigheter, då Konungen är bärta, var ej annat
räd, än at jag skickade ut min Fars bref til Hans Maj:t och baron
Sparre uti et mycket reconnaissant bref tilden senare. Tilde
öfrige har jag här i Stockholm aflämnat deras bref. Hans ex:ce
gref Höpken har mycken grace för mig. Sedän jag sutit en läng
stund och ville gä bärt, sade hän: Nej, sitt ner, vi hafva ändå
intet at göra förr helgen. Hän geck just i förtroende om ätskilligt
med mig, och ibland annat rädde mig, huru jag skulle ställa minä
studier. At jag läste latin och förstod Tacitus (ehuru jag upriktigt
bekände, at jag det på sinä ställen ej gjorde) tyckte hän mycket om.
Min Far just respecterar lian, och jag tror at jag skal komma
mig alt mera och mera i ynnest hos honom. Jag vore curieux at veta
hvad hän i dag svarar. Riksrädet Scheffers grace är ej nägot nytt,
och hän har en gång inför sittande collegium behagat gratulera
stalssecret :n Rosenadler til sin medarbetare.
Min huldaste Far
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täktes likväl vid framkomsten stryka ut dessa rader, at man ej
ser, at jag sjelf skrifvit dem.
Jag tackar aldraödmjukast för cautionen och de öfversände penningarne. De komma så mycket mer til pass, soin de äro en ersättning för hvad jag verkel. utgifvit.
Jag har betalt til herr Schön pengarne, och har velat det många
gänger förut, men som lian sjelf väntat sedlar, har hän ej velat taga
dem emot, innan lian kunde lämna prsenumerationssedlar tilbaka.
Bibelcommissionsledamöterne hafva nu värit här, och komma
efter helgen tilbaka. Jag tänker i morgon bittida resa iet sällskap
til Upsala, och komma om Tisdag tilbaka.
Min Morfar bar skrifvit mig et ganska rörande bref til. Ibland
annat säger lian: ”Det tyckes, som försynen velat lägga i min kare
dotersons sköte alt hvad i des omständigheter önskas kunde. Gud
förläne än ytterligare sin näd tildet, som sä väl och öfver ali vanlighet är kömmit på vägen.” Hans och min huldaste Fars lefnadsreglor skal jag aldrig glöma.
Jag tror jag tar Strälen til min handsecreterare. Hän är mig hvad
hellre är, ofta tilhanda, och såsom fattig adelsman har jag gärna
hulpit honom. Men skal hän bestyra om finska commissionerne,
så mäste de äfven vara indrägtigare. Nu får jag återtaga den vanliga accuratessen i correspondencen, ock jag har emellertid och
framgent den aran med djup vördnad vara min huldaste Fars

ödmjuklydigste

son

Stockholm, den 1. April 1774.

317.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

lag återkom natten emot i gär ifrån min lustresa til Upsala, den
jag företog at nägot ersätta försummad motion, och strax efter
ankoin min huldaste Fars href af den 31. Martii, för hvilket jemte
medföljande 885 daler jag aflägger min allerödmjukaste tacksäjelse. Jag beklagar af alt hjerta min Morfars opasslighet, och
jag vet ej, hvad bedröfvelig aning som ökar min oro derföre. Gud
väre lofvad, som uppehåller min huldaste Fars hälsa.
Sä länge
den varar, känner jag väl sorg öfver anhörige, som bårtgå, men

462

Mennander—Fredenheim.

jag dignar ej under den samma. Jag har strax svarat min Morfars
oma bref, det jag sist omskref, och jag tänker oftare nu upvakta
honom, om det kunde roa honom under Hans sjuklighet.
Närlagde bref frän baron Sparre feck jag äfven i går och öfversänder det pä hans befallning. Hän tilskref äfven mig pädet
förbindeligaste sätt, och anhåller jag ödmjukast at få veta, bvad
brefvet til min Far innehåller, särdeles om den underdäniga skrifvelsen til Konungen, som hofcantzleren berättar blifvit nädigt ansedd. Säsom nägot bevis, at minä suppositioner icke altid aro
oratta, ehuru jag ej förrän casus existerar vil profitera af dem,
skulle jag kunna berätta, at baron Sparre uti utanskriften kallar
mig troman. Det är alt nog, om mine förmän mig sä anse. Skulle
nägon annan skrifva det, sä skulle jag visserligen mig det undanbedja.

Hvad min resa til Finland beträffar, så kan den icke ske uti
Konungens suite; ty först har Konungen beslutit at sä litet som
möjligt är besvära landet under denna långa resa med mycken
suite, hvarföre den ock nu blir ganska liten, och de mästa saker
öfverlänmas emellertid til rädet, 2:o har Hans Maj:t redan i denna
suite trenne, som förstä finska. Kongi, stallmästaren Munk, lifpagen
Ingelotz och andra Secret:n i presidentscontoiret von Morian; och
3:o plär aldrig utrikes- eller justitiaeexpeditioneme följa med, utan
de, som följa med af presidentscontoiret expediera under resorne,
hvad som annars hör oss til, efter vi äro så närä slägt til göremälen. Jag var likväl emellan tvänne eldar; jag tykte min underdåniga skyldighet fordra at erbjuda min ringa tjenst, och sådant
har Kongi. Maj:t ansett med en nädebetygelse, som svarar emot
den lyckan at fä vara pä resan följaktig, hvilken jag af ofvannämde skäl aldrig väntat mig. Jag fär närmare fram se, huruvida
jag kan til en öfverresa pruta nägot af den tid, jag ämnar under
Konungens fränvaro använda at evertuera mig i spräken och studera minä interessante handlingar. Nog har jag tilbud at med
Alla menniskor
suiten få följa til Åbo af riksrådet Scheffer.
Med djupaste
i Upsala läto oändeligen hälsa min huldaste Far.
vördnad har jag den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 8. April 1774.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

Jag förtjenar reproche för min slarfviga correspondence; men
jag rär mig ej sjelf, då jag ensam upsätter alt hvad i utrikesconseillerne ocli Pomerske biredningen förefaller. Nu soin bäst
och nti en 14 dagar förut bar jag värit occuperad af Prins Carls
Heyraths Contract. Et privat fordrar sinä omständigheter, men
häruti skulle blotta expeditionerne blifvit en volume med sjelfva
contractet, ratificationer, anordningar, ordres, fullmagter, förskrifningar, notificationsbref, procuratorier etc. När jag bar sä
mycket at göra, och när jag finner mit förnämsta nöje deruti och
nti at upfylla min Fars befallningar, böra andre ursäkta mig. Jag
hinner nu blott nämna Sannholms sak. Jag skryter ej af, at hän
är kyrkoherde, men om ej pästgången om vintren gjorde correspondencen onyttig, så skulle jag blygas, at hän blef det redan uti
December månad. Min huldaste Far täcktes heratta honom, at
jag skal nasta Fredag skicka hans fullmagt. Jag fär väl pengar
sedän. Jag berättar blott delta för at visa, at jag ej glömmer
commissioner, och derom skal äfven första fartyg, som afgår, vitna.
Quittence öfver praenumeration för Kennikots bibelverk följer härhos jemte mit bref til biskop Serenius och hans svar, så at jag
här ej behöfver vara vidlyftig uti en sak, hvars längsamhet jag
redan är ledsen vid. Nu tilskrifver jag äfven pä hans ex:ces befallning Consistorium om denna praenumeration och ätersänder de öfverblefne penningar. H:s ex:ce spädde mig at ej hinna nu mera med
cantzlerssecreteraresyslan. Jag fruktar, om det så här continuerar,
at lian har rätt.
Men jag skal likväl ej lämna henne; utan hara
vi blifvit litet ledige, skola herrarne äter få bref af oss. Emellertid
torde det Herculanske brefvet värit angenämt.
Jag vet ej ännu, om jag nästa sommar skal låta hälsans restitution
ifrån skiörbjugg eller en hop connaissancers inhämtande hafva
företräde. Bägge delarne äro högst angelägne, och i förra fallet
har h:s ex:ce erbudit mig at få följa suiten til Åbo. Konungens
resa blir som jag förut haft den äran at berätta.
I anledning af Svea hofrätts vägrande at utlämna et des protocoll
til tryckning har tryckfriheten blifvit hos rädet satt i fräga, och
af detsamma gemensamt utdömd. Almänheten, som strax är färdig
med omdömen, har icke spart dem. Men Konungen har ännu
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är det vigtigaste. Riksrådet Höpken har i den
saken äfven gifvit et skönt votum. På utgängen beror om det
tryckes. I alla fal skal min Far fä det.
Om man i Finland, likasom i Ryssland icke stort talar om uproret
derstädes, så täcktes min Far ändä vara öfvertygad, at det ej är narri.
Pugatschew ger ibland annat dubbelt sold emot Kejsarinnan och
delar nt largessor pä alla sidor. Med djupaste vördnad har jag den
aran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

upskutit sitt, och det

Stockholm, den 22. April 1774.

Fredenheim.

Ap. Längst bärt nti öknarne i Ryssland har en caravane uptäkt
en gammal förstörd stad, somman icke en gång vet hvilken, och
nti densamma et stort bibliotheque med en oändelig hop rullade
volumer, efter utseende trykte, men pä et spräk, som ingen förstär.
De aro sä store, at caravane endast kunnat taga 4 med sig, och en
har Enkedrottningen fätt hit, som Ihren funderar med. Men man
säger, at detta ställe värit så ur vägen, at man hade svärt at hitta
dit nu mera.

319.

Min huldaste Far.

Roktryckaren Edman lärer halva lämnat nägot åt min huldaste
Far, neml. den italienska boken och likpredikningarne i tre tomer
och en särskildt. Donien har jag ej kunnat fä, förrän nu på stunden och den följer nu härjämte. Det öfriga skal jag skicka med
de la Bourdonniere, som reser om Lördag. Jag är så occuperad, at
jag ej vet hvart jag skal vända mig. Min sysiä och ännu angelägnare saker ftil hvilka min huldaste Far efter nägon tid lär genom
mig blifva inviterad pä Kongi. Maj:ts och hertigens befallning,
som jag en gång muntel:n fär förklara) uptaga så min tid, at jag
knapt skulle hinna med annat. Men derutöfver har jag kömmit in
uti tornespeleöfningarne emedan Konungen befalt mig en fonction
dervid. I gär var jag pä slottet och hade den nåden at äta vid Konungens eget bord vid en ganska stor soupee. I dag befalte Hana
Maj:t mig at först se spectaclet pä slottet och sedän officiera vid
utmaningen til tornespelet, hvilken förberedelse dertil sker i afton
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med mycken stät. Förrmiddagen hade jag consei], och jag vet ej
kuru jag skal hinna med alt. Men Konungens näd upmuntrar at
göra det nu och icke läta det andra. I morgon räkar jag Bourdonniere. Med första fartyg skola meublerne koirana, och de begärte
profver och priser förut med nasta päst. Med djup vördnad har
jag städse den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 24. April 1774.

320.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag har äter haft den äran at bekomma min huldaste Fars vördade
bref af den 15. och 22. April något sent för påstgången skull, och
det af den 29. d:o i dag med alla consistorii bref, med hvilka jag
skal öfverfalla hans ex:ce innan kårt pä lerfva. Jag beklagar högeligen min huldaste Fars svaga hälsa. Jag anropar den högste at
bevara den samma öfver delta äret, säsom farligast, och hoppas
sedän pä des nåd at länge utan sä mycken fruktan fä hellällä en
Far, som både jag och fäderneslandet behöfver.
Ulfven säger, at hän nu med första fartyg skal skicka continuationeme. Alla andre commissioner, som ankomma pä mig, äro ännu
säkrare. Jag ber om förlätelse, at jag genom prof. Bilmark, hvars
längesedan derom gjorda fräga jag nu besvarar, underrättar min
huldaste Far om Kongi. Maj:ts öfverresa. Ibland et haf af expeditioner och nu i dag sannerligen en enskild päst af 15 bref begär
man sådane förkårtningar. Min Far täks lita pä, at Deutschen skal
bli. Jag svarar Sellin i dag mycket ministerielt. Sannholm har nyligen med Meldercreutz fätt sin fullmagt. Om vaktkarlen skal jag
skrifva nästa päst. Jag kunde i dag ej fä igen honom i böckerne.
De öfriga sådana slags commissioner skola äfven snart göras redo
före.
Konungen har nu oaktadt rädets votering bibehällit tryckfriheten
genom et skönt votum, som blir tryckt, men ej rädets. Borgen, som
i hofrätten skref derföre, blef lagman. Men Estenberg (som gjorde
detsamma, men förr mycket raisonerade, at tryckfriheten ej var
genom nya reg.formen uphäfven, hvilket likväl Konungen sjelf i
30
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säger) är stäld under justituecantzleren jemte Höppner,
ingifvit en ovettig skrift at få trycka hofrättens votering.
Med djupaste vördnad har jag den aran at altid framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son
sit

votum

soin

Sthm, d. 6. Maji 1774.

321.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag feck sä mänga vänner nti Upsala, när jag förra gången var
där, at jag icke slapp derifrån utan löfte at komma tilbaka tilden
12. Maji eller högtidsdagen nti den där varande gren af Utile dulci,
under namn af Societas Apollini Sacra. En och annan liten resa,
som jag denna vackra vårtiden anstält, har ock värit mig sä nyttig och så aldeles fördrifvit smä feberkänningar, som jag i hörjan
hade, at jag endast derföre gjorde äfven denna resa sä hastigt, som
minä göremäl tillätit, ty jag var där endast öfver gärdagen. Jag
blef tillika med Kongi, secreteraren Klingenstiema och gref Rudenschöld, äldste son af riksrädet, intagen nti deras Witterhets Sällskap,
dit sistnämde herre sjelf hörer. Det är på längt när icke sä väl
arrangeradt och sä väl inrättadt, som i Åbo, men jag fruktar at det
i reeliteten öfverträffar, ty man skrifver ganska god vers där, och
man tracterar, äter och dricker lika väl. Jag åtnjöt oändel. mycken
politesse, och ibland annat hade man gjort en skål för mig, som
afsöngs. Jag hade intet annat i mit sinne deremot, än at man ej
gjorde minä receptionskamerater i denna delen lika heder. Ehnru
trött jag är, nyss återkommen frän resan, kan jag ej neka mig den
glädjen at upvakta min huldaste Far, och ibland annat ödmjukast
tacka för des bref af den 6. hujus, som nu låg för mig.
I Onsdags nyttjade jag en liten moment under hans ex:ces härvaro at afhjelpa de fläste academiske ärender. Ibland annat blef
Deutschen nämnd til adjunct. Academiens bref om accisen blir
beledsagdt til tullcommission med et täml. positivt memorial, som
hans ex:ce sjelf sade ideen til. Professor Ross får en liten legere
skrapa för sin försummelse med lectionssedlarne. Consistorium en
anmodan at tilhälla ungdomen och excercitiemästaren til mera
öfning uti excercitier, som göra kroppen rörlig samt befordrar häl-
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san och munterheten, m.m. Jag skal taga underskrift på dessa saker
i mårgon, dä hans ex:ce inviterat mig ut til middagen hos sig pä
Ulriksdal, och jag tilbaka hans ex:ce päde resterande academiske
sakerne til och med gratialsaken, som kostat mig i des utarbetning
rätt mycken möda, ty jag kan ej tåla se denna enda saken så länge
oafgjord. Betänkande afgår derom til Kongi. Maj:t. Om Mändag
åter halva vi utrikes conseil på Ulriksdal. Det roar mig at vara så
här occuperad. På en vecka har jag ej haft länga nätter, och minä
syslor och göremäl lämna mig ej hopp om en riktig natt förrän efter

Mändagen.
Efter Högström, som lika med mig blir alt mera occuperad uti
cantzliet, har jag i päskas lagit ann en annan betjent, som endast
tilhör mig. Det är en snygg kari, altid nätt och pudrad, och som
gör mig ganska god tjenst. Hän skrifver rent alt som jag kan lämna

honom, har rest mycket och är oförtruten under resor, friserar väl
och är god jägare, förer min lilla hushållsbok med accurate räkningar, läser och musicerar desemellan, är ponctuel och in summa
gör mig ganska mycken nytta. Jag tycker mig böra äfven berätta
sädane små arrangementer, efter de angä min hushällning.
Alla, som jag frägar om Konungens öfverresa, bejaka den som
förr, men termin är ej viss. I mårgon skal jag efter befallning taga
ultimat underrättelse af riksrädet. -—Jag blundar under det jag
skrifver delta, klockan slär och mäste sluta.
Med djupaste vördnad har jag altid den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 13. Maji 1774.

322.

Fredenheim

Ulriksdal, den 31. Maji 1774.
Min huldaste Far.

Här ute hafva hans ex:ce och jag nu öfverhopat Consistorium
och min huldaste Far med nägra bref, utom dem, som gätt til Hans
Maj;t, til committerade öfver tullärenderne med flere ställen. Min
huldaste Far finner nu sjelf den säkraste underrättelse om Hans
Maj:ts resa uti cantzlers bref, och jag skulle hafva ondt samvete.
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jag förut hade berättat annat, än hvad det innehäller. Jag
undrar ej på at ryktet i Finland värit annorlunda, ty man hör sädane
soupconer här, efter tiden tyks bli så kårt; men man behöfver
blott komina ibäg Hans Maj :ts activite och då bar man ej skäl at
tvifla. Hans Maj:t längtar sjelf at få se den landtorten ocb just det
är ordsaken, hvarför hän anställer resan, ehuru kringskuren tiden
är. Professor Gadd skref mig til om orationens hällande af min Far,
ocb riksrädet tyckte mycket derom, efter det i sjelfva verket är
något solent at se bufvudmannen stiga i cathedren. Min huldaste
Far täktes pä alt sätt taga folket ur den tankan, at icke vänta Hans
Maj:t, ty det ryktet behagar herren icke, och snart kunde correspondenterne här, ehuru oskyldige de aro, blifva framstälte af sinä
ovänner, som ordsak dertil. Min huldaste Far täktes vara öfvertygad, at jag gemenligen altid ger säkra underrättelser, och erfarenheten lär visa, at de säilän icke verifieradl sig, ehuru i början af
min huldaste Far sjelf dragne i något tvifvelsmäl. Jag har annars
ingenting at i den delen i ödmjukhet lägga til hans ex:ces bref,
och behöfver ej nämna om alla inrättningarnes hus och trädgärdars bästa upputsande; om en hederlig predikant, om Hans Maj:t
blir i Åbo öfver nägon helgedag, ty dä är Hans Maj:t vist i kyrkan,
om academiens och kyrkans behöriga meublerande och om sä godt
som öpen taffel under de tre, fyra å fem dagar, Hans Maj :t blir där;
ty pä alla andre ställen är den bekante suiten undfägnad, ehuru
Hans Maj:t aldrig til middagen värit hos nägon biskop; men annars
kan min Far mäst vara säker at incognito en annan tid på dagen
få et nådigt besök af Hans Maj:t, hvilket jag bordt säga, pädet
alt må vara prydligt hemma. De excellencer, som följa med, blifva
grefvarne Liewen och Scheffer, 6 å 7 af cantzliet och presidentscontoiret och lika mänga af den bättre hofstaten blifva de öfrige
medföljande, och icke flere, ty Hans Maj:t vil ej besvära landet.
De brummande anstalterne må landshöfdingen och magistraten
göra; för academien är det nog, at det som göres, blir i god smak.
Blir nägon midnatt så mörk, at illumination kan ske på academien, sä vet jag at den roar Hans Maj:t. För allting, min huldaste
Far, befall lahn och Aurora hålla musiquen i academien, om de ej
skola skratta ät den. Lenningen kan få spela med, äfven figurera
som directeur, hara hän ej choisserar och inöfvar styckena.
Jag
skal nästa påst äfven skrifva några saker til Aurora, huru det mä
om
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Hvad jag ej hinner erindra, vet min huldaste Far niycket
om Hans Maj:t ej fant nägre solenniteter af min huldaste Far anstälte, sä vet jag ändä, at Hans Maj:t få embetsmän
med det nädiga nöje besöker, ty Hans Maj:t sätter mästa värdet
på den jeninä ordningen nti et välbestält stift och academien, samt
derpå at ej blifva med folkets klagoskrifter oroad.
Jag är glad at nu på en gäng hafva kunnat praeveniera min
huldaste Far i delta angelägna ämne, och hoppas at icke nägon
uplysning vidare lärer saknas. Tiden är ännu tilräckelig, men
börjar lida. Hvad min huldaste Farssista bref innehäller om
enkesaken, blef i dag iakttagit, ibland annat går ock cantzleren
in til Hans Maj:t om lön för ritmästaren, och jag kan ej hinna
med mer än jag gör. Jag tänkte nu få vara ledig; men kommer
nu tilbaka i afton til Stockholm med en hei binge utrikes saker,
som i öfvermårgon skola skrifvas under.
Corplander och flere aro ännu quar och det tröstar mig, ty jag
behöfver blott en dags ro för at sluteligen embarquera alla saker
til min Far, til academien och til flere.
Med djupaste vördnad
har jag den äran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
visa sig.

bättre, och

Fredenheim.

323.

Min huldaste Far.

För min huldaste Far, som dömer billigt, behöfver jag ej större
bevis derpå, at jag denna tiden värit mycket occuperad, än at jag
på trenne pästdagar ej aflagt min upvaktning, och ännu mera at
jag ännu ej hunnit skicka nägot til nägon menniskia i Åbo. Jag
var ledig par dagar, dä voro fartygen redan bärta. Nu är Äman
nyss kommen och säger at lian reser om Torsdag, just vär conseildag, som fordrar sin beredning. Men lian torde dröja längre och
då skal jag med honom skicka min Fars och academiens saker.
Gemenligen pästdagarne har jag värit mäst hindrad: antingen hos
riksrädet Scheffer eller vid lägret. Bilägret öker niycket minä
göremäl och jag måste skrifva sjelf rent en hop. Konungens i
Frankrike dödsfall har ock gjort sitt til.
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Jag feck i dag bref, at min h. Far nu är sysselsatt med academiens solenniteter. Det är nägot rätt vackert at min Far sjelf ger
ut programmen och oration.
Nu kommer jag just från Ulriksdal och r.r. Scheffer. Jag har
så många sorter göremäl. Til ali olycka har jag ock just nu blifvit
stormästare i en orden, nemligen Utile dulci.
Jag skal ingenting glömma, ty jag kommer väl ihäg alt hvad jag
bör göra, och afbördar det alt hvad jag hinner. Det publica måste
gå sin jeninä gång. Med djupaste vördnad har jag den aran at
vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 14 Junii 1774.
A tergo:

324.

Fredenheiin.

Monsieur Monsieur de Mennander I’Eveque
Chancelier. Åbo.

a

et

Yice

Min huldaste Far.

lag vet, at min huldaste Far är fullkomligen öfvertygad, at
verkeliga hinder vällat bristfälligheten i min correspondence och
at uppehäll af tvänne, högst tre veckor nti öfversändningarne. I
correspondencen tror jag mig dock hafva fullgjort alt det hufvudsakeliga, och deruti värit omständelig. Men jag vet ock rätt väl,
hvad ännu ej är omskrifvit. Magister Schulten reser i dessa dagar
til Åbo, och med honom får jag det önskeligaste tilfälle at sända
alt utom pyrmontervatnet, som jag skal sä afpassa, at det kommer,
när min Far kan nyttja det. Annars har Qvasten nu färskt inne.
Min huldaste Fars tvänne sista bref äro af den 20. och 27. Maij,
men dä jag genom andra bref fätt veta, huru occuperad min hnldaste Far nu är, är jag viss, at min huldaste Far mär väl, och
det hvad jag framför alt önskar. Prinsessan lär i dessa dagar rest
från Wismar. Stora anstalter göras til bilägret, hvaröfver min
huldaste Far med det öfriga får ceremoniellet. Hon kommer först
at vara pä Nyckelviken, tilhörigt af Petersens, til des alt här kan
vara färdigt, och bröllopet sker just i sista dagarne af denna eller
första af nästa mänad. Det var rätt väl, at lahn fär upföra musiquen, och jag tycker at alt blir nätt och vackert där. Lenningen
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skal väl få samma rage, som de andre exercitie- och språkmästare
at klaga pä Consistorium. Min Far tar väl uti skären emot Konungen, säsom landshöfdingen tänker göra. Våra feter här börjas om
Torsdag då konung Gustaf I:stas statue skal decouvreras. Hän
är ganska vacker. Då upföres pä Riddarhuset musiquen til en
opera, kallad Sveas högtid, som sedän blir upförd pä theatren,
men klädeme äro ännu ej färdige. Den förnämsta piecen vid förmälningen blir Birger larl som gref Gyllenborg och Adlerbeth
sammanskrifvit. Gubben Birger läter deruti för Mechtild, den
hollstenska prinsessan upföra en mindre opera, som heter Misis
och Egle, sä at den ena piecen kommer in uti den andra. Ganska
superba tyger äro här komne til brud- och brudgummes klädningar.
Prinsessan är et ganska animabelt fruntimer, quick och skön, men
sä modeste, at hennes portraites öfversändande drögt, emedan hon
tyckte, at det som först gjordes var flateradt. Min Fars programme
blir väl och pä svenska. Sä mycket möjligt är, mäste festiviteterne
packas ihop på få dagar; ty jag spår, at Konungen blir mycket
kärt i Åbo.
I gär hade jag den näden at uti statssecreterar Rosenadlers fränvaro föredraga för Hans Maj:t, sä at inom Veckans slut en 30 expeditioner afgä med min underdäniga contrasignation. Det bar blott
händt utom de vanlige föredragande presidentssecreteraren von
Engeström under resorne, Elers och Carlsson, som äro första expeditionssecreterare, men i minä är ingen.
Til cantzlerssecreteraresyslan hörer, at prof. Gadolin nyligen anmodades at skrapa doctor Ross för det hän ej afgifvit lections
förteckning. Secret:n Wargentin lär sjelf tilskrifvit min Far om
anthlia pneumathica, och at hän skickar wetenskapsacademiens
egen. Ståhlberg har skrifvit alt förr narraktiga besvär til cantzleren
öfver Consistorium, angäende hans disputation. Men ehuru galne
de äro, lär hän dock behöfva en dugtig skrapa, som skal procureras
honom. Man blir ej förargad, utan man mäste gapskratta, när
man läser uti hans bref til cantzleren af den 13. hujus, hurusom
äfven så litet les Esprits (jag följer hans ortographe) des loix de
Montesquieu, som också innehållet af mit ringa lärdoms prof utaf
herrarne härstädes i almänhet begripes. Arkenholtz talar om sin
donation, så ofta jag är hos honom, men hans borgmästare hindrar
den, sä at det skulle förarga mig, om det blefve den enda Saken,
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jag ej kunde uträtta för academien. Hän talar nu ständigt
sin bok med drottning Christina; controvers, bar glömt, at lian
skänkt den til academien, jag bar förgätit at skrifva derom; inen nu
blir angelägit, at jag med det första fär den tilbaka jemte Porthans
Gubben är
attest at den emellertid legat nti Åbo bibliotheque.
svag, och soupconneux. Härom dagen pä gatan sade lian ät mig:
burn är det med boken. Så at det skadar ej at hän jemte henne
fär en attest. Annars tror lian, at jag haft den. Om Hedmanske
stipendium bar jag sedän intet hört och vore nögdast at siippa
det. Emellertid skref Hedmans fru Gripensträhle til burn jag
skulle förvalta interesset. Mit svar blef simplet, at jag ej fätt
det om bänder. En Ekestubbisk omsättning skref ock Calonius
om i vintras.
Men jag bar ej fått hvarken svar derom eller om
öfversände
interessemedel. Jag lär redan haft den aran at
de
skrifva, at den begärte tilläggningen är gjord nti det und. brefvet
om
gratialspanmålen. Wallenborg skal numera åter ej vilja
disputera, efter bans respondens skal vara bärta, och derföre bar
jag anmodat honom at med det första sådant til Consistorium berätta, på det förslaget ej mä uppehällas.
Gahmen lefver efter en liten lärd resa sit fordna lif uti riksarcbivum, och bar et paquet färdigt, ehum jag ej ännu fätt se det.
Den 16. Maji ankommo min Fars vackra tai, och kringsändes genast
tilde flästa, jemte alla paquetterne. Mathesius bar säkert nu fätt
sitt, ty det afgeck straxt med skepparen Robert Burn pä skeppet
Excbang til London. De fä outdelte exemplaren skal jag om Lördag fara omkring med sjelf, om min läpp dertils blir bra ifrän
sin vanliga våhrattaque, som i går åter började, och i dag visar
sig nägot bättre. Ordsaken hvarföre jag ej förr aflämnat riksrådernes exemplar, är at jag ej velat göra det pä en gäng, men bar
ej kunnat upvakta r.r. Höpken förrän nu. Kårt förrän talen ankommo befalte hän mig at visa sig de sexton capitel af Taciti
historiie, som jag öfversatt. Nu bar jag dem sä färdiga och af
kännare sä adproberade, at jag vågar visa dem för bonom, och
tillika aflämna min Fars tai. Min öfversättning sluter sig med
Galbas tai til Piso, som bans ex:ce en gäng sä mycket berömde
för mig. Man lär ej med nägot bättre kunna recommendera sig
hos bonom, och öfversättningen är så aldeles min egen at jag tror
den ej likna andra, af hvilka jag ock ingen sedt. Hän är lika kårt.

soin

om
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oftare kårtare än originalet. Nu förstär jag ock derigenom mäst
straxt hvad jag laser deruti. Nastan för mycket arbete på lediga
stunder, om jag dem annars bar.
Elimä bönderne bar jag ej
sedt, ocb är deröfver rätt glad. Min förtekning pä consistoriums
eller rättare stiftens sammanskotter var helt riktigt nti det som
inkommit til Konungen. Några andra verk hafva ock icke kunnat
understödja bibelversion. Altsammans bar cantzleren längesedan
inberättat til Konungen, ocb nti det brefvet nämde jag, at consist.
ecclesiasticum insändt kyrkornes procenter til bibelcommission, så
at den saken är aldeles riktig, ocb mera behöfs ej.
Konungen
frägade en gäng Ihren på couren, så at jag hörde, huru det led
med versionen. Ihren sade: så snart, som det kan ske, men jag
fruktar, at när version är färdig, är språket åter ändradt. Tilases
samlingar bar jag en gäng efterhört, men då feck man ännu ej köpa
nägot. Alt bans heraldiska sammelsurium är inlöst til riksarchivum.
Apropos deraf så upgaf jag för en månad sedän til collegium project til riksheraldici instruction, eller som hän nu lär komina efter
projectet at beta, vapenintendent. Det ingeck bäde i vetenskapen
ocb ordningens bibelhällande emellan adelen, uptogs rätt väl
ocb afgafs genast i underdånighet til Kongi. Maj:t. Min Far ser
gracieust, huru hvarjehanda minä göremål äro. Detta var et helt
Suther skickade mig just nu 6 exemplar
nytt arbete af 33 §§.
af sit portrait i svart crayon, det vackraste ännu gjort i Sverige.
Fyra skal jag öfversända til min huldaste Far, ocb hoppas uti alt
upfylla äfven minä skyldigheter uti des commissioner, som jag
sätter näst efter minä embetsgöremäl.
Bancocommissarien Silfverstolpe önskar börja en aversionshandel
med min Far om doubletter af portraiter. Hvad skal jag svara
honom derom? Paleens hus är rätt sjukligt, ocb jag öfverhopas,
när jag går dit, af eloger ock afund, så at det huset är rätt ledsamt,
hälst för den, som ej vil stöta nägon. General Sprengtporten är rest
utomlands at nyttja varma baden. Gud vet, om lian kommer tilbaka, åtminstone tvifla någre. Hän är en underlig kari. Biskop
Fortelius är här ocb bar blifvit curerad frän et vatnbräck. Doctor
Celsius bar fätt mästa rösterne til Storkyrkan.
.lag behöfver dricka nägot vatn denna sommaren; men svärt
ser ut om ledighet. Sinnet är muntert, men mycket arbete passar
ej för en så ung kropp. Bara min läpp blir bra, glömmer jag
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väl igen dessa medicinske reflexioner.
Med djupaste vördaad
har jag den aran at ali min tid framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son
—■

Stockholm, den 21. Junii 1774.

325.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Nu har jag låtit bära ombord til magister Schulten på Kelldingefartyget från Nagu et stort paquet med skrifter til min huldaste
Far och en kruka med 21 st:n Stora pomeranser. Fartyget reser
om Lördag och sakerne kunna ej säkrare komma fram än med
Schulten, som straxt vid ankomsten far in med bät til Åbo. Hän
har ock disputationerne med sig från Upsala til academien. Lunds
har jag än icke fått.
lag häppas pomerantzerne komma väl fram; men i denna varma
tiden lära de väl sedän böra inläggas uti socker. De lära ej finnas
nu uti Åbo och synas mig oumgängelige uti biskopshuset vid Konungens suites undfägnande. Närmare har jag i den delen icke kunnat
preparera academiens lustre vid det tilfället. Men huru är min
huldaste Far nu uti matlagning? lag fruktar illa. Nägon lär
likväl lånas vid tracteringar, som kan laga bättre. Men jag ville
icke eller desemellan, at min huldaste Far sjelf behöfde dras med
slät mat. Om min huldaste Far behagar, och jag får befallning
derom, så skal jag genom alla möjeliga fruar här söka fä en hra
hushållerska til hösten. De fås ändå ej annorstädes, än här, och
mankan väl få nägon beskedlig och sparsam.
Närlagde räkning innehåller alla de skrifter, som de uti paquetet,
och jag vet intet saknas, som pä mig ankommer. Pyrmontervatnet
är äfven uptagit tilsit rätta pris, men jag vil ej upköpa och öfversända det förrän med nästa Åbo fartyg och så at det just kommer,
när det kan nyttjas.
För at ställa bok- och skrifthandelen pä redig fot, så har jag pä
en i ödmjukhet bifogad förtekning uptagit alt, som kan komma
under namn af continuationsskrifter. Om min huldaste Far approberar densamma eller behagar tilöka den, sä supplicerar jag sedän
at fä den tilbaka på det framdeles icke nägot ibland en sådan
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myckenhet mä glömmas, och jag desutom endast behöfva uphandla
och annan interessant ströskrift, dem ock til största delen min

en

huldaste Far lärer täckas efter intimationen i aviserne nämna til
undvikande af doubletter, som jag annars bar sä svårt at akta mig
före. Täktes min huldaste Far pä listan äfven utsätta alla de
utländske verkan, som continueras hos bokförarne, sä torde jag
bättre kurnia hälla efter dem i denna delen. Det är deras och ej
min skull, at nu intet frän dem medföljer. Har Ulfven gjort
någon sändning i vähras, som hän lofvade mig? Bokhandelen är
här pä släta fötter, men genom Halldin tror jag dock framdeles
kunna förse min huldaste Far med nova litteraria. Svenska
estamper skal jag innan kärt göra en rond om tili alla graveurer.
Werldsbeskrifningen fås i nasta vecka. Samlaren synes vara et
mindre nödigt verk, hvarföre jag ock endast på prof köpt s:te
delen. Den gräfvande embetsmannen är förbuden och gaf anledning til tryckfrihets-quaestionen. Nu ser jag, at jag ändå glömt
hofrättens protocoller om tryckfriheten; men de skola följa efter.
Jag har ock alt annat, som ännu kan felas, hos mig upteknadt.
En hei hop ersättningar för defecter ätfölja nu.
Appelroth har alt sedän icke et ord lätit höra af sig, ehuru hän
lofvade det, om hän funne sig vid priset, sä at den saken är stannad
af sig sjelf. Om Matts Djurbergs besvär är säledes uti utrikesexpeditions diarium annoteradt: föredr. den 16. Dec. 1772 och lagdt
ad acta joi. 218 uti 1771 ars diarium. Följakteligen har Konungen
derå ej gjort afseende, och karien ej haft fog.
Stadd uti commissioner kommer jag ihåg något, som jag altid
glömt at anhålla om. Min huldaste Far täktes sända mig de vackra
grafskrifterne öfver des fruar. De äro oumgängelige uti slägtsamlingen. Äfvenledes glömde jag i fiol i Finland mit slipade glas
med förgyld kant och squelette af fiskbenen til en parasoll, som
torde af magistern öfversändas. Men hvad jag i synnerhet med
det första supplicerar om, är sängkläder för min dräng, som jag
nyligen haft den äran at omskrifva. Hän förtjenar en nägorlunda
passable säng, ty hän är ibland de betjenter, som fransyska cavaillerne kalla monsieur. Skulle den nya jungfrun, som jag ej törs
ge några fleuretter, kunna med det första öfversända sädane sängkläder jemte 2 par gröfre lakan, två örnegättsvahr och en filt til
täcke, eller nägot deraf, sä vägar jag derom ödtnjukast anhålla, efter
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det här faller dyrare. Jag är annars rätt rik pä linkläder, hvarmed
jag här i flere delar försedt mig, men öfverskjortor, som jag haft
den förmån at få frän Finland, börja nu krypa ihop. Efter min
reviie återstå nu endast 14. Det är sant at de aro så godt som nya,
men när de blifva alla, blifva de det på en gång, sä at et dussin
blir nödigt til, hälst under min nuvarande hoflefnad, och det kommer ej up emot det antal, jag först här hade til vid pass 3:ne dussin,
hvaraf nu 2 aro förslitne pä 8 är. Jag fruktar likväl, at denna
jungfrun lär knapt kunna upfylla min önskan, ehuru skjortor utan
manchetter och lakan aro de enda linkläder jag skulle supplicera
om hemifrän, de förre nu genast, och de senare, utom drängens,
ännu icke pä läng tid. Emellertid täktes min huldaste Far läta
mig veta, hvad jag i denna delen kan göra stat pä, ock om den
jungfrun gör dessa manchetterskjortor fina.
När min huldaste Far öfversändt räkningen, torde jag få supplicera at få henne tilbaka för at en annan gång blifva min rättelse.
Min skyldighet fordrar at renskrifva henne; men jag är glad at
hinna med henne sädan hon är.
Min huldaste Far skref för nägon tid sedän om sit annus climactericus. Jag hoppas dock at det är en gammal prevention, som
medici nu ej medgifva. Ätminstone bad doctor Nensen för nägra
dagar sedän mig berätta min huldaste Far jemte des vördnad, at hän
nu just lefver deruti och mär rätt väl. Gud bevare min huldaste
Fars lif, men skulle sjukdom infinna sig, sä tilskrifver jag det
ändå icke annus climactericus. Jag hoppas dock farhägan för bägge
delarne med Guds hjelp ej behöfvas.
I går var den sist anskrefne solenniteten pä riddarhuset, men
Konungen var dä af et öronspräng så attaquerad, at hän måste
ligga. Det har varat sedän i Måndags, dock ej sä häftigt, och i
dag har Hans Maj;t kunnat äter äka ut.
Franske ambassadeuren,
den nya franske premierministren hade i dag sin afskedsaudience.
Det var et hastigt ombyte; men ej underligt, ty lian är af Maurepas
och Choiseuls folk. Hän blir och fördelaktig. Konungen gör honom
en stor grace deruti at Hans Maj:t köper til rundt pris af honom
hela hans härvarande oeconomie, som annars värit honom mycket
til charge, efter lian reser i morgon.
En curiosite hafva väre
politici nu observerat, at nemligen fem premierministrar uti Europa
värit ministrar i Sverige: Vergennes i Frankrike, Panin i Ryssland,
-
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Finkenstein i Preussen, Grimaldi i Spanien och Sacken i Sachsen.
Riksrädet gref Bielke viste i dag pä couren en guldring, som
en lians bonde hittat i jorden, icke för finger, ulan för arm, mäst
Soin om Tisdag eller
rundt om dubbel och af 3.280 ducaters vigt.
Vid Konungens
Torsdag 8 dagar til väntar man nu åter bilägret.
i Frankrike död säges äfven des grand aumonier hafva pä Konungens begäran solenniter publicerat, at Hans Maj:t anropat Gud om
tilgift för den förargelse hän gifvit sit folk med sinä maitresser.
Vist var, at ban var oändeligen rörd, och bar sagt, at om hän
komme til hälsan, sä skulle hans återstående tid endast användas
til religionens ära och hans folks bästa.
Min huldaste Far bar icke täkts lämna något svar på min hemställan med Gillbergs begäran, at Consistorium ville procurera Konungens portraits försälgning til kyrkorne i Åbo stift. Et och annat
Consistorium bar häruti värit favorablet. Hela priset med stor
ram och glas blefve 8 ä 9 plåtar stycket. Jag intereSserar mig
häruti derföre, at Gillberg lofvade mig en tjenst igen.
Med
djupaste vördnad bar jag den äran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, Missommarsdagen 1774.

326.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

lag hade i går den äran at upbryta min huldaste Fars bref af
den 21. i denna månad. Jag fruktade med mycket skäl förebråelse
för upskutne commissioner och fant minä fel bemötte med det
aldrastörsta ömhetsprof. Men sjelfva des öväntade beskaffenhet
väckte ändå hos mig villrädiga tankar. Jag skulle fortsätta min
otacksamhet, jag skulle göra mig sjelf orätt, om jag uprepade
dem. Tillåt, öme Far, at jag anser orden ingalunda undandraga
dig faderligit bistånd dyrbarare än alt annat: tillåt, at mit hopp
lämpar desse orden i sin mäst oafkärtade bemärkelse til en enda
son.

När jag nämt en enda son, sä kan jag ej nämna fordringar. Det
sista ömhets vedermälet blefve säledes det första, som jag vägade
undanbedja mig, om jag ej numera insäge rätta ändamälet. Det
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mätte syfta pä nyttan at vanja mig vid något eget capital® värdande
och jag finner mycket väl densamma. Men huru jag min rättighet
dertil anser, kan jag ej pä lämpeligare ställe uttrycka än nti sjelfva
den sedel, som jag härmed efter min Fars befallning afgifver. Den
innehåller den enda titul, under hvilken jag kan emottaga välgärningar. Min huldaste Fars hjerta och hvad des bref vidare så
gracieust omtalar lämnar ej mm åt tvifvelsmål för framtiden, och
densamma öfverlämnar jag med barnsligt förtroende i Guds och
min Fars hand. Mitt hjerta breder sin tacksäjelse, sit hopp öfver
altsammans och jag nedlägger det för min huldaste Fars fötter.
Jag mäste spara det öfriga som hit kan höra til nasta päst; ty
påsten går rättnu.
Complimenten skal med det första afläggas hos cantzleren. Skulle
jag ovetande gjort min Far emot nti at heratta för cantzleren hvad
prof. Gadd med visshet skref mig til, så skulle det oroa mig lika
mycket, som jag finner sjelfva saken vacker. Jag hoppas ej så
längt upskof mera skal ske för min huldaste Fars sommarro.
Prinsessan lär i går hafva rest frän Wismar, efter Höpkens
podagre hindrat afresan härtils, och i nasta vecka vänta vi bröllopet.
Sedän jag fått en betjent, som jag ensam disponerar och kan skicka
när jag vil, kan jag genast upfylla hvad annars var omöjligt at
straxt göra, dä jag sjelf var hindrad och nu skal min huldaste Far
finna en hei annan drift i commissionerne. Men ännu fins ej
något paquet hos Grillens. Jag skal dock höra efter på packhusct;
men dertil behöfs skepparens namn.
Schluten är ännu quar, men säger sig gjort god anstalt om pomeranserne frän Nagu. I Veckans slut far hän med det öfriga. Med
Sahrman skal jag skicka pyrmontervatnet, om ej det blir för bittida.
Jag har den aran med djupaste vördnad framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 28. lunii 1774.

327.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 24. nästledne hade jag i går
den aran at emottaga. lag vägar nu bilägga mit ödmjuka svar på
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min huldaste Fars bref af den 21. Junii, soin med sista päst icke
hant gä af, och fär den aran bäde förnya den tacksäjelse det söker
uttrycka och dertil lägga en lika öin skyldighet för det nu erhållne
interesse. Statscontoirets obligation är säledes åter i ödmjukhet
bilagd. Minä resourcer blefve mer än usla, om min huldaste Far
ej kände dem. Nägot bekymmer bar jag haft, innan jag kunnat
upläna den ena hälften af accordsumman och den åter incassera.
Den entreprisen, hvarutom min befordran ej skedt, bar blott förordsakat en interims skuld hvars rest jag nu betalt och omsatt
på mit genom min Fars grace egna capital. De sista befordringar,
som enl. förskrifningar skola remboursera mig, ske innan kärt och
dä blir den negocen ersatt. Den enda caution jag gjort räkade
olyckligtvis vara för Eric Westzynthius pä tusend daler k:mt, förfallne när hans narraktiga process inföll, men den bar den blifvande
kyrkoherden lofvat betala. Början af en hoflefnad bar ock värit
nägot dryg. Men som jag under alt delta hushållar med accuratesse och niughet, sä bar jag ändä sedt sä god dager för mig, at
jag ej velat oroa min huldaste Far med tätare requisitioner; ty
när Westzynthii sedels inlösen, ehuru den nu emellertid är min
casse til lust, inräknas, bar min skuld ändå ej stigit högre än til
3.000 daler, af hvilka de öfriga 2.000 äro hos Kock, Ulf och Gumman
Noach, följakteligen ej mycket presserande. Jag bör, ehuru kanske
onödigtvis anmärka, at jag lagit och fölgt den principen at icke
utgifva hvarken vilkorliga eller ovilkorliga sedlar. Den enda skuldsedel hedras med mit namn är Westzynthii, som nu ligger hos mig
sjelf för at kunna kräfva honom, och hvad jag för den jouvelen
utbetalt, utgör det första osäkra uti min arfsmedels räkning. Jag
kunde väl efter hand afbetala min lilla skuld; men häller säkrast
at äfven göra det straxt, ehuru det svider at minska arfssumman
til 20.000 daler; men sä är jag dä pä ren botn och om möjeligt är,
tänker jag sedän söka förmera densamma, ätminstone aldrig minska.
Jag mäste som fattig frukta derföre och vara rädd at se den ali;
men känner ock redan hela det bekymmer, som en rik man ätföljer,
huru capitalet skal förvaras och tilväxa. Min couranta behällning
bestär nu egenteligen uti de bägge uti Junii mänad förfallne interessesummor, tilsammans 1176 daler k:mt, som jag i dag uttagit,
sä at jag har rent vatn pä alla sidor och med Guds hjelp för alla
tider. Jag saknar väl genom denna hastiga realisering interesset
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efter de af arfssumman tagande 3.000 daler, men fär nu änteligen
med sista quartalet i år cantzlerssecreterarelön, som det rikeligen
ersätter. Vid det första expeditionssecreteraresyslan lämnas af
Horn, tänker jag för den nädiga Konungen yppa, huru nödig en
lön af 3.600 daler mig blir, och sedän jag fått den, som ej torde
draga sä länge ut, så kanske jag kan göra nägon besparing årligen.
Men min gladaste utsikt är upriktigt, som den länge värit, at en
gäng bli lagman i Finland, och jag hoppas pä försynen och Konungen. Min huldaste Fars ömhet och omsorg, som förmanar mig til
god hushällning och som fordrat en billig redogörelse, upmuntrar
och försäkrar mig äfven at jag ej misshagar, när jag efter denna
närvarande ställnings beskrifvande äfven har den äran at upvisa,
hurudan min reveniie nägot genom egne smä lönpåster, men det
mästa genom min huldaste Fars godhet blir för framtiden, ty utan
omtanka faller man äter snart i confusion. Min huldaste Fars bref af
den 21. Junii har itke undandragit sig et faderligt understöd. Detta
har märkeligen förat öfverskridit interessemedlen. Nu vägar jag
anhälla om et tillskott i et för alt 1.000 daler kopparmynt uti hvarje
Maji månads början, och des beständ ankommer på min huldaste
Fars godhet och huru omständigheterne framdeles blifva. Emellertid har jag nu under de ömaste erkänslas rörelser fätt den förmän
at upvisa hela min ställning. Kanske min huldaste Far trott den
vara sämre; men at beskrifningen är upriktig, visar den hast, hvaruti jag hinner i ödmjukhet upgifva henne, och som ej medgifvit
en förställning, som desutom ej är mit maner. I det hela och med
andras penningar har jag altid värit accurat. Uti den mindre
detaillen och med minä egna har jag redan försökt nägon tid samma
redighet, sedän jag åt min beskedliga betjent ger smä summor i
sender, hänviser de fläste utgifter til honom och fär mänatligen
hans räkning verificerad med quittancer, så at det synes, som alt
sammanstött at göra framtid lyckelig och reglerad. Mit upförande
känner min huldaste Far, och vet, at min oeconomiska bristfällighet blott härrört af mindre ordning i den mindre detaillen. Men
sä har jag mycket valuta, til exempel et portrait af min Far pendant
til min Morfars med lika ram, af Kraften. Nukan jag tilstä at
jag ansett detnödigt. Het är oändeligen likt (äfven sommin Morfars),
gjordt efter Wacklins men äldre Wacklins draperie och peruque,
är ommälad och äfven nu mera et skönt portrait, ehuru ej sä senl,
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som det nyaste, och kan en gäng med heder sättas i bibliothequet
eller wetenskapsacademien. När jag ser på alt sädant, så saknar
jag väl penningarne och spar dem härefter; men blir ej modstulen,
om så vackra utgifter gjort nägon skuld. Fär jag nu skicka delta
Wacklins minskade portrait hem? Det torde med min Fars tilständ
då sättas nti bibliothequet. Det är oändeligen vackert och tillika
decent.

Jag blandar det ena om det andra, men det är ej det första felet,
sommin huldaste Far förlåter. Jag anmälte i dag hos hans ex:ce
min Fars compliment, och hän tyckte mycket om anstalterne til
Konungens emottagande, utan at minska hoppet derom. Jag trodde
mig ock säkrast kunna fråga honom om prinsessans hitkomst och
förmälningen. Hans svarade: consultez les girouettes. Och vi kunna
ej annat säja, än at prinsessan är under vägen, at bröllopet ej lär
bli i nasta vecka, men veckan derefter. Under det ryktet, som här
gär, at Konungen ej skal resa til Finland, gär et annat, at Hans
Maj:t reser ej allenast dit, utan ock til Ryssland, och anträder
resan den 15. Julii. Alt är så ovist (emellan min Far och mig),
at jag kan ingenting annat säja, än at man mäste hälla sig färdig,
och at hvad nu icke behöfs, kommer til pass nästa sommat. Men
skulle det behöfvas denna, så vore det ganska förtretligt at ej vara
tilreds, mycket värre, än at blifva narrad på et är.
I dag fördes ombord på Sahrmans fartyg pyrmontervatnet och
et litet paquet med skrifter.
Min Morfars portrait i sin låda lär
magistern väl äterställa. Gahmens paquette kommer om Måndag
ombord, när Sahrman reser. Nu lär min Far fått pomeranserne,
som växt i Nagu. Schulten reste i förgär och lär äfven framkommit.
Quastens räkning bilägges ödmjukast. Min continuation kommer
nästa päst.
Om det är en hemlighet, om Konungen reser til Ryssland, så
är det äfven, om hän far directe på Helsingfors, och cantzleren
yttrade sig ej annorlunda än förr. Jag skulle dock ej tro delta
senare.
Ekholms förtekning bar jag lagt ihop med Stälbergs communicerade besvär, sommin Far väl upbryter sjelf. Jag försäkrar, at
cantzleren ej vet, hvad de innehälla, och nu äga herrarne blott til-

styrka
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dugtig skrapa.
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Jag beklagar af alt mit hjerta min hnldaste Fars sjuklighet. Gud
förbättre hälsan. Jag finner ännu mycket ömt och rörande i min
Farssista tvänne gracieusa bref, som jag framdeles utbeder mig
få omskrifva. De hade förtjent mera städade svar; men bvad tidens
kårthet hindrar på papper, kan den aldrig utpläna ur hjertat. Med
djupaste vördnad bar jag den aran til min dödsstund framhärda
min hnldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 1. Julii 1774.

328.

Fredenheim.

Min hnldaste Far.

Jag spädde sant, at min hnldaste Fars sommarro icke mera länge
skulle blifva npskuten. Det hade i bägge fallen blifvit sant; men
nu bar det alternativet inträffat, at Konungens resa icke blir af.
Min Far får nu särskildt cantzlerens bref, och om det icke sknlle
vara nog decisivet, utan ännn smaka något af ministrere, sä kan
jag här upfylla hvad där saknas; ty i stället för finska resan far
Hans Maj:t nn efter feterne til Loka på en trenne veckor, och vistas
sedermera den kärta äterstäende tiden på Ekholmsund, til des
skånska campamenten börjas den 29. Augusti. Delta varar nti trenne
veckor, och sedermera lär Hans Maj:t äterkomma til Stockholm. I
dag afgår hans ex:ce gref Scheffers bref äfven til landshöfdingarne
i Finland. Och således har jag sä snart som möjeligt värit sökt
lauma nödige nnderrättelser haroin.
En mindre herre, kammarherren Ehrensvärd lär innan kärt hesöka Åbo för at fara til Ryssland och notificera bilägret.
Med skepparen Forström, som i öfvermårgon reser, öfversändes
äter et paquet tryckta skriffter til min hnldaste Far. Nu lär alt
det andra vara framme. Pyrmontervatnet kannu genast nyttjas
och hade aldrig mera lämpeligt kunnat öfverkomma. Nästa år
kommer alt til pass, som nn är gjordt. Med djupaste vördnad har
jag den äran at städse framhärda min hnldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 12. Julii 1774.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

I gär emottog jag medföljande bref från Mathesius til min huldaste Far jemte 2:ne paqueter, det ena med kopparsticken och
det andra med 3:ne piecer. Här är nu intet fartyg inne, men det
första tilfälle skal ej försummas. Mathesii tacksamhet är så stor,
at lian äfven skickat mig en present af tvänne utvaldt goda engelska
rakknifvar. Jag fär rättnu mycken commerce pä England. För
en tid sedän feck jag derifrän genom Jacobsson d’Anvilles accurata
och sköna chartor, sä at jag nu för et ganska moderadt pris bar
det mästa atlas som ges och just värdigt en ministre, soin mäste
taga sinä planer. Cantzlicollegium bar med approbation beskädat
dem, men jag vil ej skinna kronan, och intet eller sälja dem för
mit inköpspris.
Som mit sista bref inneböll afgeck med skepparen Forslröm på
et paquet, hvaraf jag endast fär nämna et
von Linnes portrait af Ehrensvärd, som cantzlirädet Berch skickat
min Far, säsom rart, men sommin Far lär hafva förut.

Brähmers fartyg äter

I går var jag uti et prästesällskap och hörde mycket eloger öfver
min huldaste Far, somman sade vara den svenska Pontoppidan.
I synnerhet berömdes säsom oändel. vackert upmuntranstalet til
Åbo prästerskap, som Societas pro fide skal läta trycka, och hvaraf
man lofvade mig et exemplar. Det skal vara question at afskicka
det til alla stift bäde til biskopparnes och prästernes eftersyn, eller
ock sade man blott, at de borde skickas. Icke aldeles så mycket
berömde man Filenius, som nu just skämt aldeles ut sig. Hän hade
den påviska erkebiskops myssan på sig och i stället för pedum sin
gullkrycka framför altaret predikandes sä utan alt sammanhang,
at hän kallade hertiginnan Catharina i stället för Chralotta.
Mit bref denna gäng blir mäkta lärdt. Harmin huldaste Far
observerat uti förledit är mycket förbättrade uplaga af Tunelds
Geographie, andra afdeln. p. 160. stär om Åbo hibliotheque: tillökt
nu nyligen genom procantzlerens och biskopens doctor Mennanders
berömliga frikostighet, som hit förärt en vacker samling af rara
böcker, manuscripter och några ålderdoms minnesmärken. Men icke
sä billig eloge har biskopshuset fätt, som biskopen, dä det räknas
bland de publique bygnader, som gifva staden icke ringa prydnad.
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Det var magnifiquet, at academiens oration hölts samma dag med
at termin blifvit ändrad här, men sä blef
den vid det första projectet. Cantzleren far om Tisdag til Loca,
och vistas där nägon tid. Jag väntar nu professorsförslaget. Bara
det kommer i tid, innan Hans Maj:t far til Skäne.

bilägret, det var så när

Ännu mera lärdt: cantzlirädet gref Gyllenborg var hos mig i dag
morgons, feck se min öfversättning af Tacitus pä bordet, las nägre
stropher där, och öfverhopade mig med eloger, som voro utan alt
hof, men fägnesamma säsom af en sädan kännare. Det är en ganska
charmant man och bar fattat samma affection för mig som cantzlirådet af Biercken. Hän tog sluteligen mit concept hos sig och sade
at lian just ville läsa det til sin upbyggelse.
Jag skrifver nu långa bref och jollrar om en hop saker, efter jag
vet at min huldaste Far nu fri från alla etiquetter nyttjar sin
brunscur, sin sköna sejour på Lemo, och derunder älskar at läsa
minä föga sammanhängande bref. Jag behöfde vist samma förstärkning för min hälsa, men mit öde är at få arbeta jemnt. Någon
ledighet måste jag dock taga mig och hoppas den, när hofvet rest
bårt. Men at i år komma til Finland, ger jag förloradt.
Med
djupaste vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 15. Julii 1774.

330.

lag beklagar,

Fredenheim.

Min huldaste Far.

at jag räkat skrifva sä mörkt uti financeärenderne,
jag uti tvänne bref ädragit mig reprocher derföre. Jag kan likväl
ej återtaga, utan endast reiterera hvad jag förut haft den äran at
omskrifva. Minä arfsmedel voro 20.000 daler, min nu betalte skuld
3.000 daler. I stället för at vara pä posten blifva säledes 20.000
daler min behällning uti arfsmedlen, sedän jag fått in 6.000 daler,
som ännu restera uti accorderne efter mig.
Så lydde mit förra
bref, och så lyder detta. Jag medger dock den contradiction, at
jag då taite nu min skuld uti praesenti, nu genom min Fars godhet
uti praeterito.
at
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Hade förtekningen på min inkomst icke värit, som den är,
uprättad efter ali möjelig reveniie, sä hade jag värit mindre up-

Min liuldaste Far täckes deraf se, at min inkomst med
år först börjar blifva så stor, men at likväl en och annan
päst icke kan vara så aldeles säker. Det förra bar gjort, at jag
nu vågat begära et mindre tilskott än förut; men det senare gör
ock tillika det oumgängeligt, om jag ej skal räka nti ny skuld eller
minska minä arfsmedel, med det samma deras interesse och följaktel. sjelfva den ordinaira reveniien. Jag underställer i ödmjukhet
enl. mit bref (det jag icke lärer behöfva til alla delar uprepa ä
nyo) denna sak til min huldaste Fars oma ompröfvande. Bifalles
den icke, så måste jag väl ätnöja mig, ty jag vet, at minä rättigheter äro inga; men jag utbeder mig då blott, at minä arfsmedels
icke säjas vara förstörde, innan de det äro. At de nu icke äro det,
derom så väl som hela mit öfriga upriktiga förhållande täcktes min
huldaste Far vara försäkrad. Min huldaste Far har ordsak at lefva
Min huldaste Far täkes återet så nögdt lif, som någon Far.
ställa sit förtroende, ty jag har det icke förverkat.
Calonius, som förstätt min mening ang. academiens medel, mot
hvilken jag mig icke eller förbrutit, torde snart för Consistorium
ädagalägga, huru jag äter sökt tjena henne, och det torde blifva
en tilräckelig förklaring för dem som mistro mig.
Med min huldaste Fars tilständ sätter jag nu in de omnämde 1.000 dalerne i
prästecassan, där de stä bättre, än päde bärtväxlade sedelen, som
var den enda af den sorien bland min Fars pengar.
Det minsta prof af lydnad är, at jag aldrig mera brukar min
oskyldigt antagna device och at jag icke en gäng går in uti apologie
för den samma. Om Schluten nekar, at lian sade mig, at hän hade
Upsala disputationer med sig och at jag tackade för det hän lofvade
öfverföra dem, så kan jag ej bevisa det. Så länge jag ej fått dem,
gör det mig ock lika mycket, hvar de äro. Minä bref hoppas jag
värit tydliga om min huldaste Fars commissioner, och det skulle
fägna mig om de värit til nöjes. Nu är Corplander inne och jag
har tilfälle at åter öfversända nägot. Min huldaste Fars commissionspengar skola icke förslösas.
I anseende til Konungens bärtresa i morgon är jag sä occuperad,
at jag nu blott hunnit förklara mig, som jag hoppas, för sista gängen.
Jag önskar det mäst derföre, at minä bref dä kunna blifva mera
riktig.
nasta
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Denna gängen har jag icke kunnat vara det, om jag ej
tillika värit af et sinnelag och en caractere, ovärdig min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

glada.

Stockholm, den 22. lulii 1774.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

331.

Nu börjar här bli så tomt i Stockholm, soin det härtils värit
präktigt och lysande. Masqueraderne nti trädgärden voro sä vackra
och lämnade

så rik syn för ögat, at de med skäl kunde kallas
kongliga. Cantzlirådet gref Gyllenborg och jag fölgdes åt uti vära
masquer, hällandes hvarannan tätt under armarne. Annars hade
man lätt tappat hvarannan uti den otroliga mängden af folk. Emellertid igenkände vi likväl Hans Maj:t och den Kongi, famillen
Orangeriet var gjort til Neptuni tempel och på det präktigaste
decoreradt. Alleerne voro med marchaller och lampor sä utsirade,
Mycket roligt
at elyseiske parkerne ej kunna bättre föreställas.
föreföll. Ibland annat skrattade jag åt en bonde, som feck se en
annan dylik masque, när de skulle gä ut om morgonen, och sade
åt honom: hör du, Pelle, nu fär du intet gä lägga dig, vi skal
straxt ut och siä. Jag gjorde den philosophiska reflexion, at de
präktigaste nöjen mäste försockras med ett blott apande af det
simpla, som landtlefnaden medförer. Birger larl är det pompeusaste skädespel, man vil se, men för vidlyftigt at beskrifva.
Konungen reste bärt i Lördags. Riksrådet Höpken äfven sä.
Denne herren har täkts fatta mycken grace för mig. Hän har täkts
med mycken eloge presentera mit försök til öfversättning af Tacitus uti witterhetsacademien. Nu tog hän det med sig på landet och
sedän vil hans ex;ce, at det skal införas uti witterhetsacademiens
handlingar. Enkedrottningen har förklarat sin nädiga ästundan
at denna öfversättning mätte continueras.
Andre hafva ock sökt
upmuntra mig dertil. Om jag fär tid dertil, sä tänker jag derföre
fortsätta Taciti historier. Sans comparaison sade mig hans ex:ce
gref Höpken, at hän sätter öfver annalerne, men icke om hän
ämnade gifva ut dem.
Sedän jag nu genom natt och dag hoppas sluta de sista conseillernes expeditioner, torde jag komma fä nägra veckors ledighet. Det
en
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blir mig för depensivt at dricka vatn här, så at kanske jag gör et
litet fyck til Åbo. Marks bar i den händelsen lofvat följa med mig
at quarblifva blott 14 dagar.
Men det är så sent och bar sä
stormat denna tiden, at jag ännu drar hela saken uti betänkande.
Med djupaste vördnad bar jag städse den aran at framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 26. Julii 1774.

332.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 21. Julii bar värit mig ganska
kärkommit, ehuru jag par pästdagar värit hindrad at det besvara.
Juslenerna aro lyckel:n anlände. Jag kan aldrig nog ofta lära de
förträffeliga grafskrifterne och jag bar gråtit dem jag aldrig sett,
mäst för det jag känner dens hjerta, som skrifvit dem.
Corpolander reser i mårgon eller följande dagarne och bar med
sig 1 låda och 1 paquet med skrifter jemte en tunna med 20 bouteiller spaavatn. Hvad ännu kan vara at sända, skal antingen följa
med mig eller pä et annat fartyg. Jag hinner nu endast med fä ord
upvakta, såsom stadd på resande fot til Ekolsund mäst för at begära
permission. Vi äro så få arbetare, at jag nog tviflar derpå, men om
jagkan fä på nägra få veckor, sä skal jag med det första söka komina
öfver.
Jag har åter gjort en insättning för Ekestubbiska stipendii räkning. Min huldaste Far täckes låta tilställa Calonius depositionsattesten.
Med djupaste vördnad har jag den aran at framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 5. Aug. 1774.

Fredenheim

Grislehamn, den 27. Sept. 1774.

333.

Min huldaste Far.

Utan pass men efter en lyckelig resa anlände vi hit i dag kl. 6.
eftermiddagen. Min hälsa har, Gudi lof, värit rätt god, och kölden har
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ej värit sä stark, soin man skulle förmodat. Sista natten, då vi traverserade Åland, är den enda, som vi ej ordenteligen sofvit. Denna
tanka vi ock på samma sätt använda pä nägon gästgifverigård, och
hoppaa i morgon quäll vara i Stockholm. Åland säg mycket härligare ut än Finland. Brodden var rik, gräset friskt och löfvet ännu
grönt. Med en darrande vandringsmanns hand, som snart åter går
tilbaka til tömarne, innesluter jag mig nti min huldaste Fars vanliga Stora ynnest, och har den aran at med djup vördnad framhärda
min huldaste Fars ödmjuyklydigste son
Fredenheim

334.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars ömhet blifver mig alt dyrbarare, och aldrig har
jag mera innerligt känt värdet deraf, än under min sista varelse
i Finland. Vore jag mindre rädd om den samma, så kanske jag
visat mindre oro; men nu hoppas jag ödmjukast tilgift för bägge
delarne. Min huldaste Fars förmaningar glömmer jag icke. Min
barnsliga kärlek skal bevisas af min tacksamhet, och min tacksamhet af mit upförande. Mit bref från Grislehamn lär vara framkommen. Vär ankomst hit skedde i Onsdags om quällen, och min
hälsa har fortfarit at vara ganska god. Jag gär ock nu utan möda
med ullstrumpor, dem jag här skaffat mig jemte et par flanells
liftröjor med armar. Corpolander är ännu ej framme.
I morgon fär jag ut prästeständets enke- och pupillcassas revers
pä min huldaste Fars tilökte 3.000 daler kopparmynt. Jag har ej
trott mig kunna få säkrare ställe för desse penningar och dem jag
sjelf har.
Hans ex:ce cantzleren var par dagar i staden och då expedierades
förslaget til matheseos profession med Lexells vilkor, at få ännu
bli tre år i Petersburg, utlåtande och tilstyrkande för Wallenii och
Mestertons sterbhus at erhålla dubbla nådår och de tvänne bref,
som Consistorium i dag får. Hans Maj:t och cantzleren komma den
2. Novembr., då Götha hofrätts-saken företages, med allone til
Stockholm.
Jag har trott mig böra i ödmjukhet tilsända min huldaste Far
slottspastoren Mennanders fullmagt, som kostar 99 daler kopp:mt.
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Magister Collin bad mig om des öfversändande och lofvade betala
min utgift. Probsten Miödhs bref, som medföljer, innehäller bifallsresolution til fru Gottschalks ansökning om dubbla nädeär.
Man menar, at Hans Maj:t tänker göra bränvinet til et regale
och säledes til statens nytta åter tillåta bränningen.
Med djupaste
vördnad bar jag den aran at städse framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son
Stockholm, den 4. Octobr. 1774.

335.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Blott en enda päst bar efter min ankomst hitländt. Nu längtar
jag oändeligen efter den, som medbringar bref frän min huldaste
Far, hvars dyrbara hälsa jag skattar sä högt, som des grace och huldhet.
Corplander är ännu ej ankommen. Så snart det sker, är jag ock
tilreds med återsändningarne. Utom Mathesii paquet är här och
en liten korg med engelska mineralier.
Jag söker nu så mycket som möjeligt är at ej misbruka min huldaste
Fars ömhet och frikostighet, och vinlägger mig om hushållning.
Något skiljer sig et carniolsigill derifrån, som var här färdigt för
mig, så at det var för sent at contramandera denna urkeds tilhörighet. Han är väl ej så dyr, at jag ej kan betala honom. Men som
Suther och jag redan förut voro uti byte emellan detta sigill och
det min Far nu har, och detta senare icke synes särdeles förtjena
bäras, hvartil det ock är för stort, så hemställer jag ödmjukast, om
ej min huldaste Far hälst tillåter at jag får det tilbaka, då det cornmodement kan skickas med nasta påst. Det skulle göra mycken
besparing för mig, och jag tror, at min huldaste Far skal finna
mera nöje uti en ganska superbe estampe, som föreställer den
märkvärdiga Coypels tafla öfver syndafallet, och som jag skal hafva
den aran at sända utom de tvänne redan utfäste estamperne.
Med djupaste vördnad har jag den aran at städse framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Octobr. 1774.

Fredenheim
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Min huldaste Far.

Icke längesedan hade jag den

aran

at

emottaga min huldaste Fars

bref, ehuru dat. den 4. Octobr. Påsternas gång hit har värit lika
med fartygens. Ännu är icke Corplander kommen. Men rapport
har inlupit, at han är öfver hafvet, ehuru med skadad mast. Augustins fartyg är det enda, som är inne, och med det skal så mycket
afskickas, som kan ske, innan Corplander kommer.
At komma til min huldaste Fars bref tilbaka, så har det dock
ej så nyss framländt, at icke jag bordt de tvänne senaste påsterne
upvakta min h. Far, men min huldaste Far täktes ursäkta minä förhinder. Hvart ord tolkar uti det öma brefvet en inequisable ömhet,
och ingenting skal vara mig

mer om

hjertat än

at

bli densamma

värdig.
Annars kan jag äfven denna gång med en del våre ministrar
beklaga, at intet märkeligt uti de almänna sakerne förelupit som
förtjenar berättas.
Jag skrifver detta under det assessor Nordenhjelm sitter hos mig.
Han låter anmäla sin respect. Jag kommer just ifrån at hafva expedierat påsten til Gripsholm för at sitta i ro med den privata,
men har som ofta förut bedragit mig; ty hvar quäll kan jag räkna
Med djupaste vördnad har jag den aran
på en half cour hos mig.
at til min dödsstund framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 21. Octobr. 1774.

337.

Fredenheim

Min huldaste Far.

lag saknar ännu fartyget med minä saker och på det at det ej må
räcka hela vintren, skickade jag i går min dräng ut med båt efter
minä saker tildet stället, där fartyget skal ligga bristfälligt några
mii från Stockholm, och hvarifrån de således kumia ros, om ock
motvinden continuerar.
Om Lördag kommer Hans Maj:t med hans ex:ce til staden. Här
är en duc de Braganza, som väntar på audience. Hans Maj:ts hof
blir ofta besökt af utländningar: et säkert bevis af aktning och
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anseende. Man säger här, at doctor Celcius skal blifva biskop i
Stockholm, och nägra lägga til, at hän torde fä Seraphimer orden
en collier, såsom de andelige bruka Helge Andes orden i Franriket. Det senare läter fabuleust: det förre kan ej vara otroligt.
Jag bar nyligen underrättat min Morfar omi en regime til des
bälsas ätervinnande, som ej kan siä f el, och det vore det angenäjag kun de fä höra.
Här bar värit en narraktig process emellan en Stählhammar och
en Durietz. Under en ordväxling skylde den förra den senare för
tjuf; bägge blefvo satte i arrest, rättegäng börjades i Svea hofrätt.
Stählhammar beviste, at Durietz i Wien blifvit dömd för stöld.
Stählhammar slapp ut ur arresten, men Durietz sitter ännu inne.
I dag har jag fätt en medaillon af archiatern Linne, som är honom
oändeligen lik nti des nuvarande älderdom. Medaillonen skal öfversändas.
Man säger här, at Kongi, secret :n Horn blifvit nägot vimmerkantig; gamla Nestius sade at hän haft bref derom från Pomern.
Med djupaste
Jag ville ej önska en sådan ordsak til ledighet.
vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son
maste

Stockholm, den 25. Octobr. 1774.

338.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag tackar min huldaste Far ödmjukast för des bref, och skulle
öfversända Ulfvens quittence, om jag ej skref detta i cantzliet, och
quittencet är hemma.
lust nu voro grefvinnan Scheffer och jag uti en dispute uti riksråderum, som log åt oss. Hon recommenderade Justander, hvars
fru plågat henne i dag förrmiddagen, och jag Lexell; men jag vant.
Konungen har ansett Linderstedt för competent sökande til presidentssyslan, men ovist är, om han får den; vist, at vicepresidenten
icke får den. Detta senare blir en hemlighet tils vidare.
I går spisade jag middag hos hans ex:ce gref Höpken, som fattar
ganska mycken nåd för mig. Han har med egen hand gjort någre
anmärkningar vid min öfversättning, och de utgjorde vår middagsdiscours.
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Alanus har blifvit vicebibliothecarie.
Jag har nu fått träffa alla minä förmän åter vid hälsa och vanlig
grace. Nu börjas äter mit rätta lif, och syslor fägna mig mer än
ledighet.
Jag har den aran at med djup vördnad vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 1. Novembr. 1774.

339.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 4. Novembr. hade jag i dag den
äran at bekomma, och fägnar det mig i synnerhet som et bevis af
min huldaste Fars välmäga. Med skepparen Corplander, som i dag
afseglat, har jag tilsändt min huldaste Far en packlåda med de
tvänne superba estamperne samt den tredje oencadrerad samt Wacklinska portraitet, et skrin med det engelska paquetet, Linnaei
portrait, Historie Amienne, chinesiska boken Chuking och continuationer af veckoskrifter, en korg med engelska mineralier, chaisen med selarne, en tunna half med borstocker-äplen och half med
tyska renetter, och et paquet frän Ulfven. Jag yil hara önska, at
altsammans ej mä frysa in, men hoppas det bästa, efter vinden är
god.
Lyckan har nastan skyndat sig för mycket och mer än jag önskat.
Cantzleren Horn är död och efter liknelse lär vär Horn bli regeringsråd efter honom. Bäde sysiä och lön torde således bli ledig.
Men det är illa, at det sker så snart, ty jag finner mig ännu för
ung tilden syslan, och illa, at bäde lön och sysiä blifva vacante,
ty det lockar ganska farliga competitorer. Til exempel von Kemphen, som jag geck förbi til min nuvarande sysiä och Kongi, secret:n
Franck, som är högst lämpad tilden syslan, bägge så gamla i
cantzliet, som jag til ären. Det är vist, at jag just är brydd, om jag
skal söka eller intet; och om jag gör det, sä undrade jag ej, om
jag ej feck den syslan framför nägondera af dem. Emellertid har
jag ändä sett mig före at jag skal söka. Om den ledigheten blifvit
senare och ej straxt med lön, så hade jag värit mycket säker, men
nu behöfver jag ali omtanka, ty det ser ut som minä förmän med
ali sin goda vilja ej kumia gå förbi minä gamla medsökande uti
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sinä und. recommendationer, dem de likväl härtils lofvat använda
för mig. Nu anhåller jag at med första påst fä min huldaste Fars
öma bref til Hans Maj:t, deras ex:cer grefvarne Höpken, Scheffer
och baron Falkenberg, af hvilka den förstnämde icke är min minst
ifriga gynnare, bofcantzleren baron Sparre, statssecret:n Rosenadler
och cantzlirådet grefve Gyllenborg. Skulle ej Falkenbergs, Rosenadlers och Gyllenborgs hinna straxt med, så torde jag fä be om
dem pästen efter. Min huldaste Far täckes lämna dem utan datum
och är, men med couverter färdige och päskrefne, så at jag sedän
efter omständigheterna kan sätta in datum och med något lämpeligt sigill försegla dem och aflämna dem in puncto, den jag ännu
ej vet, men som kan komma oförmodeligen. Min huldaste Far
täcktes i brefvet til Hans Maj:t nämna sin enda son, som nu aldramäst anropar Hans Maj:ts nåd, när det ankommer på den enda lön
hän härefter kan erhälla, dä deremot hans medsökande sitta vid
löner redan, at om Hans Maj:t täckes hysa samma nädiga förtroende
för honom, som för hans Far, så tror min Far, at hän söker göra
sig en sä hög nåd värd, at det visserl. är för bittida at för honom söka
ny befordran, men at hän uti denna ansökning mera mäst följa
omständigheterna, som kanske sedän på längre tider ej yppa sig,
än consideration af sin ungdom, som lämnar honom tid at alt mera
evertuera sig til Hans Maj:ts tjenst, at sluteligen min huldaste Far
vid sin lefnadsafton välsignar den Konungen, som å nyo börjat
sin nåd emot min Far uti des enda son. Til deras ex:cer och de
öfrige kan säjas alt hvad som af det föregående icke ensamt rörer
Hans Maj:t, men dertil lägges och i synnerhet insisteras derpä, at
indragningsbrefvet tyckes lämna mig nog fast hopp, emedan Hans
Maj;t enligt samma bref ej lär vilja hafva mer än en expeditionssecreterare i utr. exped. at det torde blifva det vigtigaste tilfälle,
dä min huldaste Far dem för mig besvärar, emedan det nu mera
angär lön, än syslan, den min huldaste Far af regeringsformens 10.
och 22. §§ torde kumia anse lika med den jag redan har, som ätergifver nu anledning til hopp. Til Sparren kan min Far lägga til
om accordet efter mig, som slagit felt i anledning af samma indragningsbref, som nu på en gäng skulle kunna ersätta dem uti en god
lön. Rosenadlers behöfver hara vara en kärt compliment och Gyllenborgs icke eller detailleradt. Det förstås, at min Far uti alla
brefven ber om recommendation hos Konungen. Det ena kan väl
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copieras efter det andra, ty där sker ingen confrontation.
Jag projecterar delta hastigast endast at visa hvad til hvar och en
hörer, men min huldaste Far afpassar ordning och ord bäst sjelf.
Uti alla brefven tages Horn som redan befordrad, ty jag lämnar
ej förr fram dem. Nu kommer det an derpå, först om ban blir,
och sedän om jag blir. Skulle jag ej bli, så kanske det är en bevekande ordsak at framdeles fä något bättre, såsom et lagmansdöme, ty icke felar mig grace, och jag behöfver ej falla modet.
Ordenskedjan lämnas ej til andra än hofpredikanter, och Celsius
är redan på sätt och vis förbi henne, ehuru han icke en gång blir
biskop denna gången. Min huldaste Far täcktes nu med första låta
mig veta sinä tankar, men förr allting låta brefven medfölja til niig.
Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste
Fars ödmjuklydigste son
mut. mut.

Sthm, d. 11. Nov. 1774.

340.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars senaste bref och det femte i ordningen sedän
min äterkomst, är af den 4. Nov. Sedermera har jag dock fått hugna
mig af at af underskrifter til cantzleren döma til min huldaste Fars
välmäga. lag kan aldrig nog iterera min förtrytelse at sakerne ej
kunde afsegla; men Corplander, som har björnskinspälsen med sig
påstvägen kan intyga om min oskuld. Fåfängt berättar jag nu, at
alla commissioner voro uträttade, men mit bref om remissen, dä jag
trodde den kunna framkomma, torde fä vitna derom. Emellertid
vet jag ej at min huldaste Far ej är nogräknad öfver en fatalite,
som i är förföljer mig.
Befordringssakerne äro ännu in statu quo hvad Horn angår, men
om hän kommer undan, är jag aldeles icke oviss, ehuru betydande
medsökande jag kan få. Man vet ej ännu, hvem Konungen nämner
til cantzler, men blir hän tagen inom regeringen, så är åter Horn
viss om succession efter honom. Emellertid itererar jag min anhällan om de omskrefne brefven af min huldaste Far. Arbetet har
denna tiden värit drygt och i denna dag ej minst belastande, sä
at jag ej mera blygs at söka, när ledighet blir.
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Jag är sä ledsen i quäll vid affairer, at ehuru cantzleren i förgär
et och annat academicum, spar jag det til des hans ex:ces
bref underrätta min Far derom. Det Imgneligaste academicum är
at jag änteligen i dag feck ut det första cantzlerssecret:re-quartalet.
Lönen räcker til 1776 ärs slut, sä at ännu ej är tid at söka prolonMed djupaste vördnad har jag den äran at vara min
gation.
huldaste Fars ödmjuklydigste son

afgjorde

Stockholm, den 2. Dec. 1774.

Fredenheim.

In margine: Prins Fredric har värit mycket opasslig och är det
ännu. Men man har dock nu mera hopp om des vederfående.
Hertiginnan tros vara i välsignadt tilständ.

341.

Min huldaste Far.

J ag hade förledne Tisdags den äran at med mycken fägnad emottaga
min huldaste Fars bref af den 2. hujus jemte de öma recommendationerne, för hvilka jag allerödmjukast tackar. Brefvet näst
förut var af den 4. Novembr. Jag mä ej tro at något deremellan ej
kömmit mig tilhanda och anhäller om gracieuse underrättelse
härom.
Befordringssaken stär ännu i vida fältet, och cantzlerssyslan är
ännu ej en gäng besatt. Jag skulle således blygas at göra någon
demarche ännu. Men nödsakas dertil af tusende intriguer, med
hvilka man redan söker förekomma mig. Skulle Kemphen icke
förklarat, at om hän fär förste expeditionssecretrre-fullmagt, är
lian nögd, så borde jag blygas at competera med honom, men nu
gör jag mig godt hopp, ehuru hela expeditionen arbetar, at hän
skal bli verkelig förste expeditionssecreteraren, i anseende tilden
protocollssecreterarelön som dä blefve ledig. Emellertid kommer
jag tildet första tilbaka, som är, at det är ganska ovisst, hvem
som blir cantzler, och om vi fä någon ledighet denna gängen.
Ibland de angelägnaste skrifter lära almanachorne för mästa
är vara, och dem har jag härhos den äran at sända. Jag glömmer
ej de öfrige commissioner och det hade visat sig, om sakerne kömmit öfver.
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Hans ex:ce har i dag i conformite med Consistorium utlätit sig
öfver Justanders besvär, och Lexell lär väl bli professor. Längesedan är ock utlåtande afgifvit ang. gratialspanmälen, och ingen
annan än den som skrifvit derom, vet huru kinkig den saken är.
Det kan lät hända, at hela gratialen stryker med efter indragningsprincipen, men efter man så skyndat pä cantzlerens bref derom, sä
bar det afgått. Jag har just fått reprocher af herrar professorer
för det det ej förr skedt. Grundström blef i Onsdags kyrkoherde i
Karis och Schlyter häradshöfdinge.
Prins Fredric, som efter hvad som är bekant, värit rätt illa sjuk,
repar sig nu mera och mera, men doctorerne vänta ej fullkomlig
restitution förrän efter nägra månader. Med djupaste vördnad
har jag den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son
Stockholm, den 16. Dec.

342.1

1774.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Nu har hans ex:ce tilstyrkt en sådan tjenstledighet för min
Morfar, at hän får göra hvad, när och huru mycket lian vil under
alla rättigheters åtnjutande, och jag hoppas snart kunna afsända
Konungens och cantzlerens bref derom. Nu skickar jag sjelfva
conceptet emellertid til honom, om hän på något sätt vore inquiet
och ber honom redan anse saken som afgjord. Som i hans nuvarande sjuklighet hän icke länge bör sakna en så fägnesam nyhet,
sä tilskrifver jag ock mag:r Collin, at om ej bud går ut, straxt
fara til Bussila med brefvet.
Emellan fyra ögon kan jag ock nu tämmeligen vist försäkra,
Min Far täckes
at min Morfar nästa April mänad blir riddare.
emellertid sjelf säja, huru man bäst skal anställa surprisen dermed,
och emellertid icke låta honom eller nägon annan förmärka sädant.
Jag tror ock at det blir Nordstjerae-orden. Saken är alt planerad
och skal bli än mera när det lider emot ordenscapitlet. Jag längtar
just at få se Cicero med detta moderna fåfänglighets smycke. Jag
raillcrade fram saken och sade at tillika behöfver lian det privilegium at få saklöst glömma det hemma och förlägga det. Ä propos.
1
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min huldaste Far täckes projectera en riddaredevise för honom,
sä at jag kan i hast läta, när casus blir, göra honom et sigill. Det
blir åter faselig utgift för gubben. Huru skulle man hitta up något
ät honom svarande emot hans caractere. Kanske: moribus antiquis,
el :r antiqua virtute, eller veritate. Härmed och med en sä särdeles
slags tjenstfrihet, sommin Far närmare får inhämta, tyckes den
hedersmannen ej saknat hugkomst. Jag sade riksrädet, at hän fullkomligen vore förtjent af adelskap, men det stridde emot hans
principer, at begära en förmån, hvaraf hän ej viste huruvida hans
efterkommande blefve förtjente. Riksrädet log och sade: Också
kunde vissa hans efterkommande förlora nägot i arf derigenom.
Slöts med skratt på bägge sidor, och at jag i April mänad skulle
päminna om orden. Hän har värit redan tvä gänger i question,
men Konungen har ej velat nämna nägon förrän flere ledigheter
blefve, för at undvika jalousie.
Hos riksrädet Höpken var jag åter i gär. Hän började samtalet
med wass ist zu Ihre Dienste och fortsättningen var thessa likt med
mycken grace. Jag vet ej hvad som skaffar mig mine förmäns
tycke, men det är just öfverflödigt. Men hvad behöfver jag länge
sokan orsaken dertil, när jag har den aran at vara biskop Mennanders son.
Min huldaste Far! Jag behöfver uti alt min Fars biträde, men
mäst uti en sak, som jag ej sjelf kan nämna om för vederbörande,
utan som mäste sous main planeras. Huru skal jag bli härold vid
orderne? Jag är väl redan pä sätt och vis öfver en heder, som
ordinairt endast vederfars protocollssecreterare, men skulle ändä
vara oändeligen nögd dermed, ty efter sex är anses man som riddare
af Nordstjernan. Jag har många äldre än jag, som affectera det,
men jag tror ej nägon expeditionssecreterare. Jag tror mäst at
jag blott behöfde he gref Scheffer derom, men jag blyges, om ej
det gär an i suite af Morfars ridderskap och säsom något vackert
at des doterson tillika komin i ridderskap.
Men ordsaken hvarnu
tilfälle
jag
delta,
före
nämner
är at det enda
yppas i April
mänad, dä Engström efter ali liknelse blir förklarad för riddare
och får en successor. Icke tror jag mycken svårighet möta, allenast
man kunde fä fram proposition, det nägorlunda i tid.
Min huldaste Far täckes häröfver ge mig goda räd. Jag skal he cantzlirädet Bierken som är min förtrogna vän, framskaffa derom för
32
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vederbörande, men jag behöfde endast en större man dertil utom
honom. Til densamma skulle jag projectera, at min huldaste Far
täckes skrifva om sakens projecterande för riksråderne Höpken
och Scheffer, af hvilka den förre i synnerhet influerar deruti och
kanske vore mäst ledig för mig. Skulle min Far täckas under
halft raillerie härom tilskrifva presidenten Rosir, så tror jag han
vore upriktig och discret samt gjorde sig en vinning at tjena min
h. Far. Han kunde ock sjelf nämna det för Konungen. Eller påminner min Far sig någon annan, så supplicerar jag ödmjukast
omat sådant bref icke genom min hand, ty jag får ej låss veta
deraf. Allenast min Far resolverar sig dertil, och det så at det
kommer mannen til handu i Mars månad, så skal min Far få se,
at det går an. Det gjorde ändå grym figure i Finland at möta
Morfar och doterson med hvardera sin stjerna. Här är ännu tid at
correspondera härom, och jag beder, at min huldaste Far låter
denna fåfänga passera med ali annan. Om jag får veta, hvilka min
Far tror böra kunna komma i förtroendet, så skal jag sedän skrifva,
hvem efter härvarande omständigheter säkrast kan valjas til correspondence. Jag tror ändå Rosir är bäst, efter han är minst lierad
med höga familler, som vilja briquera sådant för sinä slägtingar.
Han står ock så oändeligen väl hos Konungen, och efter han aldeles
intet hant göra mig til godo i befordringsvägen, lär han gärna göra
detta. Han är ock en pålitelig vän af min Far.
Min huldaste Far täckes bränna up detta bref.
Silfversparre blef hofrättsråd i Onsdags, men president i Åbo och
cantzler i Pomern sakna vi ännu. Det kommer i sinom tid.
Med djup vördnad har jag den aran at vara til dödsstunden min
huldaste Fars ödmiuklydisste
,'
,'
son
J
6
Fredenheim
}

_,

In margine: Konungen reste i går til Ekholmsund, cantzleren
Måndag, bägge tilbaka den 7. Januarii.

343.

.

om

Stockholm, den 6. lanuarii 1775.
Min huldaste Far.

De innerliga rörelser af kärlek och tacksamhet af böner och
önskningar, som mit hjerta känner i denna stund, kunna ej förlik-
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nas med något annat än med dem, min huldaste Far hyser af ömhet
för mig. ju längre åren framskrida, desto dyrbarare är densamma,
desto mera fruktar jag at mistä henne, och desto ifrigare anropar
jag den Högste at hän täckes bibehålla denna sin högsta timeliga
välgärning emot mig. Med ali den vördnad, som en son tilhör
emot den bästa Fader, önskar jag i det nu ingängne äret min huldaste Far ali den sällhet, lycka och förnöjelse, som kan vinnas
innan döden, at denna, icke för min Fars, utan för min, för vetenskapens och för församlingens skull må vara längt bärta och at
änteligen efter henne det som ali önskan öfvergär, mä bli min huldaste Far beskärdt af den hand, som bestämmer dagar, är och tider.
Just nu hade jag den aran at emottaga min huldaste Fars vördade bref af den 16., 23. och 30. Decembr. Det är högst hugneligt
at den nya anstöten af opasslighet blifvit öfverständen, men bäst
vore om sådane anstöter icke infunno sig. Befordringssaken blir nu
ensam för mit enskylta bästa, och jag vill ej göra flere ansökningar på en gång. Jag slär derföre ock efter min huldaste Fars räd
häroldskapet ur hägen.

Jag häppas at nya bibelöfversättningen öfverkommit min Far til
handa. Nu fär jag skicka hvad jag pä en helgedag bar til hands.
Commissionerne skola ej glömmas af sonen, ehuru sysselsatt Kongi,
secreteraren och ostuderad cantzlerssecreteraren är. Mera studerad
är commissionairen pä Salvii auction, neml. mag. Avellan.
Min Morfars svar är ganska obliegant och hän har ock en beskedlig doterson. Jag tycker af min Fars bref, som skulle min Far tro,
at lian redan har tjenstledighet, men den är blott af cantzleren tilstyrkt och måste vara tyst emellertid at den är question. Jag gör
1
et storverk, om hän blir R. ty bär äro mänga

344.

Min huldaste Far.

I quäll har man först mycket embetsgöremål och expeditioner at
afskicka daterade i går, deruppå blir cour hos Kongi. Maj:t och
sluteligen masquerade. Alt måste göras och bivistas, och jag hinner
1

Loppuosa hukkunut.

Slutet saknas.
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således ej mer än i ödmjukhet heratta, at jag mår väl och at Lexell
blef i gär professor med 3 ärs utrikes permission. Framhärdar med
djupaste vördnad min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Sthm, den 13. Jan. 1775.

345»

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag anhäller allerödmjukast, at magister Collin äter genast mätte
fara ut med inneliggande bref, hvars innehåll, ehuru nägot oredigt,
min huldaste Far täckes se af bilagde hastiga utkast. Jag tror, at
det behageliga där kan vara et equivalent för det obehageliga. Saken är ock i sig sjelf så indifferent, at jag ängrar det jag verkeligen
til min egen skada vist nog mycken envishet deruti, men det har
skedt för respectus parentelse skull; och jag vet ej, huru jag nu
mera, sedän jag så mycket besvärat minä herrar med den mannens

sak kan nänma om ridderskapet, hvarföre det tils vidare hälles
så mycket mera tyst. Nu är det angeläget at gubben resolverar sig
tilden nämde tjenstfriheten, hvartil, om ej annat råd blir, min
huldaste Far änteligen täckes öfvertala honom, fastän jag tyckes
lämna det i hans behag. Sedän Konungen en gäng bifallit den,
ehuru jag par grace fätt tilstånd at derom correspondera, så kan
den ansökningen ej gärna ätertagas. Änteligen mäste min Morfar
svara mig med aldraförsta päst.

Jag glömde sista gången at berätta, det assessoren Engelbrecht
uti tribunatet blifvit utnämd til cantzler, at Horn icke kan succedera honom efter Horn ej är iurist, och at det ej eller ser ut, som
Horn kunde bli extraordinarie regeringsråd, efter en sadan ej
behöfs. Engelbrecht hade blott en medsökande, Jahnken, emot
hvilken en vanhederlig process i det samma yppades, så at här var
ej annat at vänta. Alla menniskor taite förut för Jahnken och han
hade säkert annars blifvit cantzler och Horn efter honom regeringsråd, men hvem kan se sådant förut? Nog kan jag ännu länge vara
belåten med min befordran, men ej med min lön.
Enkegratialspanmålen lär vara min Morfar rätt kärkommenJ sjelfva verket har den lyckats emot alla andras vilja utom herrar

20/i,

3

h 1775.

501

mjeka-profesorin, och jag har deruti risquerat mera än nägon tror.
Min huldaste Far täckes säja det åt min Morfar vid tilfälle. Nu
vet jag heller ingen hvarken gammal eller ny sak, som ej är til
academiens eller des mäst skrikande ledamöters nöje afgjord, hara
jag nu sjelf får min lön prolongerad, ty den behöfs rätt väl. Med
djupaste vördnad har jag den äran at til döden framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 20. Jan 1775.

346.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Nu får jag den aran, sedän jag med senaste päst ytterligare prevemin Morfar derom, at tilsända min h. Far brefven om hans
tjenstfrihet jemte bref derom til honom sjelf. Hän har fätt sin
tjenstfrihet på så honorabelt sätt, at hän ej bör vara misnögd, utan
högst flaterad deraf, ty sådant händer ej nägon annan. Jag tror
och, at hän finner delta vara det aldrabästa, men til ali säkerhet
anhåller jag om min Fars gunstiga biträde, om hän ännu yrkar det
ömöjeliga deltagandet understundom. Min huldaste Far täckes
lämna alla brefven til honom sjelf och läta min Morfar anmäla dem
i Consistorium, ty hän bad mig at de skulle honom tilsändas. Sä
är den saken och gratialsaken en gång slutade.
Nu anhåller jag,
at Consistorium tilstyrker icke professors fullmagter för Porthan
och Lindquist, men väl säte ätminstone i faculteten för den senare
och äfven i Consistorium för den förre.
Jag är i denna dag sä occuperad at jag undrar, huru jag hunnit
med alt, hälst jag äfven eftermiddagen bestyrt om en begrafning
hos riksrådet Falkenberg.
nerat

Jag ville nu önska,

min Morfar sätter värde på sin verkeliga
sällhet och den mycken heder som honom händt. Jag har åtminstone sökt göra honom alt det nöje, som stått i min förmåga.
Med djupaste vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste
at

Faders ödmjuklydigste son
Stockholm, den 3. Febr. 1775.

Fredenheim
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Min huldaste Far.

347.

Pästernes gång är nu sä längsam at jag mäste under väntan på
dem trösta mig med at skrifva bref. Jag hoppas nu snart få höra,
at min Morfar genom min Fars föreställningar blifvit mindre vankelmodig i sit beslut om tjenstfrihet, som är för honom och bans
heder nödig ocb som hän ej på mera honorabelt sätt kunnat erhälla.
Academien får alt hvad den begär genom vår hederliga cantzler.
Nu kommer ock enkegratialbrefvet sä omständeligit, at inge intriguer mera äga rum.
Det gamla witterbetssälskapet, som utgifvit witterhets arbeten och
vida signalerat sig öfver alt både äldre och nyare, blef i Tisdags
åter uplifvadt, och bestär nu, under fyra ögon sagdt, emedan ledamöteme ej vilja vara bekante, af ambassadeurer gref Creutz, presidenten baron Lejonlutfvud, cantzlirädet gref Gyllenborg, kamrnarherrar gref Oxenstierna, cantzlirädet af Bierken, Kongi, secret: n
1
Adlerbeth och
jag. Wi börja med at ge ut en ny splendide
edition af witterhets arbeten och continuera dem sedän med en hop
nya stycken, af hvilka någre äro oändeligen vackra.
Jag har alla gånger glömt at skicka Ulffvens quitterade räkning.
Nu. följer den härjemte.
Man säger nu, at Konungen i Maji månad kommer öfver til Finland på någon kårt tid.
Jag har den aran med djup vördnad
framhärda niin huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 10. Febr. 1775.

Fredenheim

Stockholm, den 9. Martii 1775.

348.

Min huldaste Far.

Sex öfver hafvet ankomne päster medbragte mig i förgär min
huldaste Fars öma bref af den 20. lanuarii samt 3. och 24. Februarii.
Ingenting kan mera fägna mig, än at min Morfar är nögd med sin
tjenstfrihet, ingenting mera oroa mig, än min huldaste Fars och
hans hälsa icke värit god.1
1 Näin

alkuperäisessä.

Sä i originalet.
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Jag vigilerade straxt Crusells angelägenhet, och hän hade sä
mänga goda recommendationer för sig, at jag redan kan fägna min
liuldaste Far dermed, at lian i förgär blef utnämd til kyrkoherde
i Esbo oaktadt alla landshöfdingon Ramsays konster. Jag skrifver
nu ock min Morfar til derom, som äfven bedt mig bevaka denne
sak. De andra sakerne skola äfven med det första beaörjas.
Det bar surprenerat mig at genom bägge minä morbröders bref
inhämta, burn Bussila åter värit i julas i question, utan at man nu
heller frägat efter min frånvaro, utan at min Morfar kömmit ihäg
sit löfte til mig i höstas, och utan at hän i trenne posterieusa bref
skrifvit mig et enda ord derom. Det är skamlöst at oroa honom med
sådant, men sedän andre börjat det, bar jag ej kunnat underlåta at
med denna påst tilskrifva min Morfar et ganska ömt bref, som
nasta päst skal i afskrift tilsändas min huldaste Far, och som endast
yrkar jemlikhet emellan oss alla. Likaledes skrifver jag Krogius,
som värit rätt beskedelig, och bägge minä morbröder franchement
til derom. Omständigheteme äro, nu sedän den första convention, til
Carl Hassels förmän gjord, sä förändrade, at min Morfar sjelf fant
det i höstas. Annars hade jag aldrig gått ifrån densamma, men
sommin huldaste Far sjelf nu lär vara af annan tanka, hälst man
fortfar at utesluta mig frän deliberationerne derom, så lär min
huldaste Far gracieust befalla mit steg, som til bokstafven, men
icke i sjelfva verket strider emot des förklarande. Jag tror, at min
Morfar skal finna mit bref nägot svärt at vederlägga, ty det lågar af
ömhet och hän kan ej undgå at finna min förtjenst sä stor som nägon annans. Fär se hvad lian deciderar. Differencen blir åtminstone
8.000 daler för hvar om godset skal lämnas för underpris ät Carl
eller för des fulla värde ät honom, Hinric eller nägon annan, och
när Hinric som äldste son bjuder det, tyckes lian hafva dubbel
förmåns rätt.
Hans Maj:t berättas nu för visso med första sommardag vara i
Finland. Hans ex:ce torde icke längt til skrifva derom. Emellertid
kan man med säkerhet bereda sig.
Hertiginnan är uti välsignadt
tilständ.
General Sprengtporten mår ganska illa, är contract, ser
ynkelig ut, men lefver präktigt och bar sitt eget capell utifrän af
musicanter. Hans sjukdom bar mycken likhet med Sauls. Hän
bar en sädan invärtes hetta, at hän uti denna vinter legat uti et
oeldadt rum under et öpet fönster. Hän grublar ock nägot öfver
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revolutionen, mera af arghet än

annat. —• Med

djupaste barnslig
framhärda min huldaste Fars

vördnad har jag städse den aran
ödmjuklydigste son

at

Fredenheim

349.

Min huldaste Far.

Denne dag har åter fägnat mig med et min huldaste Fars vördade
lag har ej ännu hunnit fä svar
ankomsten
af
min
Morfars
tjenstfrihetsbref, som jag sände
angående
til honom sjelf. Hän kan ej annat än vara ganska nögd. Fär se,
om icke hän efter 5 veckor är riddare.
Det vore en hjertans surprise, och icke mindre hederligt, at i sommar dubbas af Konungen
sjelf, men delta alt är underkastadt mensklighetens hvarjehanda
äfvcntyr, säger Tacitus.
Månne ej banemannen för de 900 dalerne var inom huset och
den samme som stal silfvret? Emellertid är det en betydande
förlust. I min ungdom ansåg jag sädane händelser bevisa, hvad
litet värde at sätta på penningarne. Nu tycker jag tvärtom, at
de bevisa motsatsen. Det är sädant tankesätt, som gifvit anledning
til medföljande oma bref, hvaraf jag sista gängen lofvade en afskrift. Min huldaste Far lär gunstigt icke finna den annorlunda,
än at kunna roa något, verka arfvingarnes gemensamma bästa. Jag
hade bordt förut rädföra mig derom, men min Morfars lifstid är
oviss.

bref af den 3. i denna mänad.

Jag fruktar, at suppositionen om prästecassan är sann, efter min
huldaste Far och jag pä sä afskilde orter hört samma omdöme
derom. Jag skal derföre i morgondagen upsäga capitaleme, och
som de ändä ej pä nägon tid få lyftas, så torde jag dertils fä min
huldaste Fars befallning, hvar de skola omsättas, utan at interesset
emellertid hinner förloras. Hans Maj :t Enkedrottningen har värit
hardt närä döden, men är nu utan fara. Hon hade likväl redan
gjort alla nödige dispositioner, och som det säges, testamenterat
ät Prinsessan sinä samlingar och China-meublerne pä Drottningsholm, sit myntcabinett åt hofmarskalken Piper o.s.v. Hans Maj:t
har visat en oändelig ömhet för henne, värdig des Stora och goda
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lijerta. Hans Maj:t har legat ute på Fredricshof flere nätter, och
äfven Hällit conseiller där. I gär quälls var jag allena ute uti nägra
angelägenheter, sommin statssecreterare ej viste af förrän i dag.
Hertiginnan har värit hardt närä en fausse couche, men är nu
Prins Fredric och Prins Carl äro ej eller friska,
äfven utan fara.
den förre redan för några veckor sedän. Prinsessan har mäst
vidkännas flere dåningar i dessa bedröfveliga dagar. Men Konungen och Drottningen mä, Gud väre lof, ganska väl.
Hans Maj:t har värit sä nädig och mycket för min skull tillätit
surnumeraire syslors tilsättande i cantzlicollegium, sä at jag nu
har godt hopp at fä ut de resterande 8.000 daleme. Registrator och
cantzlist har jag i beredskap, allenast jag nukan få en copist,
hvarpå jag ock har löften. I flere afseenden är detta et utmärkt
vedermäle af Konungens näd emot mig, och jag slipper et bekymmer, som oroat mig under hela min uphöjelse tider, ty jag har tykt,
at den kostat för mycket.
Med Guds hjelp skal den befordran
lämna mig än flere reelle förmåner.
Sä länge minä egne capitalerne genom sådane afbrytningar värit
minskade, hafva ock interesserne värit det, då likväl hoflefvemet
fordrat depenser. Ibland annat har jag mäst köpa en ny klädning, sedän jag var i Finland. Alt är dock betalt, til och med
hos min gynnarinna Gumman Noach. Men sä börjar jag, sedän
jag nu snart skal betala min hyra, at se den sista fjerdedelen i min
pung, den nemligen, som hörer tilde courante utgifterne. Jag
liknar väl ej ministrarne deruti, at i tid och otid begära förskotter
och ersättningar, men den politiske carrieren har dock lärt mig
at förekomma balancer i framtiden och häldre tigga för den än för
det förflutne, som härtils kunnat någon gäng hända. Min huldaste
Fars ömhet har täkts anse nägot årligt tilskott utom min lön och
interessemedlen nödigt och som det just är denna tiden af året
som af dem minst inflyter, sä vågar jag allerödmjukast anhälla at
vid denna tiden undfä detta tilskott, heh eller til någon del, för
innevarande är, med löfte, at om jag har eller som troligast synes
icke har den äran at i sommar upvakta min huldaste Far i Åbo,
icke begära någon fyrk mera detta är. Jag vågar ingen viss summa
utsätta, utan öfverlämnar den samma hei och hållen i min huldaste
Fars ömhet. Min huldaste Far lärer gunstigast approbera at jag
i tid är omtänkt och säger til, och min huldaste Far täckes vara
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ali hushällning, och at ingenting vore mig hugnekunna med någon besparning oka det capital, min
huldaste Fars godhet täkts lämna mig, soin jag snart hoppas kunna
äfven med de inflytande accorderne föröka, och som, om min
huldaste Far täckes fortsätta sin ömhet med det vanliga understödet,
Med djupaste vördnad
kan sedän blifva i det ständet orubbadt.
har jag den äran at til min dödsstund framhärda min huldaste
Faders ödmjuklydigste son

öfvertygad
ligare, än

öin

at

-

Stockholm, den 17. Martii 1775.

350.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Sedän jag förut en passant berättat angående Hans Maj:ts öfvertil Finland, fär jag nu helt vist försäkra derom och vil i tid
göra det. Hans ex:ce hade sjelf i dag tilskrifvit min huldaste Far
derom, men hant ännu ej fråga Hans Maj:t närmare om omständigheterne. Efter hvad man ännu känner dem, och om ej en ny vinter,
som vi här fått, gör upskof, sker resan i hörjan af Maji mänad. Hans
Maj:t sjelf pästvägen, och de öfrige på galerer; sedän blir Hans
Maj:t fyra dagar i Åbo eller kanske längre, om motvind hindrar
fartygen; sä sker resan på 6 högst 8 veckor ät inre landet; sedän
tilbaka til Åbo, som äter får den nåden at behälla Hans Maj:t par
dagar, om ej åter motvind förlänger tiden, och sluteligen sker återresan hit i Junii mänads slut eller Julii mänads hörjan. Hvad
academien harat iakttaga, lär blifva det samma, som förledit ät
omskrefs, sä at derefter arrangementer med säkerhet kunna ske.
Jag hoppas ock at minä cantzlikamerater med flere äga under
desse fä dagar fri tilgång til min huldaste Fars bord, sä väl som uti
andra biskopshus. Af presidentscontoiret lära tre följa med, men
af krigs- och kammarexpeditionerne hara en frän hvardera. Frän
oss, justitiaerevisionen med flere departement medföljer efter vanligheten ingen. Ehuru Hans Maj:t vil sä litet som möjligt är besvära
landet med stor suite, lär densamma dock blifva tämmelig ansenlig,
ehuru fä af hvar sort folk. Hans ex:ce gref Scheffer och gref Liewen
komma med. En commendering af guardiet lär ock följa öfver pä
galererne jemte Strälen som regementscasseur, hvilken jag ock til
resa

31

det bästa recommenderar.
quarblifva i Åbo.
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Denna commendering lär hela tiden

Min statssecreterare bar värit och lär ännu blifva nägon tid sjuk,
bvarigenom händer, at jag til alla delar utoin namnet nu gjör des
ämbete, nog bittida i afseende på minä är. Men vanan gör en
etourdi, och jag frögdar mig deröfver at nu förefallit vigtigare
saker än någon gäng förut, sedän jag koin til expeditionen. Det
kostade i början at föredraga i presence af Konungen, och riksräderne Höpken och Scheffer, men nu är det sä roligt, som ärefullt.
Med djupaste vördnad bar jag städse den äran at framhärda
min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 31. Mars 1775.

351.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Tvänne min huldaste Fars bref, det senare med 900 daler kopparhuldaste Fars ömhet för mig och
Som hans ex:ce
min djupa tacksamhet för min huldaste Far.
så
har
hän
förrän
nu
hunnit tala vid
tid,
opasslig
nägon
värit
ej
Konungen om academiens solennitet vid des höga närvaro, hvarföre
brefvet derom nu först kunnat afgä. Emellertid har minä bref lämnat säker visshet i god tid. Det ser ganska likt ut, at Konungens
resa ej sker förr än den 15. Maji, men man måste hålla sig färdig,
efter väreisen blir sä kärt. Hans ex:ce vet ej sjelf mer än des bref
innehåller, och det är otilräckeligt. Jag fär ödmjukast erindra, at
som det är ovist om Konungen bivistar academiske oration eller
ej, efter det skedt promiscue på andra ställen, så måste den i senare
händelsen antingen aldeles innehållas eller ock alla allocutioner
til Konungen bequämligen i momenten kunna förvandlas uti tertia
persona. Men som Hans Maj:t behagar i den delen visa sig först
på stället, sä måste alla anstalter äfven dertil tagas, och för allting
alt tillagas ganska kärt, framför alt musiquen, ty at vara kärt, blir
just at göra sin cour. Annars får man se Konungen gäspa. Jag tror
ock, at Konungen ej lär undandraga sig at afhöra orationen, och
liivistä solenniteten, som i vist afseende blir större, än man prestemynt, hafva äter förnyat min
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pä andra ställen.
Jag vet ej ännu vist, om jag följer med.
Mit accord och flere omständigheter fordra min härvaro. Emellertid har hans ex:ce just behagat obligera mig at följa med til Äbo
för at vara lionom där til hands; men jag skal betänka mig, efter
jag säsom varande i utrikesexpeditionen icke kan följa längre.
I dag ätta dagar til lär mäst cantzlirädet blifva riddare. Ätminstone
liknar det sig väl, men som utgängen är oviss, så blir det en hemlighet. Nog torde hän bli surprenerad ätminstone denna gången.
Hans svar i den andre saken var mera indecisivt än jag förmodat af hans upriktighet. I de ömaste ordalag försäkrar lian, at
ingen sädan ventilation förefallit (hvarom jag likväl haft de
omständeligaste bref från Hinric, Carl och Krogius) och förbehäller sig at muntel. få tala vid mig derom. Delta är ock en ganska
vigtig ordsak at ej resa öfver denna gången, ty då stannar alt i
complimenter, men annars blir yttrandet på et eller annat sätt
skrifteligt.
Nu har man försäkrat mig, at prästecassan skal vara
ganska säker, men jag skal ytterligare höra efter den saken och
utber mig få min Fars befallning om penningarne häldre mä
instickas i de nya 6 procents länen, statscontoiret gör, eller i discontfonden, som ger 6 procent, skal vara högst säker, bör icke confonderas med assistancecontoiret, och ger penningarne pä första påfordran tilbaka. I prästecassan skola de upsägas 4 månader förut,
sä at de i alla f ali ej fäs ut förrän i Augusti mänads slut.
I herjan af nästa vecka reser Corplanders fartyg, och alt är i möjeligaste
och bästa form bestält. I morgon skola sakerne bäras ombord.
Jag fruktar, at Ackerholtziska böekerne ej hinna fäs ut eller en
gäng i Åbo regleras innan Hans Maj:ts ditkomst, men äfven i den
delen skal jag under mängfaldiga göremål söka göra alt hvad göras
kan.
Cantzleren skref längesedan om Dähnertske böekerne til
kammarcollegium och i morgon skola de efterhöras.
Jag har den
äran med djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
rat

-

Stockholm, den 21. April 1775.

Fredenheim

Apostille: Som det nu vid pästens af gäng ser ovist ut, om cantzlebref om Konungens resa kan afgå i dag, efter vaktmästaren
dröjer obarmhertigt med underskriften, sä får jag til ali säkerhet
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preveniera, at det innehåller intet annat, än at Konungens resa nu
vist sker, vid första öpet vatn, at alla anstalter äro sädane, at den
kan ske i nasta mänads början, och at i öfrigt samma omständigheter iaktagas vid academien som hans ex:ce skref förledit år.
Man vet ej vist, om Konungen kommer tilbaka til Åbo, ellet reser
frän Helsingfors directe.
Men nu kommer den efterlängtade
nnderskriften.

352.

Min buldaste Far.

Min buldaste Fars bref af den 14. April bar äter fägnat mig med
underrättelse om des hälsa och välmäga.
I dag bar det vanliga ordenscapitlet värit. Til commendeur af
Svärds Ordens Stora kärs är nämd presidenten Boye, til riddare
öfverstelieutenanten Dalberg, som rest pä Surinam, professoren
Lenberg och en capitaine Theander. Til commendeur af Nordstierne Orden presidenten Celsing; til riddare af samma orden
hofmarskalken grefve Piper (icke hofmarskalken Sten Abraham
Piper, som var i cantzliet), statssecreteraren Liljencrantz, cancellierädet baron Ribbing, commercerädet Silfversköld och lagmannen
baron Bennet. Kongi, secreteraren von Engeström, som tjent ut sinä
är, är förklarad för riddare. Således bar Konungen ännu icke
besatt alla ledigheter, och jag vet ej, om Hans Maj:t ämnar nägon
stierna åt värt cantzliräd, förän jag får i morgon tala vid hans
ex:ce cantzleren, som jag vet önska honom godt. Skulle det äter
ej ske, sä kan jag ej undra derpå. Häroldskapet blef ej äterbesatt.
Jag bar aldeles icke sökt det, och tycker det vara bäst, at en gäng
antingen blifva riktig riddare eller ock aldeles intet. Konungen
bar förbehållit sig at sjelf nämna herolden innan nästa ordens dag.
Min statssecreterare är nu äter frisk, och jag får ätminstone
öfverlämna föredragningen til honom, ehuru man som expeditionssecreterare ofta får blanda sig i statssecreteraregöremälen.
Corplander bar nu upskutit sin resa til början af nästa vecka.
mäst lastat halfva hans fartyg; icke mindre än fyra claver
och tvä basvioler til Fredensköld, Clewberg, Callmeyer, Jahn, baron

Jag bar
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Flemming och Secret :n Walheim, academiens electricitetsmachine
til professor Planman, til bibliothecarien Porthan academiens bokkista frän Greifswald, til professor Bilmark en charta öfver Rysland; och til min huldaste Far: l:o den engelska stenkorgen; 2:o
en stor packläda med de tvänne Stora estamperne med breda förgylte ramar, min Fars Wacklinska portrait, den vackra oencadrerade
estampen öfver syndafallet, som jag lofvade för stenpesieret,
archiatern Linnaei portrait i medaillon med mera i böcker och
skrifter; 3:o en stor packläda med böcker, af hvilka alla som ej
finnas min Far tilhörige, torde tilställas Porthan, som äter fär se
hvad som är academiens och hvad hans, efter jag sädane emottagit
dem af Avellan. Äfvensä är där Aurora samhällets Stora klämma,
förseglad til Porthan, som hän torde fä; 4:o en kruka med 30
pomeranzer och 20 citroner; 5:o 13 st:n diverse plommontelningar;
6:o 2:ne pergamottsträd; 7:o 6 st:n körsbärstelningar; 8:o chaisen
med selar; 9:o et litet paquet frän Gagnerus med hans nya lexicon
öfver gamla svenska ord. Af sjelfva sakerne hoppas jag min huldaste Far lärer finna, huru väl alt är bestäldt. Baron Sparre har
lofvat mig gref Bielkes portrait, när hän kommer ut til Åkerö, där
lian har det. Langebecks Scriptores medii aevi kosta 162 daler kopparmynt. 3 :ne tomer af De Geers Memoires sur les insectes följer
med jemte alt annat. Af närlagde räkning täckes min huldaste Far
finna min utgift, som blir 475 daler kopparmynt oberäknadt nägot
smätt, som kan vara glömdt. Hvad min huldaste Far derutöfver
täckes lämna mig af des godhet, kunde, ehuru ej nu, dock längre
fram behöfvas, men jag skulle ej nämnt det, om ej min Far sä
gracieust täkts tillåta det i sit sista bref. Accordsaken är just nu
i görning. Qusestio an är viss och hara man fär en hra copist,
sä har jag minä pengar, de på accorden resterande 8000 daler contant, at skicka in i arfsmedlen.
Fröken Fredenskölds partie är ganska godt, och min nya cousin
Hallenberg en rätt hederlig man.
Jag har den äran at med
djupaste vördnad framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 28. Apr. 1775.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

Jag tackar min huldaste Far äter allerödmjukast för tvänne
Hulda bref. Sä mycket det förra oroade mig lika som skulle jag
äsidosätta minä ömaste plikter, så mycket fägnade mig i dag det
senare, efter jag derutur finner min huldaste Fars gracieusa nöje
öfver minä smä commissioner. De tvänne minä bref, som det senare
i dag ankomne besvarar, mäste hafva värit af den 21. och 28. April.
Den 21. April afgeck hans ex:ces bref och mit bref om Hans Maj:ts
öfverresa och den 28. först skref jag om commissionerne. Min huldaste Far täckes omnämna de senare, men säger sig ännu sakna
underrättelse om Konungens resa. Delta gör mig nägot brydd,
hvart desse angelägne bref lagit vägen och til ali säkerhet medföljer nu conceptet til cantzlerens bref och det förra som deruti
åberopas. Min huldaste Far täckes härefter altid nämna data af
minä ankomne bref, för at med mera säkerhet sluta, hvilka som
hvarje gång framhunnit.
Annars har jag ingenting at tillägga det sä ofta ventilerade änmet
om det, som vid Konungens närvaro bör iakttagas, utan fär endast
på hans ex:ces befallning förnya den berättelse, at alla anstalter
äro sä fogade, at Hans Maj:t så fort rapport inlöper om hafvets
fullkomliga befrielse från is, anträder resan, hvars början utsatt
til nästa Torsdag quäll. Hans ex:ce har för sin egen skull befalt
mig medfölja, hvilket jag ätlyder, ehuru jag borde bevaka så mycket
som ännu återstär af minä accordssaker och andra angelägenheter.
Jag dröjer i Åbo under det resan sker in åt landet och far sä
tilbaka äter med fartygen, om min huldaste Far täckes tilläta det.
Min permission är högfärdig och så lång, som Konungens varelse
i Finland.
De medföljande concepteme, som jag skulle finna onödige, om
jag ej i den saken vore så mycket scrupuleux och angelägen om
academiens heder, får jag framdeles tilbaka. Riksrådet Sinclair har
befalt mig hälsa min huldaste Far. Hän har dräpt mig med Pomerske
saker.
Med djupaste vördnad har jag den äran at framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. Maij 1775.
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Min huldaste Far.

Öfverhopad med Försynes och min huldaste Fars välgärningar
ankom jag i Söndags om quällen hit. Jag skyndar mig at nedlägga för min huldaste Far den tacksamhet, hvaraf mit hjerta är
upfyldt för des nya ömhetsvedermälen, och sä länge jag lefver,
blir det min gladaste plikt.
Nägra timmars siömörker pä vattuskiftet, som dock ej förde oss
ur leden, och en lika lång motvind, visade oss endast en liten
afbild, huru verkelige motgängar hade förekommit oss. Men annars
var äterresan lika lycklig som bårtresan. Så snart Konungen var
ombord, blef det vind, och väderleken var merendels den härligaste, man ville önska sig. Yär taffel var ganska väl serverad
och vår taffelmusique den sista middagen om Söndagen var den
aldra amusanteste ty vi äto just under det vi seglade f orhi Vaxholmen under canonskott. Aviserne innehälla redan de mänga och
vackra anstalter, som här voro gjorda til Konungens emottagande.
Konungen måste likväl dröja par timmar ombord innan de voro
i ordning, ty man hade ej sä hastigt väntat herren. Prins Fredric
var bårta på landet, men hant dock tämmeligen tidigt in. Konungen
är nu ute pä Ulriksdal, där ock Hermes Maj:t är och lär i morgon
komma in.
Hans Maj:t fortfar i sin näd för min Far. Nu ställes det til i
Upsala och Strengnäs. Alla menniskor säga saken för viss och
gratulera mig til Fars flyttning, men jag ställer mig försiktigt.
Konungen vil änteligen hafva erkebiskopen färdig til October mänad, dä den instundande döpelseacten infaller, och då min Far
lärer få åter se Stockholm.
Konungen berömmer Finland och finnarne för alla, som Hans
Maj:t råkar, och lofvar helt vist komma nasta är tilbaka, de tvänne
sista ären af min Fars därvaro.

Alla högre och lägre af minä gynnare och vänner tyckas taga
del nti min befordran. Von Kemphen är oändeligen misnögd, men
jag har hopp at äfven fä honom hulpen til en lika fullmagt, hvaremot hän lofvat cedera mig alt anspräk på lönen, som säkert annars
skulle gä mig ur händerna. Hän är at admirera, som har den
genereusite emot mig, som upriktigt betänkt för honom, at jag det
i närvarande stund ej förtjenar. Det är besynnerligt, at hara jag
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tala vid honom, var lian tröstad och vi blefvo goda
vänner. Yist är det, at om jag aldrig kömmit til expeditionen,
hade lian ej ännu värit och kanske aldrig blifvit mera, än lian
nu är, och at om hän mi blir det, sä bar hän mycket at tilskrifva
Jag har den aran at med
mig det. Sedän må vår tourtvist uphöra.
vördnad
vara min liuldaste Fars ödmjuklydigste son
djup

feck

en moment

Stockholm, den 4. Julii 1775.

355.

Fredenheim.

Min liuldaste Far.

jag tackar min huldaste Far ödmjukast för des öma och gracieusa bref. Porthan ankom i går och torde innan kärt aflämna
hvad hän haft med sig. Nukan jag fägna min huldaste Far
dermed, at endast för min begäran von Kemphen i dag blifvit
förste expeditionssecreterare, och at det derigenom synes ännu
vissare, at jag vid Horns bärtgäng fär expeditionssecreterarelönen,
den jag aldrig annars fätt; v. Kemphen är nu oändel. glad och
tackar mig som sin befordrare i stället för alla maledictioner, jag
förr mäste eruera. Man anser mig ock nu soin en mägtig man
sedän,1 och jag har äfven i dag under statssecreterarens fränvaro
i cantzlicollegium utvärkat en hop mindre befordringar i expeditionen. Säledes är nu freden återstäld, och jag har pä en gäng
vunnit en eclatant befordran och allas vänskap.
Konungen fortfar i samma näd för min Far. Strengnäs lär bli det
första som väljer, men Serenius torde ej en gäng där bli vald. Man
har ansett bäst at valet på sådant sätt hörjas där. Upsala torde
ock innan kärt väljä.
Jag har i dag insatt de 3.000:de dalerne i assistancecontoiret emot
5 procents räntä. Det tyckes vara säkert och bättre at låna dem
pengar, än köpa actier, för hvilka man aldrig återfär sjelfva capitalet. Jag påminner mig, at min Far trodde capitalet med desse
3.000 daler vara 50.000 daler, men det blir nu inalles 53.000 dal:r.
Riksrådet gref Scheffer ber nu sin compliment för min Far. Han
ber om sin ursäkt, at han ej ännu hinner afgöra de academiska
Med djuärenderne, som skola i höst vid återkomsten afgöras.
-1
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vördnad har jag den aran
ödmjuklydigste son

paste

at

framlxärda min huldaste Fars

Stockholm, den 11. Julii 1775.

356.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Jag tackar allerödmjukast för min huldaste Fars bref af den 7.
Julii, och skall ej underlåta at verkställa, hvad mig deruti är anbefaldt. Jag bör skynda mig at härmed ätersända statscontoirets
revers, och aflägger min allerödmjukaste tacksäjelse för interesset
deruppå, som kommer tilden Stora samlingen af min huldaste
Fars välgärningar. Jag ber allerödmjukast och är rätt inquiet at
fä veta ordsaken til Monselii underliga glömska, som ej annat kunnat ske, än med god vilja och berådt mod. Jag tror mig kurnia ge
claven dertil. J ag kommer nu ihåg, at en man i Åbo sista dagen af vär
varelse frägade mig, hvarföre ej biskopen utverkat hofpredikants
fullmagt för honom, då landshöfdingen likväl skaffat sit folk en
hop gracer. Jag svarade, at hvarken var det min Fars sed at besvära Konungen med onödiga ansökningar eller klädde caracterer
en präst. Emellertid torde säkert Monselius väntat sig och kanske
bedt min Far om sädant, och då det ej appuyerades, tagit sin
revanche på et sä gement sätt emot sin förman. Min huldaste Far
täckes hugna sig med den underrättelse ätminstone, at hän fätt en
fullkomlig skrapa derföre. Ingen menniska har gjort den ringaste
anmärkning deröfver, utan alla berömma, som de ock hafva orsak
til hela tilgängen i Åbo. Men derföre bör en sädan S
.k,1 som
Monselius, ej bli ostraffad. Landshöfdingen Raab har skrifvit mig
til et det aldracomplaisantaste gratulationsbref.
Med djupaste
vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
.

Stockholm, den 14. Julii 1775.
1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.
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Min huldaste Far.

Vid hvar finsk pästs ankomst sedän valdagen var i Åbo, bar Konungen frägat efter burn det gått, och jag bar värit rätt embarasserad at ej hafva kunnat heratta derom. Änteligen när ej en gäng
med sista päst nägon underrättelse inlopp frän någon af våra correspondenter, bittade jag kanske på orsaken, at nemligen valen ej
lära fä blifva bekante, utan ligga förseglade i Upsala til des förslaget är gjordt. Jag bar äfven vågat anmäla detta för at nägorlunda
svara emot Hans Maj:ts så särdeles nädiga efterfrågan i den delen.
Emellertid mäste jag dock allerödmjukast be, at med aldraförsta
få veta tilgången sä i Åbo, som, om möjligt är, i Borgo, emedan jag
är pälagd derom aflämna rapport til Ekolsund, när Konungen dit
kommer, ocb hemligbeten lär knnna uptäckas för alla bemligheters
Herre.
Mit exemplar af gref Axel Oxenstiernas portrait bar blifvit af
Roslin, Relm med flere sä estimeradt, at jag vågat offerera det til
en present för Hans Maj:t, och Hans Maj:t bar med särdeles nåd
täkts anse det. Jag bar nu bestält en ganska vacker ram dertil och
sedän alt är färdigt, bar jag befallning at nästa Lördag åtta dagar
til infinna mig dermed pä Ekolsund, där Hans Maj:t lärer ställa det.
Om jag då ej vet nägot om archibiskopsvalet, sä fär jag bannor.
Hans Maj:t bebagade äfven i näder emottaga den latinska öfversättningen ocb tykte mycket derom.

Jag päminner mig ej, om jag skrifvit om cantzlerens afresa.
Jag bör säledes nu berätta, at lian bar Konungens permission pä
nägon tid, och at innan des återkomst i höst kunna inga academica
komina före, men då skal alt pä en gäng expedieras. Det är synd
at besvära bans ex:ce under sin landtro. Men nu kommer jag
ibäg at jag redan gjort bans ursäkt med förra påsten och deruti
upfylt bans befallning.
Konungen bar värit sä nädig
befordran feck omskrifvas och
stället, sedän min befordran är
Detta blir dock emellan min

och tillåtit at protocollet om min
alt förbehåll uttagas, samt i det
omnämd, von Kempbens intagas.
Far ocb mig, likasom det, at när
Schröderbeim presenterade v. Kempbens fullmagt til underskrift,
sade Konungen: är icke det illa, at jag mäste gifva bonom en lika
fullmagt, at jag underskrifver den ej med samma nöje som Fre-
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denheims. Nu är von Kemphen ganska glad ocli jag äfven, och
hvem hade kunnat för några dagar sedän säja, at vi skulle nästa
Lördag hälla en tractering tilsammans?
Nu har jag äter upburit interesset på Hedmanske sedlarne och
lämnat det, soin i fiol til Gripensträlen emot hans quittencer, dem
jag, om Consistorium beliagar, kan upvisa. Men i synnerhet fordrar
min skyldighet at ätersända sjelfva bancoförskrifningarne, dem jag
anhåller, at min Far täckes aflänma. När archibiskopen kommer
til Upsala, så har jag ej mer en sä säker manat skicka til i Åbo.
Gud göre min Fars brunscur lycklig och bevare des hälsa.
Med
djupaste vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 18. Julii 1775.

Fredenheim

Apostille. Collin lofvade skicka några qvarblefne saker mig tilhanda, men soin de ej hörts af, så täckes min Far påminna honom
derom.

358.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 18. i denna mänad har jag nyligen
baft den aran at bekomma. Jag finner, huru Stora skäl min Far
harat ej eftertrakta den aran, som väntar min huldaste Far, men är
glad öfver den fermete som visar sig deruti, at min huldaste Far
ändä ej fruktar för densamma. Det är vist, at föga lär exempel
gifvas, at nägon Konung med större empressement befordrat en
undersåtes förmån, än Hans Maj :t nu vil se min Far pädet högsta
andeliga ärosätet. Hän frägar dageligen efter valens utslag och
under det Konungen nu värit på landet, har Schröderheim haft
befallning at i und. skrifva derom. Det skedde i gär. Förr har man
icke eller stort kunnat veta, emedan utom de tvänne finska de
öfrige circulairerne om valen ej afgingo förrän i Torsdags och
Fredags åtta dagar sedän; min Far kan väl tanka hvarföre? Efter
ali liknelse blir min Far primo loco vald i alla consistorier. Åbo
har nu gjort det. Efter minä raporter frän Borgo och sommin Far
lär veta, lära där nu vara upförde min Far, Benzelstierna och
Engeström. I Westeräs har valet äfven gätt för sig, och där äro up-
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förde: min Far, Herweglir och Celsius, hvaraf raan torde kunna
siula, at biskop Benzelstierna aldeles icke affecterar denna befordran. I Stockholm blir säkert samma vai soin i Westeräs. I Carlstad skola blifva valde: min Far, Herweglir och Schröder. I Calmar
vet jag, at min Far blir viss, de öfrige vet jag ännu icke. Uti
Strengnäs är min Far ock viss, men Serenius sjelf kommer ej i fräga,
icke på egen begäran, soin Benzelstierna, utan efter lian blifvit
stött med nägra lectorer, soin lian skildt vid Consistorium och Konungen nyligen insatt. I Wexiö är landshöfdingen Raab preparerad. I anseende til Osanders, den där i Consistorium betydande
Rogbergs och Benzelstiernas vänskap, skulle Osander, Engeström
och Benzelstierna där upföras, men det lär balancera emellan min
Far och Engeström, och om biskop Benzelstierna där hunnit taga
lika författning, soin i sin Consistorium, lär min Far ändå altid vara
viss. Det synes emellertid vara det enda eqnivoque cönsistorium.
I morgon sker valet där. Dessa och alla de andra consistorier har
Schrödenheim och flere pä hög befallning sous main averterat.
Alla menniskor visa sig så oändeligen interesserade för min Far, at
jag ej hunnit mer än ministeriellemant emottaga deras complimenter, med den största försiktighet och utan at röja den minsta
hvarken indifference eller empressement. In summa, aldrig har
en mera unanime vox populi visat sig i nägon sak, aldrig kan Konungen göra en mera almänt approberad befordran, och aldrig har
Hans Maj:t sä tydeligen förut visat sin intention i nägon befordringssak, soin denne. Jag glömde at säja, at i Upsala skola alla
menniskor tala om min Far, så consistoriales soin landtmän.
Von Kemphen släpte mig icke, förrän jag skulle participera med
honom i en stor dinee, som vi i Lördags gåfvo pä Liljeholmen ät
34 personer, hvaribland hans excellence baron Falkenberg och
nägre collegii ledamöter voro. Jag hade emot min vilja den äran,
at hans ex:ce först drack min skål framför min kamerats.
Värt
calas kostade och tilsammans 900 daler eller för hvardera 450 daler
koppannynt, som var drägeligt hälst med så mycket folk och för
en dinee med 12 fat mat utom smä asietter och en desert af 26 skälar och asietter.
Med djupaste vördnad har jag den äran at framhärda min huhlaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 25. Julii 1775.

Fredenheim
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Min huldaste Far.

I förgår, när jag kom tilbaka frän Ekolsimd, fani jag för mig min
huldaste Fars bref af den 25. Julii, och tackar derföre allerödnijukast.
På Konungens befallning hade jag med mig Axel Oxestiernas portrait, som jag presenterade på leven i Söndags. Hans Maj:t var
oändeligen nögd dermed och utlet sig i de nådigaste terrrler, som
slötos för den gängen dermed at Hans Maj:t befallde mig blifva
quar och nyttja cantzliets rum och taffel samt föredraga om Mändagen. Jag admitterades då först til föredragning och den bestod
nti in alles 27 mål, under det Hans Maj:t med det gladaste humeur
täcktes tala om desse och andra saker. När föredragningen var slutad, anhöll jag om tilständ at få resa dagen derpå, som tilläts.
Emellertid skref jag mit protocoll, som jag sjelf förde, och några
expeditioner färdige. Som jag härmed var occuperad, så ät jag
om Tisdagen ensam på min kammare, då en löpare komin och
sade, at Hans Maj:t befalte mig komina up til sig innan jag afreste.
Jag geck således efter middagen in til Hans Maj;t, och sedän lian
täkts tala vid mig om et och annat, tog Hans Maj:t frän bordet et
grönt chagrings-foderale, som lian gaf mig och sade: Vil ni vara
så bra och behålla delta til en souvenier af mig. Jag blef oändel:n
surprenerad öfver en så stor och oväntad nåd och den utmärkta
facon, hvarmed den mig lämnades, och sedän jag tackat och i
underdänighet kyst Konungens hand, lämnade Hans Maj;t mig et
par egenhändiga bref at framföras, och derpå tog jag mit underdåniga afsked. Efter äterkomsten i mit rum öpnade jag i min
enslighet mit foderale och fant deruti en oändeligen väl arbetad
plusieurs ors gulddosa af fyratio ducaters vigt. Jag feck under den
kårta tid jag var quar redan på stället mycket gratulationer, men
ännu mera här i Stockholm, där man dagen efter min ankomst
redan viste deraf genom bref frän Ekolsund. Et så utmärkt nädetekn är den dyrbaraste egendom, jag kan få. Som philosophe roar
det ock, at se huru hvart vedermäle af en sådan nåd gör oss mera
taite af dem som äro öfver oss, och mindre af vederlikar. Men
kanske jag gör dem orätt, ty jag vet mig ej hafva, ätminstone ej
hafva förtjent ovänner.
Dernäst kommer jag til erkebiskopsvalen. Åbo-valet var ändä
det första som komin, ehuru det drögde. Nu stär hela saken, som
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bilagde lapp utvisar. Elfva consistorier hafva kömmit in, och fem
felas. Nu redan harmin Far 11 röster, Benzelstierna 6, Herweghr
fem, och de öfrige 2 och 1. Således är min huldaste Far helt vist
ej allenast på förslag, utan ock kommer l:o loco pä förslaget til
ärkebiskop, hvartil jag mi til en början utbeder mig få aflägga min
allerödmjnkaste gratulation.
Härhos medföljer Görvells räkning quitterad, och Porthan tager
med sig böckerne med flere commissioner.
Jag hoppas, at statscontoirets obligationer, som jag nti recommenderadt bref afsändt, längesedan kömmit min huldaste Far
tilhanda.
Jag har ännu ej krmnat få mera än 6.000 daler ersatte, 4 af Nylander och 2 af baron Rosenhane, ty Heidenstam, som var den enda
och gammal extraordinarie, kunde intet betala. Således äterstå
6.000 daler, och som en cantzlist- och copistbeställning ännu kan
besättas, sä skal jag väl helt säkert äfven änteligen få dem, men
mäste nägot vänta och får ej för starkt poussera saken. Min huldaste Far vet, huru mortificerad jag värit öfver desamma och huru
mycket besvär jag haft, och min Far täckes vara öfvertygad, at
jag ej äsidosätter min skyldighet i den delen. Det är emellertid
trösteligit, at jag, om annars i menskligheten finnes något vist, bör
vara viss at få snart första expeditions-secreterarelönen.
Min huldaste Far täckes ej eller oroa sig öfver academiska
sakerne, dem hans ex:ce och Konungen ej underlåta at befordra och
Med djupaste vördnad har jag den äran at til dödsstunden
hjelpa.
framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 4. Aug. 1775.

360.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Det öma brefvet af den 3. August! har åter fägnat och gladt mig,
mäst derföre at min huldaste Far icke mera anser flyttningen sä
motbuden. Den lämnar visserligen mycket besvär och mycket bekymmer, men hvad ville man ej ätaga sig för den bästa Konungs
tjenst, aldrahälst, då lian just täckes längta efter den momenten,
dä lian kan visa sit oinskränkta förtroende för min Far. Jag hörde

520

Mennander—Fredenheim.

i gär af en soin kom frän Ekolsund, at Konungen dageligen frågar
Schrödenheim, om ej alla valen ännu inkommit. Skara ocli Lund
äfven inkommit och lika som alla de andre valt min Far.
nu aro
endast de tvänne och Gottlands rösterne, som återstå, så at innan
kärt lärer Konungens nädiga utnämnande ske. Til et litet bevis,
huru angelägen man värit at lämna min huldaste Far et förtjent
förtroende, fär jag härmed sända et bref frän Wexiö, som landshöfdingen Raab mig tilskickat och som, sedän det är läst, kan förhafva

nu

Upsala Consistorium och stift har i denna vecka valt, och

störas.

Med Porthan, som i gär afreste, har jag haft den aran at sända
mit portrait och en packlåda, et paquet frän Gahmen, et frän Görvell, et frän Ulfven med continuationer, en rulle med portraiter och
tvenne böcker frän Ekholm, hvars quitterade räkning medföljer.
Om jag ej förr berättadt om paquettets afsändande til England, så
bör jag nu i ödmjukhet gifva vid handen, at det skedde straxt efter
min hitkomst, med en pälitelig skeppare. De smärre continuationsskrifterne, som jag nu håller pä at complettera, äro det enda, som
felas. Den boken, som jag kallat Yedam et Sharta men som heter
annorlunda, ehuru jag nu ej päminner mig det, kostar hela 40 plåtar och fins desutom ej nu til salu, men torde komina in i höst.
Porthan har sagt mig, at et annat ännu mera tolerant ställe än
det öfversände skal finnas i Åbo consistorii gamla protocoller. Min
huldaste Far täckes taga det af honom och läta mig fä det pä
svenska och latin, dä jag torde få aflämna det til Konungen med
min Fars tai, som högeligen väntas.
Levons skrift blef genast inlämnad, och man har lofvat Communication deraf. Riksrådet Lieven är ej i staden, men så snart lian
i höst kommer, skal jag upvakta honom.
Gud gifve, at brunscuren ätminstone efterät måtte visa god verkani Carl Hassel har afsagt sig assessoratet. Fär se hvem som
kommer efter. Efter alt hopp blir Pehr Juslen hofrättsräd i Åbo
hofrätt och Fredric secreterare i Wasa, hvarmed min Far kan fägna
den hederlige morbror Juslen.
Med djupaste vördnad har jag
den äran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 11. Aug. 1775.
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Schröderheim har en par dagar värit i staden, och hade Konungens befallning at taga nied sig alla vai en, dem Konungen äntel.
förmodat vara inne, hvarefter Konungen, som i dag velat förgifva
embetet på Ekolsund. Men Upsala och Wisby rösterne saknas ännu
i denna stund, och jag tycker, burn längsamma de lära förefalla för
den nädige herren, som just längtar efter tilfälle at visa sin nåd.
I morgon lära väl desse valen inkomma, och sä lär väl i nasta
vecka något hända. Upsala valen vet men blifva goda, men Wisby
är aldeles obekant. Det enda Consistorium, som härtils på sätt
och vis skämt ut sig, är Lund. Alla de andra hafva gjort rediga
förslag, sädane min Far vet, men Lunds Consistorium skrifver til
Konungen at hän af det bifogade valprotocollet täckes intaga, at
vid det anstälde valet biskop Benzelstierna fätt fyra röster, biskop
Osander 3, biskoparne Engeström, Mennander och Serenius, hvardera två, och biskoparne Filenius, Körning hvardera en. Tämmelig
oordning emellan 5 consistoriales, at väljä på sju personer, och så
at man ej vet hvilka som äro pä förslaget, hvarom Consistorium
ej eller deciderar. Saken bestär deruti, at professor Benzelius
voterat pä biskop Benzelstierna, men sagt, at om hän ej finge
votera pä sin cousin, lämnade hän den rösten ät biskop Mennander.
Skal det senare gälla, så fär biskop Benzelstierna 3 och min Far
äfven 3, liksom Osander, och då är förslaget sädant. Skal åter
en cousins röst få räknas Benzelstierna til godo, sä vet man ej,
hvilkendera af Engeström, min Far och Serenius skal blifva den
tredje, ty hvardera af dem hafva dä fätt 2 röster. Delta synes
säledes bero på Konungens decision, om det är mödan värdt at
affectera en röst, när man bar alla de andra. Men för ro skull
skal jag sous main söka decision deruti, utan at synas. Jag har
emellertid velat berätta det såsom hörande tilden tämmeligen
completta historie om ärkebiskopsvalen, som minä bref denna tiden
innehållit. Man har emellertid på listan i cantzliet skrifvit för
Lund; Osander, Mennander och Benzelstierna som det naturligaste,
och dertil täckes en far pä sin lista annotera Scara-valet, som bestär
af Engeström, min Far och Serenius. Nästa påst skal jag kunna
berätta de tre äterstäende valen, och den tredje pästen härefter
kanske Konungens vai.
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Glädjen pä Ekolsund har värit äimän öfver det man yppat de
säkraste indicer af et sädant umgånge emellan Konungen och Drottningen, som lofvar efter 8 ä 9 mänader den största glädje för riket.
Presidenten baron Lejonhufvud, som sist kom derifrän, sade, at
det värit en charme at se burn kärt, ömt och otvungit de höga
personerna bemött hvarannan. Detta kan berättas, men icke efter
mig. Jag kan ej beskrifva min glädje, ty förmänerne och suiterne
deraf blifva sä mängfaldige, och min Far inser dem väl.
Presidenten Lejonhufvud reser i denna veckas slut til Åbo. Hän
bar bedt mig preveniera min Far, at hän åstundar köpa eller
arrendera Lemo, och min buldaste Far lär väl deruti hälst göra
honom til viljes, men icke förrän jag hunnit skrifva om flyttningens
visshet. Med oaflätelig djup vördnad har jag den äran at framhärda min buldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 15. Aug. 1775.

362.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Jag fär ännu fortsätta liisterien om ärkebiskopsembetets beat det ännu är verkstäldt. Jag hade nu redan kunnat
gratulera min huldaste Far, men Wisby saknas ännu. I förledne
Lördags inkom Upsala Consistorium ecclesiasticum med sit och
stiftets vai. I Consistorium harmin Far fått 3 röster, biskop Benzelstierna 5, domprobsten Hydren 3, biskop Serenius och doctor Celsius hvardera 2, så at på det förslaget stå biskoparne Benzelstierna,
Mennander och doctor Hydren. Stiftet äter, hvars hela votering
finnes af medföljande förtekning, har upfört min Far, Benzelstierna och Hydren. Consistorium academicum i Upsala feck ej
genast befallning at votera, men som Wisby drögsmälet lämnade
godt tid, så skref Konungen äfven det derom för at göra bifallet
sä myeket mera almänt, och efter des höga befallning, afreste
Upsala cantzlers secreterare dermed til riksrädet Rudensköld förledne Lördags, om Mändagen til Upsala, om Tisdagen skedde valet
och Upsala Consistorium academicum skiekade en express dermed
til Ekolsund om Onsdag eftermiddag, sedän det upfört l:o min
Far, 2:o biskop Benzelstierna och 3:o biskop Herweghr. Men

sättande, litan
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med denna skyndsamhet vants ingenting, ty Wisby feltes ännu.
Konungen har värit misnögd dermed, och, emellan fyra ögon, om
ej landshöfdingen Segebaden ursäktat Wisby Consistorium, skulle
det sä mycket mindre undgå skrapa, som Upsala Consistorium,
hvilket mycket mindre drögde, redan bade sin underskrefven, som
hade riktigt afgått, om ej just i detsamma valen derifrän inkommit.
Så angelägen har Konungen värit om skyndsamhet i den saken.
Nu väntar man Wisby valet i morgon, och jag är rädd, at om det
ock ej inkommer, så smäller det ändä i nasta vecka, som jag menar,
om Tisdag, ehuru jag ej kan fä säker underrättelse förrän til Fredags påsten, då jag mäst vågar emellan fyra ögon försäkra, at
fullmagten skal medfölja.
Det lärer näppeligen förr existerat, at någon fått alla consistoriers röster til ärkebiskopsembetet, men det är en rättighet för
den, som förut fått enhällig kallelse af et helt stift. Min Fars
tilkommande stift har nu här ägt 4 hufvudröster, sjelfva stiftet,
bägge Upsala consistorierne och Stockholms Consistorium. Alla
hafva voterat pä min Far, och det som mäst är at estimera, så
bar ibland Upsala stifts meniga prästerskap, somin alles utgör 282
röster, min Far ej fått mindre än 206. Altsammans visar et utmärkt
förtroende och et känt och vördadt namn äfven i de mäst aflägsna
landsändan.
Jag skal nu straxt rida ut för motions skull, så at jag måste
upskjuta kanske ända til des jag har den äran at skrifva til erkeMed djupaste vördnad har jag den äran til dödsstunden
biskopen.
framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 25. August! 1775.

363.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Sedän rådet förledne Måndags uprättat förslag til ärkebiskopsembetet, behagade Hans Kongi. Maj:t i går utnämna min huldaste
Fader at bekläda denna höga värdighet. Jag skyndar mig at sä
väl lämna min huldaste Far denna Stora nyhet, som ock at dertil
aflägga min allerödmjukaste lyckönskan med ali den glädje och
upriktighet, som et sons hjerta nägonsin kan hysa. Gud göre min
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huldaste Fars lefnad lång, sali ocli ärefull, så har riket nytta, församlingen npbyggelse och jag det högsta jag pä jorden ästundar.
Det är ej det minsta prof af Kommgens nåd, at ehuru utnämningen skedde pä Ekolsund sju mil härifrän i gär kl. 1. förrmiddagen, kan jag dock redan hafva den aran at öfversända den
höga fullmagten. Jag feck henne redan i gär quälls med Schröderheim, ocli har i dag lätit chartera henne. Fullmagts lösen stiger
in alles til 1400 daler kopparmynt, öfver hvilka jag med nästa
päst skal hafva den aran at sända quittence, emedan ännu ej alla
insättningar hunnit ske. Som Schröderheim, utom den särskilte
vänskap hän gjorde mig nti hela detta ärende pä Kommgens befallning, gjort sig ganska mycket besvär med correspondence och
pä flere sätt, och desutom är den som contrasignerat fullmagten,
sä tror jag mig vinna gunstigsta approbation deröfver, at jag i min
Fars namn förärat honom en diamantsring af 1500 dalers värde.
Jag har lagit henne pä räkning hos Suther, och med betalningen
hastar det icke.
Jag gär tilbaka til slutet af historien om ärkebiskopsvalen. Det
längsamma Wisby-valet inkom änteligen i Lördags, och om det var
det sista, sä var det ock det enda, som ej nämde min Far, ehuru
annars hederlige män, biskoparne Benzelstierna, Liitkeman och
Filenius. Jag har gätt igenom consistoriernes bref, och af alla
som detaillerat hvars ock ens rester (de öfrige consistorierne mätte
hafva valt anonymt) finnes, huru stark pluralite tilfallit min huldaste Far. Säledes gaf Götheborgs Consistorium min Far 9 röster,
ät biskop Lamberg 6 och ät biskop Schröder 6 etc. Calmar min
Far 7, h. Serenius 4, biskop Benzelstierna 3, biskop Engeström 2
etc. och Carlstad min Far 5, h. Herweghr 4, och biskop Benzelstierna 3 etc. Det ser säledes ut, sommin Far haft alla röster
i dessa consistorier, och för at förkårta historien, kunde man utan
mycken osanning avancera det om alla consistorier. I Strengnäs
hade min Far alla röster, och i Seura, Wexiö och Hernösand voro
valen enligt consistoriernes bref enhällige sädane min Far vet. Men
hvad jag i synnerhet bör närmare göra redo före, äro ärkebiskopsdömets egna vai. Hvad som förelupit nti Consistorium ecclesiasticum och sjelfva stiftet är redan til alla delar berättat. I Stockholms
Consistorium var hela voteringen sädan, at biskop Herweghr feck
9, min Far 8, doctor Celsius 5, biskop Serenius 4 och biskop Ben-
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zelstierna en röst. I Upsala Consistorium academicum, där man,
som pä på fläste andra ställen voterade med slutne sedlar, funnos
de innehälla enhälligt min Far, som säledes feck 12 röster, 10 utföllo för biskop Benzelstierna och 7 för biskop Herweghr etc. Man
må säledes betrakta valen i det hela eller i sinä detailler, sä bar förtroendet för min huldaste Far värit så almänt, som det nägonsin
lär hafva existerat. I synnerhet hafva min Fars nuvarande underbafvande visat at de älska honom.
Af valen finnes, at ibland sjutton röster öfver hela riket min
huldaste Far erhälit 16, Benzelstierna 11, Herweghr 6, Engeström
och Serenius hvardera 3, Osander, Filenius, Hydren och Celsius
hvardera 2, och Fortelius, Lamberg, Schröder och Liitkeman hvardera en röst. Schröderheim var i Måndags på Konungens befallning inne i staden och anmälte förslagerne i rädkammaren, som
beräknade rösterne pä berörde sätt och upförde l:o min Far, 2:o
biskop Benzelstierna och 3:o biskop Herweghr, i sanning de trenne
värdigaste.
Schröderheim mäste då genast skrifva protocollet, justera det
och taga derpå rädets underskrift, hvarpä hän hade Konungens
befallning at genast resa ut med alla handlingarne. Kommgen
afgjorde saken i gär och befalte riksrädet grefve Hermansson skrifva
om utnämningen til rädet.
Detta skedde på Aristidis dag, och när jag päminner mig de
bullersamma riksdagstiderne, dä min Far endast en gäng vicarierade vid klubban, sammanlagde med alt hvad som gjort min Far
sä almänt älskad, kommer jag äfven ihåg Cornelii ord om Aristides:
Adeo excellebat abstinentia, ut unus post hominum memoriam
Neque aliud est ullum hujus in
cognomine justus sit appellatus.
militari
hujus
factum,
re
illustre
imperii memoria, justitice
quam
vero et cequitatis et innocentice multa. Annars hafva den 31. och
lista iår värit lyckelige dagar för min Far och mig. Den 31. Maji
hlef jag första expeditionssecreterare. Den 1. Augusti feck jag en
gulddosa af Kommgen och den 31. i samma mänad min huldaste
Farsin archibiskops fullmagt.
Jag har värit angelägen at efterhöra döpelseacten. Man menar
at redan i nästa mänad Hertiginnan kommer ned, sä at min Far
verkel. mäste hälla sig färdig, för at ej blifva surprenerad. En
sädan beredelse kommer desutom altid til pass, ty någon sädan
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act blifver här säkert. Men hvad tiden til öfverresan vidkommer,
kan min huldaste Far vara helt tranquil ända tils Konungen skrifver
min Far til derom, hvilket jag bedt måtte ske i tid.
Men nu genast fordrar skyldigheten, at min huldaste Far skrifteligen aflägger sin underdäniga tacksäjelse. Konungen väntar det och
bar alt skäl at vänta skyndsamhet dervid. Med aldraförsta päst
efter detta brefs ankomst täckes min huldaste Far derföre sända
mig tilhanda et sådant tacksäjelsebref i de aldraödmjukaste termer
pä påstpapper in folio, sjelfva brefvet försegladt och til min rättelse
en afskrift derjemte, hvaruppä jag genast genom natten ämnar
resa til Gripsholm och jemte brefvets aflämnande där aflägga både
min Fars och min egen undersåteliga tacksäjelse för den nädige
Konungen.
Ännu bar Konungen ej deciderat, hvem som skal blifva biskop
efter, men där kommer väl befallning, hvarföre det är bäst, at
alla anstalter upskjutas dertil. Jag tviflar, om Gadolin önskas.
Jag har aldrig sett nägonting frän första stimden tagas för en
sä afgjord sak, som denne befordran, och ingenting utmärker mera
almänhetens röst. Det har dock ej värit aldeles utan intriguer, som
denna tiden framlupit. Serenius och Celsius hade väl haft häg för
denna värdigheten, och i synnerhet försäkras, at den förre gjort
ali sin vinning om röster, men förgäfves. Benzelstierna har helt
vist ej sjelf velat hafva denna befordran, eller kanske stält sig sä.
Emellertid utmärker hans egit vai mycken vänskap för min Far,
och gör at jag än mera häller af honom, än förut. Men hans
slägtingar hafva dock än en gäng önskat sit namn pä erkebiskopsstolen. Man gjorde säledes ätskilliga insinuationer pä Ekolsund,
och stälte dem, säsom de endast ginge ut derpä at ätminstone erkebiskopsstafven mätte offereras Benzelstierna. Riksrrädet grefve
von Hermansson skal ej underlätit at understödja eller ätminstone
söka understödja dem. Detta skulle gä lika ministerielt som Lundsvalet, men bägge delarne mislyckades. Liksoin rädet tilerkände min
Far den equivoqua rösten, sä tilerkände Konungen honom sjelfva
embetet, och man behöfde ej mycket söka insiniura, förrän man
fant, huru det bar emot. Konungen reflecterade mäst päden största
förtjensten och pädet mästa förtroende. Det har värit sä almänt,
som glädjen nu är.
Man omfamnar kysser och handtager mig
hvart jag kommer, och jag kan vara viss at det är upriktigt. Redan
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i dag hafva flere prästmän dels upsökt mig at visa sin fägnad dels,
när de råkat mig, gjordt det; ty redan i middags var Konungens
rättvisa almänt bekant. Aldrig har Konungen mera eclat sagt sinä
ideer förut och aldrig mera längtat efter at göra en välgärning.
Schröderheim lofvade i dag upvakta min Far med bref. Om
hän ej hunne göra det, lärer min Far väl ändä ej upskjuta at under
mit couvert hedra bonom med bref. Hän bar vist ärft hela sin
fars vänskap för min Far, och jag önskar intet högre, än at kurnia
göra bonom nägon reelle tjenst tilbaka.
Jag bör ödmjukast tacka min huldaste Far för des bref af den
15., 18. och 22. Augusti, de tvänne sista i Söndags ankomne. I det
föregående bar jag redan besvarat det angelägnaste, och jag tror
mig hafva lämnat nyttiga uplysningar för framtiden. Aldrig harmin
huldaste Fars framkastade supposition om mislyckande i denna sak
Med djupaste vördnad
snarare och kraftigare kunnat häfvas.
har jag den aran at til dödsstunden framhärda min huldaste Fars

ödmjuklydigste son
Stockholm, den 1. Septembr. 1775.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

364.

Efter mit ödmjuka löfte med senaste päst bör jag nu göra redo
för utgifterne vid ärkebiskopsfullmagten. Chartan, som quitterade
sig sjelf, var med förhögning 540 daler, chartae sigillatse recognition,
enligt medfölj:de quittence, 360 daler, lazaretts afgiften enligt
samma quittence 100 daler, cantzligebiihren enligt det sist afsände
quittencet 300 daler, åt vaktmästarne för sigillet 60 daler och ät
rädsvaktmästaren å part 33 daler, tilsammans hela kostnaden
ettusende trijhudrade niotio trij daler koppar.
Von Aken har bedt mig förr allting recommendera medföljande
promemoria hos min huldaste Far, och mera hinner jag nu ej hindrad af en vidlyftig päst med underskrift til Gripsholm.
Med
djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste Fars
-

ödmjuklydigste

son

Stockholm, den 5. Septembr. 1775.
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Min huldaste Far.

Om min uträkning ej slagit felt, så måtte min huldaste Far hafva
fått Kongi. Maj:ts höga fullmagt i förgär just när min Far geck
up i Consistorium, och just nu som bäst lärer min Far expediera sin
päst. Jag påminner mig nu ingenting mera at tillägga minä förra
ödmjuka berättelser, än at jag just räkade vara tilstädes i rådkammaren at föredraga utrikes ärender, när min Fars utnämning
där anmältes. Kädet hade förut visat prof af sin önskan i den
delen, och nu hade jag den nåden at vara äsyna vitne til deras
ex:cers nöje deröfver. Publiquen, hvars eloger jag dock ej mycket
estimerar, börjar redan visa sin fägnad, och jag vet ännu ej hvem
som infört den däliga men välmenta latinen i Dagligt Allehanda
för i dag. Sådane tolkar äro dock ej at förakta. Frän Upsala har
jag redan haft bref frän Hellvig, som frögdar sig högeligen.
Ärkebiskopen dog den 18. Maji. Säledes lära vi ej få den hugnaden at se min Far här med allone förrän nu i höst eller nästa vår
et år til. Om jag lefver, lärer säledes min sista visite i Finland blifva
nästa är. Sä harmin spädom inträffat, och det skulle ej komma
mig til pass, at nu vara bofast i Åbo hofrätt. Men hvad lustresor
jag en gäng fär göra emellan Stockholm och Upsala? Huru alla
somrar skola i flere repriser där tilbringas, och i synnerhet alla
helgar? Min Far fär verkeligen flere vänner där än i Åbo.

I dag skrifver jag til Schröderheim pä Gripsholm, och som Konungen mycket öfverlägger om successorn, sä ber jag Schröderheim
låta veta Hans Maj:ts tanka med det första. Item om nägon öfverresa skal blifva i höst, hvarom nu så särskilta rykten gä, men för
hvilken man visserligen ej ännu fär göra sig säker. Man hoppas
i alla fall at ärkebiskopen nästa är skal förrätta en döpelseact.
Hvad Hertiginnan angår, säga nägre, emellan fyra ögon, at det
skal se så ut som hon räkade ut för nägon växt, sädan som jag föreställer mig at min sai. mor plägades af sit sista är, och det vore rätt
illa, men bör ej omnämnas.
Hela denna tiden har jag värit mycket rädd för minä bref. Jag
fär ock nu mera än förr supplicera, at min Far i des gunstiga svar
täckes specificiera minä ankomne bref hvarje gäng med sit datum.
Jag skrifver derigenom med assurance om en hop saker, som jag
annars ej törs nämna.
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Sedän jag sist hade den aran at skicka niin Far den Spikerska
promemorian, hafva de liärvarande arfvingarne haft bref frän Brander i London, som mi alt mera skal finna sig nti deras rättighet, sä
at endast min huldaste Fars förord för dem behöfves. Det är så
billigt och sä kraftigt, at jag ej kan undgå at pädet ömaste anhålla
derom.
Assessor Norell, som gaf ut sammandraget af de ärliga publicationerne, bar bedt mig anhålla om svaret angående antalet af det
som behöfs i Åbo stift. Hän lär innan kärt skicka öfver en hop
exemplar.
Secreteraren Wargentin, som ofta hälsar pä mig och i dag lär
upvakta min Far, bar skänkt en hop doubletter frän wetenskapsacademiens bibliotheque til Åbo, som jag skal skicka öfver. Nu
är intet fartyg inne.
Porthan och jag hade här en discours burn nödigt det vore at
et gymnasium inrättades i Åbo stift. Jag tycker at det skulle bäst
behaga och passa sig i Wasa. Om min Far ville upgifva et förslag
dertil för Konungen så skulle jag presentera det, och då vet jag
ej hvad som feltes uti et stort namn för min Far päden sidan. I
Upsala äro mänga tilfällen dertil, och det första som väntar min
Far, är presidium i bibelcommission som ärkebiskop. De slags förtjensterne falla ömnogt på Mennanderske ätten, och min Far väntar den äran at en gång äfven fä utgifva en ny svensk Bibelversion.
Jag finner rättnu föga skilnad emellan Benzelier, Gezelier och
Mennandrar, och efterverlden skal en gäng finna dem täfla om
företrädet.
är frän Stockholm. Den 19. eller
Konungen til Carlscrona. Desförinnan fär jag väl göra
underdänig upvaktning med min Fars tacksäjelsebref. Sedermera,
om min Far sjelf ej öfverkommer, lär jag i Stockholm fä i underdänighet aflämna det sköna talet, som alla vänta med begärelse.
Med djupaste vördnad har jag den äran at til dödsstunden framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Nyheter vänkä föga, när hofvet

20.

reser

Stockholm, den 8. Septembr. 1775.
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Min huldaste Far.

Lyckan har fölgt ärkebiskops-ärendet ända igenom, och det fägnade mig oändeligen, at i Söndags eftermiddagen finna af en vördad
skrifvelse, huru snart och hastigt fullmagten framkommit. En så
changement har ej annat kunnat än surprenera i början, men
ju mera min Far eftersinnar hela rikets önskan, des mera lärer
min Far vara glad at kunna upfylla densamma. Annu har jag ej
hört af när döpelseacten kan infalla. Det skulle väl synas som i
alla fali vore nödigt at min huldaste Far äfven munteligen aflade
sin und. tacksäjelse och personligen infant sig efter en sä hög befordran; men sä väl af egen drift som i anseende tilde af min Far
anförde orsaker täckes jag vid tacksäjelsebrefvets aflämnande
omnämna, huru gärna min Far redan i höst upvaktade sin älskade
Konung, men at äldern och årstidens besvärligheter tvinga at
upskjuta et ibland des dyrbaraste nöjen, och at et annat är utbedja
sig en sä stor näde etc. Jag fär väl vid desse och flere utlåtelser höra
Hans Maj:ts nädiga tanka ang. öfverresorne och slutel. flyttningen.
stor

Minä bref hafva nu en tid bärtät värit mägta politiske. Detta
blifver ej mindre, och jag bör i synnerhet fullkomligen underrätta
min Far om Konungens intention med syslans besättande efter min
Far, som måste blifva en nöjsam actus för min Far at äskåda. Som
prästemöte snart instundar, då min Far borde känna omständigheterne, sä skref jag som för egen räkning i Fredags til Schröderheim, som föredrager inrikesärenderne på Gripsholm, sade minä
tankar och bad honom underrätta mig om Hans Maj:ts. Det har
blifvit sä ganska nådigt ansett sommin Far täckes finna af Schröderheims svar til mig i medföljande afskrift. Man finner deraf,
huru nödigt det varat fråga Konungen, om man annars ej velat
mistaga sig, at jag håppas at min Far sä väl agreerar detsamma
som de ideer jag efter yttersta vett och öfverläggning upgifvit. Gadolin och Celsius blifva säledes ej angenäma på förslaget för Konungen, och Cajander ej för Åbo stift, ehuru kanske nägon gäng för
Borgo. Fortelius, biskopen i Borgo, är nästan den enda finne, som
nukan komma i quaestion, och den värdigaste, ehuru ej den skickligaste. Jag tror at min Far skal approbera den politiska ideen med
professoren Benzelius i Lund. Hän är dessutom den enda quar
af det prästerliga Benzelska namnet, som jag tycker skulle sätta en
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lustre på Åbo stift. Dä vore Benzelierne ganska satisfierade,
och denne man skal desutom vara en försvarligen studerad man,
ganska artig kari, gammal professor ocli med godt hjerta. Om
man skiljer sig frän ali prsejuge af rectoratet och endast betraktar
en hederlig, skicklig, drifvande och lärd man, sä förtjente rector
Cavander, som ock skal vara mycket pätänkt i stiftet, det tredje
rummet. Kunde Schröderheims svåger Flodin fä det, som är en
sä ganska hederlig kari, hofpredikanten och kyrkoherde i Adolphs
Friedricbs församling, sä vore det vist ganska väl, efter Schröderbeim ber derom, och Flodin har sä mycken nåd hos Konungen.
Men kan det ej ske, sä vore ätminstone väl, om lian finge en hop
röster, som Schröderheims ord f alla. Om det derföre ginge efter
önskan med detta vai, sä skulle jag tycka, at biskop Fortelius
skulle komina l:o loco, professor Benzelius 2:o och Cavander, eller
om någon annan lika hederlig finne funnos 3:o loco.
Jag ville
likväl at den tredje skulle med knapp pluralite vinna pä Gadolin
och Cajander, som väl måge stå i bredd och som dä ej hade mycket
at klaga; men at Flodin likväl ej skulle fä mycket mindre, utan
häldre flere röster, än de tvänne sistnämde, ty hän förtjenar det.
Detta är hvad jag i ödmjukhet underställer min Far ang. dem, pä
hvilka rösterne synas böra roullera både för at göra Konungen
nöje, stiftet nytta och aspiranterne justice. Min huldaste Far
täckes ej tro, at det är af interesse för Krogius och Borgström
som jag talt för Fortelius. Det är endast i anledning af den billiga
idee om ätminstone et palliative til des bättre fås, som jag fätt veta
åtskillige skola hafva i Finland. Om Benzelius, som jag förr allting ber om, kommer på förslag, sä använder jag alla krafter at
fä honom utnämd, ty jag tror honom vara bäde värdig och i alla
afseenden tjenlig. Finnarne hälst i den disette som sig nu yppar,
hafva ingenting at klaga, om tvänne af dem komina pä förslaget.
De böra komma ihåg at de nu tilsatt det som är mycket bättre,
ärkebiskopsembetet. In summa af det föregäende och i synnerhet
Schröderheims bilagde bref, som är ganska päliteligt, kan min
huldaste Far vara sä förvissad om Konungens vilja, sommin Far
sjelf inhämtadt den. Hän har väntat min Fars biträde härvid
och min Far kannu sä mycket bättre fullgöra sin brinnande nit
för des höga nöje, som hans vilja tillika är det som mäst gagnar
och hedrar stiftet. Jag vet ej ännu, när valen böra anställas. Con-
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sistorium vet väl sjelf, om det skal afbida befallning eller ej. Men
vid prästemötet lärer min Far nu ej underlåta at tai a vid en i sender
och preparera dem med ali den assurance, soin bilagan föranleder,
och tillika med min Fars vanliga försiktighet. Jag tycker det är
hederligt för min Far at konna visa sig kanna Konungens intentioner, ocb prästerskapet lär ej underlåta at följa sin älskade fordna
biskops räd för sista gången. De förnämste österbotniska prostarne,
soin ej lära komina ned til Åbo, måste väl i sinom tid få bref af
vissa personer, ocb jag skal til en del se tilat konna fournera dem
ideer härifrän försiktigtvis, efter de äro nog posterade för Gadolin.
I öfrigt sermin Far burn fria händer Konungen laumat och at
lian egenteligen endast undanbedt sig Gadolin och Celsius, så at
i den saken beböfver man ej mera tvifla. Min huldaste Far täckes
säledes bereda valet efter sit godtfinnande, så at alt må vara i ordning, när det skal hällas; at alt som är menighet måste styras.
Emellertid är jag glad at i tid hafva kunnat gifva så säkra rättesnören, och om detta bref är bastigt, så är det ätminstone icke
opåliteligt. Jag torde med par ord efter hand få böra, burn det
låter.

Mit bref til Schröderheim var fullt af ganska fidele och naturelle
ideer, så at jag är glad at Konungen sett det och, huru jag tänker
troget äfven när jag ej tror honom få veta deraf.

vördnad har jag den
ödmjuklydigste son

aran

at städse framhärda

Stockholm, den 12. Sept. 1775.

367.

Med djupaste
min huldaste Fars

Frm.

Stockholm, den 19. Sept. 1775.
Min huldaste Far.

Så snart jag i Lördags baft den äran at emottaga min huldaste
Fars bref med det underdåniga tacksäjelsebrefvet, reste jag ut til
Gripsholm, hvarest jag hade den nåden at se Hans Maj:t, hans
ex:ce gref Scheffer med flere herrar vid hög välmågo. Hans Maj:t
täckes med ganska stor näde tala vid mig. Jag aflämnade i underdänighet min Fars bref ocb utbad mig at få förena min egen aller-
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ödmjukaste tacksäjelse med min Fars för ali den nåd soin oss
bägge sä ymnigt vederfarits. Sedän Hans Maj:t med nädigt nöje
uptagit denna vördnadsbetygande, sade lian: huru mår ärkebiskopen,
och gjorde åtskillige frågor, dem jag i underdånighet besvarade.
Riksräderne Scheffer och baron Bnnge kommo med i discoursen
sluteligen, då Konungen ibland annat sade: gubben får skynda sig
hit nu och genast hafva förrättningen, får se hvad där kommer
fram, men icke tål det längre rnera. Jag har alt redan underskrifvit
orderne til honom. Jag sade, at min Far satte sin nndersäteliga
plikt nti at med det första efterkomma Hans Maj:ts befallning.
Jag hade förut nämt för r.r. Scheffer, at jag väl bade lust at hämta
min Far, och riksrådet kom fram dermed för Konungen. Konungen sade: då blir det andra gången som ni far i år til Finland, men
kanske sista gången på lång tid. Intet far ni likväl så commodt,
som den första gången. Riksrådet Bnnge sade: lian har den variation denna gången at få träffa sin far som ärkebiskop. Jaa, det
är så, sade Kori ongen, men lian såg väl honom mäst som ärkebiskop förra gången äfven; ty lian var då in pelto.
Med desse och flere nådige
och jag kan ej nog beskrifva
riksensråd täcktes bemöta mig.
vi som taite på den levern.
tioner.

utlätelser framskred denna audience,
med hvad politesse och grace äfven
In summa det voro ej mycket flere, än
Jag beböfver ej nämna alla gratula-

Jag hinner omöjligen nu mera skrifva, än at det presserar grufligen
med öfverresan, och at den omöjligen kunde undvikas. Min Far
kan ju sedän fara norr om och taga afsked af sit stift på återresan
för sista gången. Konungens befallning afgär i dag. Jag bade
henne in med mig. Schröderheims bref lär vidare säga om brädskan.
Riksrådet Bunge sade, at Hertiginnan så när redan f allit i barnsäng pä Gripsholm. Nu är bon i staden. En hop riksrädinnor
äro efterskrefne at biträda min Far vid dopet. Det blir en liten
col
d förrättning som betalar sig. Jag skal göra mig underrättad om alla observanda och kanske sjelf i Åbo, då jag ej tänker
dröja mera än par dagar, säga min Far dem. En kärt oration, soin
ej mycket omnämner vår surprise (efter det ej passade sig för Ko.

.

1 Sanan loppuosa sitomisen takia peitossa.
bortskymt vid inbindningen.
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nungen) mäste pätänkas. Den skrifver min Far på en afton.
Kanske jag kommer med. Akens permission liar jag, hara min
statssecreterare vet packa sig in til staden.
Sedän torde jag få
göra min Far sälskap tilbaka til Stockholm, men min Far täckes
ej vänta på mig.
Om jag möter på vägen sä är det alt nog. Konungen tycker om,
ju snarare min Far är här. Jag har ej mera rum, klockan slär 9. 1

368.

Min huldaste Far.

Efter Konungen var så nådig och gaf mig permission och efter
vädret är ganska vackert, tänker jag hafva den äran at afhämta min
Far från Åbo. Nu är et fartyg segelfärdigt (ty at kåsta på pästvägen vil jag icke) och von Aken blir deruppå min resekamerat.
Det enda, som felas och är en liten omständighet, nemligen vind,
sä at jag ej kan skrifva, när vi härifrån kunna afresa. Narar motvind, sä reser jag icke, och stöter nägon läng motvind til uti svenska
skären, sä reser jag hit tilbaka. Vi hafva et ganska godt och tremastadt fartyg, det största som far emellan Stockholm och Åbo.
Min Far är nu gracieux och emellertid lagar sig til sin resa; ty
alt hvad jag ville dröja i Åbo vore en vecka. Konungen tyckte om
min attention at fara efter min huldaste Far, och det är ätminstone
välmening at ej låta min Fars hitresa blifva, jemte besvärligheterne
af väderleken, ledsam. Men som jag sidst skref, sä täckes min Far
ej vänta på mig, ty om jag på nägot sätt finner resan blifva längsam, sä kan jag som ganska lätt equiperad vända om och emottaga
min Far här. Emellertid har jag här redan gjort alla anstalter.
Min Far har anständiga rum hos en köpman näst intil gamla
banquen uti Stora Kyrkobrinken, så at det kan aldrig vara närmare
til hands. Det har ej värit möjeligt at få göra accordet under trenne
mänader, October, November, December och det för 1.200 daler.
Ljus böra skickas från Finland. Reser min Far förr bärt, sä har
värden lofvat göra alt sit til, at rummen, som äro Stora och vackra,
blifva uthyrde och hyran för den äterstäende tiden räknas min
1

Kirje loppuu tähän allekirjoittamattomana.

skriften saknas.
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Far til godo. Jag skall ock hafva soin derom, ty alla resande veta,
at i det huset finnas mm på kärtare terminer.
Det har ej värit
niöjeligt at anställa denna saken försiktigare. Dessa voro de
lindrigaste vilkor, som kunde fås, och man begärte på et ställe til
ock med 800 daler k:mt i månaden. Hyrorne hafva grufligen stigit. Hvad logement angår, sä kan min Far dristigt genast köra dit
in. Men jag har ock kömmit ihåg sjelfva förrättningen, och derföre
har jag med mig til min Fars rättelse ceremoniellet som iakttogs 1745.
Hvad jag förut deraf kan säga, är at sedän alla rangerat sig nti
slottscapellet, framträder ärkebiskopen i sin skrud och häller et
kärt tai (som denna gängen ej får omtala vår länga väntan) samt
derpä förrättar döpelsen. Sedän skjutes, musiceras, och sjunges.
Det blir en vacker act, och talet bör bli helt kårt. Efter denna acten
med den vanliga mellantiden lär Prinsessana kyrkogäng ock komina
at bero af erkebiskopen och omständigheterne dervid hinner man
i god tid få veta. Gud låte allenast, emellan oss sagdt, ej en begrafningsact inträffa i stället, ty man säger at det liknar sig til en svår
barnsbörd. I alla fall skal man vara ganska osäker om tiden och
stunden. Prinsessan far nu mera ej ur fläcken, utan afbidar densamma här i Stockholm. Min Far gör både derföre och i anseende
til ärstiden väl at skynda sig med det aldraförsta. När Konungen
räknar til och med derpå, så kan min Far tanka, huru litet sjelfva
resan stätt at undanbedjas, om man ej i stället för den myckna
näden ville hafva onäd. Min Far får ock då bäst sjelf tala vid Kommgen om det ena och andra. Hän vil änteligen, at min Far flyttar
med allone nasta är. Kostnaden vid denna resa blir väl ersatt, om
ock penningar skulle länas. Suthers fordran kan man väl vänta
med, om det vore et halft år. Äterresan blir ju ej sä farlig, om min
Far för sista gängen tager afsked af sit stift norr omkring. Emellertid tror jag mig nu hafva arrangerat alt som pä mig ankommer och
mera fär jag tala om, sedän jag kömmit til Åbo.
Man gör bäst
at upskjuta med biskopsvalet til längre fram. Icke ökas Gadolins
credit, om hän ej minskas, och mankan spara denna soin tils det
andra är förbi. Hän har skrifvit mig til, och brefbäraren sade
munteligen, at 6.000 daler stode at commendera för mig, när jag
behagar. Jag sade, at fullmagten ej kåstar så mycket och att jag
räknar hans vänskap vida högre, och dermed var det alt. Jag ber
för allting för Benzelius. Nog är hän värdigare än de andre
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Med djupaste vördnad har jag den aran
gökarne.
härda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 22. Sept. 1775.

369.

Monseigneur mon

at

städse fram-

Fredenheim

tres

cher Pere.

En revenant chez moi hier au midi, fetais hien surpris, qu’on
m’avoit envoye les des, que Lindelöf vous remettra avec cette lettre.
Je les aurais envoye d’abord; mais outre qu’elles s’etoient deja
avance trois heures apres votre depart, de sorte qu’en tout cas
c’etoit presque impossible de les restituer qu’ä Grislehamn, j’avois
encore quelque esperance, qu’il y pourra venir quelquhm de votre
part pour ce sujet. Ä present cette esperance etant finie, je ne saurais me refuser de vous restituer par ce moyen des meubles si necessaires. Je me tiens tres humblement assure, qu’en cela vous daignez
m’accorder votre approbation, qui fera toujours Fobjet de toute ma
conduite.
J’etais hier diner chez un agent, qui s’appelle Seele, avec un Marchand Lubecker nomme Pauli, unhomme hien aimable, qui doit
se marier ä une Allemande, la plus helle du monde, et qui sans
cela lui apporte deux cents mille Rixdalles.
Au soir j’assistais ä Fassemblee ordinaire, ou j’ai trouve Madame
Egerström. Je lui ai marque de la part de Monseigneur mon tres
cher Pere, qu’il n’aurait nullement manque å la visite due å une
si ancienne et si estimee connoissance, si ses affaires et la saison
n’auroient hate son depart. Elle m’a paru hien contente de ce

compliment.
Mon courier etant monte a cheval, je dois finir ma lettre, et c'est
avec des sentimens de la plus grande veneration, que j'ai Fhonneur
d'etre toute ma vie.
Monseigneur mon tres cher Pere
Votre tres hunible et tres
obeissant fils et serviteur
å Stockholm, le 13. de Nov. 1775.
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cher Pere.

Je ne saurais point exprimer, dans quelle inqnietude le mauvais
tems, qu’il a fait depuis votre depart, m’a mis sur votre voyage. Il y a
aujourd’hui im brouillard et un tempete; mais en apercevant,
que le vent a ete contraire, j’ai ete soulage de ce qui dans une
autre saison aurait fait mon desespoir. On dit, qu’å la campagne
on va deja en traineau, et je crains fort, qu’en tout cas un carosse
aux roues doit present etre presque impraticable en Finlande. C’est
pourquoi j’ai marque par cette ordinaire au Sieur Kreander de
faire diligence, qu’un equipage convenable vous attend å Tomois,
si vous ne seriez ä Abä ä Farrivee de ma lettre.
Lindlöf est encore ä son voyage, et il ne doit pas samuser ä
cheval å present. J’attens avec empressement de vos nouvelles par
lui.
J’ai oui dire å M:r Schröderheim, qu’en verite M:rs Roos, Montgommerie, Rappe et le Conseiller Idman ont eu leurs instructions
par Fordinaire passee, et on aura soin, que d’autres encore soient
avertis de ce qu’ils ont ä faire. C’est au midi du Janvier, å ce qu’on
m’a ecrit de Finlande, qu’ on va nommer les Candidats aspirants
au siege episcopal.
J'ai I'honneur d'etre avec des sentimens de la plus haute veneration
Monseigneur Mon tres cher Pere
ete

Votre tres humble et tres
obeissant fils et serviteur
å Stockholm, le 14. Novembr. 1775.
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Min huldaste Far.

Det är redan tredje gängen, som jag bar den aran at upvakta min
huldaste Far, sedän des afresa, men jag beklagar, at mitt första
bref följer nu med tredje. Min huldaste Far finner, at jag dermed
ämnat sända någre efterlämnade nycklar, hvilka åter uti et särskildt
couvert nu ätfölja pä pästen. Jag vet intet annat moyen nu mera.
Jag afsände Lindlöf dermed om Måndags morgonen; men då hän
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gästgifvargården til Grisslehamn, hade man för visso
min Far redan Mändags morgonen rest til hafs, och at
Lannerstierna kömmit för sent. Uti avisen stod åter, at herrarne
om Tisdagen, (då det faseliga vädret var) rest ifrån Grisslehamn.
At nycklarne ej kommo dit, är säledes nu mit minsta bekymmer,
och jag längtar at fä höra, när och huru min huldaste Far kömmit
öfver. Directeuren Ross har nu kömmit den vägen, men ej träffat
min Far. Gud styre alt tildet bästa. Min huldaste Far täckes läta
mig veta, hvad dag min Far geck öfver hafvet och om Lannerstierna
då var med.
Rossen lär nu vara här för kamereraresyslan skull. Ännu hafva
vi ej hunnit med academiska saker. Den ena är cantzlipresident och
den andra statssecreterare, man måste ursäkta oss.
Nu måste jag med visso heratta, at Nääfven icke blir kyrkoherde
i Tuna. I vär sista conseil var det i det ämnet rätt roligt; och frägan upkom derom i anledning af en Wiksells ansökning. Konungen
brydde cantzleren, at hän först recommenderadt Wiksell och sedän
kömmit fram med Nääfven. Men Konungen sade, at hän ville
hålla sig vid den första recommendation. Riksrädet sökte bestrida
at hän recommenderat nägon annan än Nääfven til Tuna. Men det
blef därvid. Konungen sade ät mig: säg man Nääfven, at r.r. Sch.
sjelf recommenderat en annan än honom. När jag deruppå föredrog et Pomerskt kyrkoherdeförslag, sade Konungen: jag nämner
Nääfven dertil; men det blef ej ledsamt af. Man log en stund, til
des en annan pä alfvare utnämdes. R.r. Falkenberg sade: kan ej
Nääfven blifva biskop efter ab., hvarpå jag svarade: man vil ej en
gäng hafva honom som professor där, mycket mindre som biskop,
och det skämde sluteligen bärt hela hans sak. Äfven innan jag
sade det, syntes Konungen rätt väl känna mannen. I dag sade
cantzleren mig serieust, at hän tydeligen ser, at Näfven ej får Tuna,
och at hän gjorde bäst at resa bärt. Jag ber, at ingen, minst Näfven,
får veta af föregäende samtal om honom.
Landshöfdingen Boije berättade mig, at Hans Maj:t ej gifvit
honom löfte för Fontenius, och at denne är min Far derföre helt
och hallit obligerad.
Ännu har man ej kunnat få det välsignade protocollet om Horn
utur vederbörands hand. Jag gör mig emellertid sä viss om lön,
som nägot i dödligheten kan vara.
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Efter ali liknelse lär Engeström bli cantzliräd och Fransen efter
honom presidentssecreterare. Den senare blir en ganska agreable
moitie nti våra gemensamnia syslor. Jag kan heller intet klaga på
Engeström, och jag blir alt mera öfvertygad, at jag verkeligen bar
så äimän kärlek af mine kamerater som om jag ännu vore copist.
Med djupaste vördnad framhärdar min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. Nov. 1775.

Fredenheim

In margine: P. S. Jag utbeder detta bref och flere sädane allerödmjukast et rum i bureaun eller hälst i elden.

372.

Min huldaste Far.

Jag kan ej beskrifva min fägnad öfver min huldaste Fars bref
frän Hammar]and. Jag beklagar at man redan par retour lätit nägre
bref gä härifrån så at jag ej vet om consistorii bref om skafttionden
var deribland. Et Mathesii bref följer härjemte. Et annat läter
jag gä par retour på pästen.
Jag bar i dag spisat hos r.r. Höpken, som var ganska nådig, och
taite mycket om continuation af Tacitus.
Om Torsdag föredrager jag i und. cantzliicoll. bref om legationspredikantssyslans återbesättande i Constantinopel, och om ej statssecreteraren kommer ut til dess, fär jag derom contrasignera et
bref til min huldaste Far.
Med djupaste vördnad bar jag den
aran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den. 21. Novembr. 1775.

373.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Jag är glad, at intet annat än pästernes uteblifvande vållar min
ovisshet om min huldaste Fars hemkomst, den jag hoppas längesedan lyckeligen inträffat. Eburu mänga vänner min Far hade förr,
finner jag nu ändå flere interessera sig uti min Fars välgäng, och
alla menniskior fråga efter om min Far lyckeligen kömmit öfver

hafvet.
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I dag afgär Konungens bref ang. predikantssyslan i Constantinopel. Icke lär det ofta liända at sonen contrasignerar bref til fadren. Där blir flere sökande än raan väntade, och min Far lär bli
öfvertygad af bref om förslaget.
Konungen vil ej annat än rent afgifva Horn afsked, och nu är
hän tilskrefven om lian häldre vil väljä det eller komma hit til
Med djupaste
tjenstgöring. Von Kemphen är dödeligen sjuk.
vördnad bar jag den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 1. Decembr. 1775.

374.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Aldrig hafva finska påsterne i mit sinne längre drögt och aldrig
värit välkomnare, än denna gängen. Änteligen ankommo förledne
vecka min huldaste Fars bref af den 21. och 24. Novembr. samt
den 1. i denna mänad. Gud väre lof, at resan uti en så sen ärstid
gätt så väl och lyckeligen, och Gud uppehälle min huldaste Fars
hälsa. Det lärer nu väl värit den sista gången, sommin Far reste
frän Stockholm til Åbo. I dag afgår Konungens bref til min Far i de
nådigaste termer at med allone flytta nästa sommar pä hvad tid
det är min Far beqvämligast. Detta bref, som mäste visas bäde i
Åbo och Upsala Consistorium, är ock sädant, at det med heder kan
visas; ty jag vet ej, om denne Konungen i sädane ordasätt tilskrifvit
en privat. Jag tog mig den dristigheten at sedän conseillen i Torsdags var sluten, lämna mig quar allena hos Hans Maj:t, och bad
honom dä så väl om adelskap för Juslen, det lian lofvade tänka
pä, när lian kommer til Finland, somat Hans Maj:t ville med sin
befallning lämna mig den hugnaden, at snart fä se min Far pä
mindre afstånd etablerad. Konungen tyckte ganska mycket derom
och bad mig säga til i inrikesexpeditionen om brefvets upsättande,
det jag gjorde, och det blef dagen derpä underskrifvit. Nu väntar
jag min huldaste Fars befallning om arrangementerne i Upsala,
dit jag sedän vil fara at bestyra om rum med mera, och i sommar
til Åbo, om jag fär tilständ dertil. Hushyran i Upsala är en ren
depence, sommin Far ej skulle hafva i Åbo, men den tilkommande
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biskopen bör väl betala hyra lii min Far lii des lian fär rättighet til
biskopslön. Jag torde ock allerödmjukast få utbe mig instruction
nägot när om hushällningens inrättande, och om en kock eller
hushällerska dertils skal efterhöras. Soin nti Upsala ej lär vara
liilalle til en sädan landtliushällning i sjelfva staden som i Åbo,
sä lär en kock vara lämpeligast där och en hönsgumma på landet.
Jag tror ej, at man i Åbo trott sig så snart mätta sakna min huldaste
Far.

Jag bar kunnat föreställa mig surprisen af Idmans hugkomst,
den skadar icke. Som upbofsmän til sädane saker ej kunna
länge vara obekante, så väntar jag mig ock hela Consistorium
aboense til ovänner innan kärt. Men jag söker ingens grace och
fruktar ingens disgrace mer än min huldaste Fars. För allting
täckes min Far på alt sätt biträda Idman, icke för hans skull, utan
för Konungens befallning.
Nääfven ber nu alla menniskor om recommendation at i händelse
hän ej får Tuna, blifva biskop i Åbo, dock ej om Gadolin kan
Norell
komina i consideration. Hän bar fått i Tuna |4 röst.
bar skickat förordningssaml :n och penningarne kunna sändas honom
eller boktryckaren, som är förläggare, tilhanda. Jag skal fräga
efter de finska exemplaren häraf.
Jag bar föredragit en hop
academiska saker för riksrådet, bara jag hinner expediera dem.
Om det annars hindrar mit besvär, så är nu Rosenadler ute igen
och lär föredraga första gängen om Torsdag.
Det är underligt, at min Morfar ej blir bvarcken bättre eller
värre. Det är ynkeligt, hvad verkan en idea fixa och inbillning
kan hafva på det största förständ. Intet annat än öfvertygelse
felas honom ännu i en god hälsa. Af hans bref kan synas at hän
är olustig. Under mit couvert kom senast det innelyckte, som jag
ibland den ankomna mängden oförvarandes bröt up, men som
icke lär vara hemligt. I går blef öfverstäthällaren baron Sparre
riksräd. Hän har tillika förvaltningen af sit förra embete. Hän
lär ock få någonslags hufvuddirection öfver krigsaffairerne. Här
talas mycket förändringar i cantzliverket och chefskaperne vid
expeditionerne, men man vet ännu intet vist, och intet får nägot
derom avanceras.
Donien blef afkunnad i går öfver Götha hofrätt
på sätt, som förut är bekant. Presidenten Klingsporr bad Konungen
publiquement om förlätelse med et ganska rörande tai. Hän är
men
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Dreyer, den Stora och lysande köpmannen
suspenderad pä et är.
har spelat banqueroute pä 8 timnor guld. En och annan väntas
at beursen kan säjas vara en ärestod til äminnelse af
I Lördags hade vi en ganska stor friSveriges fordna handel.
murarefete dä Prins Carl installerade den svenska logen. Jag är
nu mästare, och nastan ingen avancement har mera satisficerat mig.
Med djupaste vördnad har jag städse den aran at franihärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

efter, så

Stockholm, den 12. Dec. 1775.
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Fredenheim.

Min huldaste Far.

Med ali den djupa vördnad och ömhet, som et sons hjerta kan
fatta, önskar jag min huldaste Far en frögdefull lul, et godt slut på
et är, som försynen täkts med des välgärningar utmärka, och för
det tilkommande en glad lefnad i många är. Yi sakne alt finska
pästerne efter vanligheten denna tiden. Får se när min Far
fätt Konungens bref om flyttningen. Min Far lär vara betänkt
på förslag til präst i Constantinopel. Den, som Schröderheim
recommenderat, har värit hos mig och tycks vara en ganska hra
kari af lagom älder, är ock finne och österbotning. Jag tycker
Nääfven reste
med doctor Nensen, at Lebell är för ung ännu.
den
hän dock ej ännu
i går, förtörnad öfver sin lilla apparence,
ville medgifva vara förlorad. Hän har här ökt antalet af curieusa
finska präster. Lycka at hän är född i Sverige.
Almanackorne för
är
at
skicka
med
glömde
jag
honom;
nästa
men de följa nu härjemte med fri päst. lag har remarquerat at min h. Far står många
gånger nämd där, först som ärkebiskop och procantzler, och sedän
som ledamot af wetenskapsacademien, Stockholms Consistorium,
Ulfven
Lappdirectionen, upfostrings- och bibelcommissionerne.
har i dag genom en utskickad anmodat mig at öfversända medföljande räkning. Man säger, at hän ämnar cedera bonis och tillika
bli tokug. Man väntar ganska många köpmän efter i samma väg,
och om den präktiga beursen ej mera behöfs för handelens skidi,
kan lian ätminstone pä sit torg blifva en minnesstod af den förfallne
-
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handelen.
Med djupaste vördnad har jag den aran
min huldaste Fars ödmjuklydigste son
—•

Stockholm, den 22. Dec. 1775.
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Min huldaste Far.

Alla de rörelser, soin tacksamhet emot min huldaste Far för des
ömhet under min förflutna lefnad och som de innerligaste önskningar för des välgång under det tilkommande, nägonsin kuuna
verka, sammanstöta hos mig vid et äraskifte, som leder til en märkelig förändring i min huldaste Fars lefnad, som lofvar mig ännu
gladare tider, och som ger rikare ämnen til betraktelser, än nägot
af de föregående. Blifve min huldaste Fars lefnad långvarig, sali
och märkvärdig, ty den äger nu mera gemenskap med församlingens och vetenskapernes öden. Mit hjerta önskar min huldaste
Far långt mera, än alt hvad mankan skrifva och mera än alt hvad
mankan tänka.
Jag har just i dag läsit Agricolse vita af Tacitus, och torde fä göra
min huldaste Far några nyårs gäfvor derutur af sententier, som jag
just tyckt vara skrefne om min Far:
1. Quoties magna aliqua ac nobilis virtus vicit ac supergressa est
vitium parvis magnisque civitatibus commune, ignorantiam recti
et invidiam.
2. Nihil appetere oh jactationem, nihil oh formidinem recusare,
simulque anxius et intentus agere.
3. Habuerunt virtutes spatium exemplorum.
4. Extra invidiam, nec extra gloriam erät.
5. Übi conventus ac judicia poscerent, gravis, intentus, severus et
saepius misericors: übi officio satisfactum nulla ultra potestatis
persona.
6. Tristitiam et arrogantiam et avaritiam exuerat; nec illi, quod
est rarissimum, aut facilitas auctoritatem, aut severitas amorem
diminuit.
7. Integritatem atque abstinentiam in tanto viro referre, injuria
virtutum fuerit.
8. Ne famam quidem, cui etjam stepe boni indulgent, ostentanda
virtute aut per artem quaesivit.
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9. Nullis in hoe suis sermonibus, sed quia par videbatur. Haud
semper errat fania, aliquando et eligit.
10. Vir magnus, quantum lieebat.
11. Cui ingredienti provinciam quod tempus alii per ostentationem aut officiorum ambitum transigunt, labor et periculum

placuisset.
12. Ipsa dissimulatione fanise faman auxit, aestimantibus quanta
futuri spe tam magna tacuisset.
13. Nihil per libertos servosque publicae rei: non studiis privatis
1
omnia scire, non
nec ex commendatione aut precibus
omnia exsequi.
1
exstrue14. Hortari privatim adjuvare publice, ut templa
rent, laudando promptos et castigando segnes.
15. Apud quosdam acerbior in conviciis narrabatur, ut bonus
comis, ita adversus malos injucundus: ceterum ex iracundia nihil
supererat: secretum et silentium ejus non timeres.
16. Simul suis virtutibus, simul vitiis aliorum in gloriam agebatur.
17. Moderatione et prudentia.
1
18. Sciant, quibus moris inclyta mirari
obseqiuum ac modestiam, si industria ac vigor adsit, eo laudis excedere, quo plerique
abrupta, sedin nullum reipub. usum ambitiosa morte inclaruerunt.
19. Decentior quam sublimior habitus fuit: nihil metus in vultu:
gratia oris supererat: bonum virum facile crederes, magnum liben—

:

ter.

20. Et vera bona, quae in virtutibus sitä sunt, impleverat, et consularibus ornamentis prsedito, quid aliud adstruere fortuna poterat?
21. Sic patris memoriam venerari, ut omnia facta dictaque ejus
mecum revolvam, famamque ac figuram animi magis, quam corporis complectar.
Jag har bilagt dessa sententier vid de samlingar jag gjort til min
Fars lefvernesbeskrifning, och jag tror at efterverlden uti dem en
gång skal finna de vackraste ämnen til et äreminne. Jag tror at
Tacitus redan til största delen skrifvit det, när han skref öfver sin
svärfar, och jag önskar, at det öfriga sent måtte fullkommas.
Med djupaste vördnad har jag den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 29. Decembr. 1775.
1
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Apostille. Jag har haft proposition ifrän ärkebiskopinnan, at
hon vore nögd at accordera bårt nädäret. Först nämdes om 50.000
daler derföre, och sedän 8.000 plätar, men hon akulle väl siä af mera,
ocb då torde det ej vara onyttigt. Jag hemställer blott delta, utan
at tilstyrka.
När jag hunnit fä nägra ordres ifrän min Far, skal
jag väl resa til Upsala. Det hade värit ärkebiskopinnans tanka, at
räkna til sine äterstående löningsär de extraordinaire sportlarne
äfven, säsom för den tilämnade döpelsen. Blefve det något sädant
nasta är, sä meriterade det at betaga henne ali anledning til pretentioner. Jag tycker dock det är bäst, at låta henne simplement hellällä sinä är, och hyra mm uti ärkebiskopshuset, hvartil hon torde
finnas benägen. Gumman är ej difficile.

377.

Min huldaste Far.

Nyärsdagen hade ej kunnat vara mig angenämare, än dä den
medbragte min huldaste Fars vördade skrifvelser af den 15. och 19.
Decembr. lag skal litet consultera med doctor Nensen om den, som
bör blifva predikant i Constantinopel, och sedän lämna förslaget ät
statssecreteraren, som med svaga krafter äter föredrager, hvarvid
jag dock altid är tilstädes. Esquadrons-predikantssyslan är bärtgifven åt mag:r Hirn, som var den enda som sökte inom fatalierne.
Jag är ock ond på fadren, som icke hedrat mig med bref, ehuru
lian väl lät veta hvad tjenst jag gjort honom, emot hvilken jag ej
annat begär än blott tacksamhet, abstractissime betraktad. Professor
Kalm har genom et fint och längt bref med sin vanliga beskedlighet lätit mig veta hela ställningen af biskopsplanerne. Ibland
annat at et emot honom releveradt fel är, at lian aldrig har nyckelen
i dörren. Jag svarar honom i dag, at det är ej underligt, at nyckelen är bärta, så länge man söker honom, men när man funnit den,
lärer lian väl komina i dören. Emellertid är det hra, at Idman fär
förslag, sä har Konungen tvänne hra karlar at väljä af.
Älderdomen kan väl ej annat än hafva krämpor med sig, och således lär ännu ingen ärkebiskop knapt gifvits, som ej haft nägon
krämpa. Gud ske lof, at min Fars syn och tankekraft ännu är ung.
Det är det förnämsta, och dermed äro tänderne mera umbärlige.
35
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Det är sinä saker emot det Stora, sommin Fars egenskaper och
insikter kunna uträtta. De samma tala nog, om ock målet uphörde.
Min Far täckes aldeles icke oroa sig.
Jag försäkrar at Konungen ingen elak ultydning gjort om min
hemställan om flyttningens päskyndande. För en Konung, med
hvilken mankan tala, som vid sin far, behöfde jag ej eller dölja
min önskan, at snart fä min Far närmare. Äfven ovännerne skulle
ej värre kunna säja, än at min Far velat tilträda sin sysiä, och det
blir aldrig något brott. Tvärtom var det en skyldighet at förfräga
sig, när intet medium fants emellan at komina för bittida eller
senare, än man borde, til densamma. Men nu vet ingen annan än
Konungen at jag bedt derom, och lian sjelf vet ej mera. Jag försäkrar, at almänheten, hvad den angår, längt ifrän at mistänka min
Far för empressement och nyfikenhet på syslan, i denna stund tror
det som ock är sant, at min Far aldrig velat flytta til Upsala, om ej
Konungen så nådigt offererat min Far detta bögsta äreställe. En
suite deraf är det nädiga brefvet, som päskyndar min Fars flyttning och som utgör det ärefullaste document i min Fars lefnads
historie. At jag åter så hastigt nämde derom, skedde derföre, at
ju längre tid min Far hade at bereda sig på, desto bättre var det,
och at jag ej annat kunde märkä på den instruction min Far lämnade mig at följa detta ärende, än at det samma var af min Far
agreeradt. I den fulla öfvertygelse trodde jag mig på något nytt
sätt nu kunna bidraga til min huldaste Fars nöje, och jag hoppas,
at detsamma äfven efter närmare inseende i saken vinnes. Hvad
ti den angår, så kan den ej mera fritt vara lämnad i min Fars skön,
än som skedt, och tyckes, om ock flyttningen ej kan ske förrän
emot hösten, ingen vidare förfrågan derom behöfva göras, än at
uti den underdäniga skrifvelse, hvarmed min Far lärer mästa besvara Konungens bref, min Far nämner, at det skal efterkommas,
men at Hans Maj:t icke lärer onädigt anse, om flyttningen skulle
anträdas något närmare hösten, i anseende tilden dermed förknippade vidlyftighet m.m. Så sent lär min huldaste Far ändå ej kunna
flytta, at boendet i Upsala börjades med hösteflyttningstiden, och
i sig sjelf lär det ej behöfvas, emedan om som jag tror, ärkebiskopinnan lämnar rum i huset, hon ej lärer räkna hyran från annan
tid, än den, dä boendet börjas. Jag tycker derföre, at Konungens
bref och min Fars läglighet bäst upfylles genom det medium at min

5

547

/i 1776.

Far reser nägot förut eller nti August! mänad. Det behöfvas ock
några vackra dagar quar at arrangera sig i Upsala, at förtiga, at det
skulle kuuna vara risquablet at förtro hela egendomen ät hafvet
Michaelistiden. Jag tänker fej resa til Upsala, innan jag fätt min
huldaste Fars tankar öfver mit sista bref ang. accordet med ärkebiskopinnan samt om ock huru längt jag deruti fär gä, ocb aldraminst tänker jag eller vågar afsluta nägot, för hvilket jag ej vet
min huldaste Far vara fullkomligen deciderad.
At komina tilbaka til biskopsärendet, så skulle jag börja önska
Kalmen syslan, om man ser på vänskap, ocb jag vågar rättnu säja, om
man ser pä skickelighet, efter Idman ändä ej bar ali den som erfordras. Men jag hade likväl trott den senare om någon styrka ocb
fermete samt dristighet, som gör det mästa til ordning ocb anseende.
Jag önskar den framför alt som bäst befrämjar Konungens nöje;
men altsammans gör mig villrådig emellan mer eller mindre otjenliga candidater. Min huldaste Far täckes i tid förtro mig sinä tankar, sä skal jag höra mig före.
Sä snart r.r. Lieven kommer från Gripsholm, skal jag biörna
lionom ocb vidare avertera min Far derom.
Piper ocb jag komma
ej i någon contrasi. Min blir en fullkomlig öfversättning i suite,
hans nti fragmenter. Hvad skrifsättet vidkommer, kan jag ock säga
för min h. Far, at r.r. Höpken med mycken förklarad oförtjent
eloge sade mit vara mycket framföre i Taciti genie. Annars communicera Piper ocb jag ständigt med hvarandra vära saker, ocb oss
emellan kan aldrig någon lärd oenighet upkomma. R.r. Höpken
vil änteligen, at jag skal genast läta trycka min öfversättning, men
jag spar henne til des jag får alla minä tre kejsare af historierne
ocb Agricolas lefverne färdigt, granskandes derunder alt mera hvad
som är gjordt.
Von Kempben slöt sin lefnad med gamla året ocb vi miste en
ganska beskedlig kamerat. Jag var i Tisdags praestaf för hans lik.
Som Konungen ej ville annorlunda gifva Horn regeringsräd-caractere
än med afsked, sä är lian derom pä Hans Maj:ts befallning tilskrifven, men bar ännu ej svarat; den saken är utan ali fara.
Med djupaste vördnad bar jag städse den äran
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 5. Jan. 1776.
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Min huldaste Far.
emot

af mig 50 plätar och lofvat sända alla

biskoparnes prtenumerationspenningar nti et wexelbref til England.
Om något blir öfver, så lämnar hän det tilbaka. Görvells har ännu
ej länmat svar om Walks verk. I morgon skal jag söka professor
Murray, och lämna honom böckerne.
.lag har haft rätt mycket at göra, och min hälsa har värit tämmeligen god, ehuru nägon foiblesse följer ännu med henne. Ingen
soin haft den febren kommer til förra krafter innan vären, säga
doctorerne, ehuru annars ingen fara hoppas vara. Riksrädet Falkengren drages ännu med recidiver.
I gär var jag ej i Amaranten-orden, och det var lycka at undvika
se en ynkelig scene. En fröken Ekenberg föll under sjelfva dansen
död på golfvet. Hon tycktes se frisk ut förut, men sedän fants, at
hon hade haft gyllenädren, och at den i den momenten slagit til
kallbrand. Stora exempel och Stora påminnelser.
Jag updrog genast Moisten i banquen at efterhöra egendomen
och lian har lofvat ali underrättelse.
Riksrädet är ej nu sä benägen mot Åbo Consistorium, soin i min
Ears tid. Tolpos ansökning om caractere afslogs tout court. Men
så har trägården fätt sit understöd och academien en prosector.
Med djupaste vördnad framhärdar til döden min huldaste Ears
ödmjuklydigste son
Stockholm, den 13. Jan. 1776.
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Min huldaste Far.

Jag har par pästdagar värit aldeles utan skrifämnen och äfven
decouragerad at skrifva genom pästernes tröga gång, soin gjort at
vi sakna alla nouveller frän Finland. Ehuru delta alt ännu varar,
bör jag ätminstone ödmjukast berätta, at jag mår väl och fortsätter
minä göremål, soin synes af svaret som i dag afgår ang. Blombergs
utnämnande til legationspredikant, om det hinner hli underskrifvit.
Statssecreteraren föredrager dock nu til ingen lättnad, utan mera
hinder i minä göremål.
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Jag liar sökt riksrädet Lieven efter des äterkomst frän landet
flere gänger förgäfves. Nu tänker jag pä en lever lämna honom
brefvet och skal hålla efter honom.
Jag längtar fast efter den tiden, dä brefven kunna gå pä en dag
emellan min Far och mig. Förut skal jag dock än en gång besöka
Finland. Om min Far behagar, skal jag bjuda til, at kunna komma
bittida i sommar öfver ocb at få bli där då nägot längre för sista
gängen.
Hans Kongi. Höghet Prins Carl bar vist mig mycken näd nti
maconnerievägen och updragit mig göremål där, som jag ej fär
omskrifva och knappast omtala, när jag fär den aran at återträffa
min huldaste Far. Mäst en gäng i veckan är jag i sädane ärender
Med
uppe hos Hertigen, då Hans Maj:t äfven ofta är tilstädes.
djupaste vördnad bar jag den äran at framhärda min huldaste Fars
ödmjuklydigste son

Stockholm, den 26. Januarii 1776.
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Min huldaste Far.

Om jag ej sä ofta som jag bordt, denna tiden upvaktat min huldaste Far, har sädant endast härrört, af den föreställning, at ändä
alla brefven skulle pä en gång framkomma. Nu ser pästgängen
beskedeligen ut, och min huldaste Fars bref hafva änyo fägnat mig.

Jag har nu Stora saker at berätta min Far. Gadolin har denna
gängen finaliter mistagit sig pä sin politique. Hän mätte vara väl
blind, om lian tror sig kunna vinna Konungens näd genom det lian
inför hela almänheten braverar honom. Lönen blir efter gärningarna och om lian kommer hit, lärer ingen med längre näsa rest
hädän. Man känner här redan den aldraminsta anständighet af
hans anläggningar, och jag har ej underlåtit at läta dem komina i
dagsljuset. Skada är endast, at finska prästerskapet lätit förleda
sig och räkat derigenom uti et mistycke, soin det ej förrän efter
läng tid kan sig afskudda. Det lägges det ej til last, at det voterat
pä Gadolin och man är så raisonable, at man äfven förläter at det
ej voterat pä Idman. Men at det efter ed och samvete voterat pä två

550

Mennander—Fredenheim.

aldeles oskickelige och tackat Konungen för den frihet hän lämnat
det i regeringsfomien, genom det at det tråssat honom, kan förtjena
den aldramildaste Konungs misnöje. Min Far har den aran at
liafva lika ordsak dertil. Man stöter Konungen och man misbrukar
min Fars namn. Uti de anonyma circulairerne har Gadolin låtit
åberopa min Far såsom den där recommenderat honom och i sinä
bref, hit nu ankomne, har hän den djerfheten at säga, det min Far
vid återkomsten frän Stockholm sä godt som försäkrat honom om
syslan. R.r. Scheffer sade: det mätte vara canailler, som gifva sig
at misbruka den hederliga mannens namn. Jag svarade: det är en
gloire för honom at dela insulten med Konungen. Huru kommer
det til, at hela Åbo Consistorium voterat pä Gadolin? Otvifvelaktigt härrör det af fruktan för hans vrede. Den är likväl ej så farlig
som Konungens mistycke.
Jag vet ej huru det skal afhjelpas, när
man just med flit sökt det, och jag är rätt glad, at min Far snart
lämnar delta folket.
Nu väntas endast förslaget och det första det inkommit, blir Rossen til biskop utnämnd. Om ej prästerne då märkä reprochen, så
lägga de dumhet til malice. Lyckan är en underlig sak. Hvem hade
kunnat tro Rossen blifva biskop? Men det är redan beslutadt, och
jag bör fägna min Far dermed, dock med förbehåll at delta och
alt hvad delta bref innehäller, ej blir sagdt ät nägon menniskia,
väre hvem som hälst. Saken säger sig snart sjelf. Om Rossen tror,
at det sker af näd, så bedrar lian sig, dock ej sä mycket som Gadolin.
Jag har värit mycket orolig öfver denna saken. Men sedän Konungen försäkrat, at lian endast skrifver densamma pä Gadolins räkning och at hän icke tviflar om den vinning man gjort sig at upfylla hans önskan, så är jag nögd. Hans näd för min Far har tvärtom
blifvit nästan ökad, om det är möjeligt; ty min Fars värde kan
bland sådant folk ej annat än äga dubbel glans.
Yil min huldaste Far nu laga, at förslaget snart inkommer och
at ej Gadolin fär taga det med sig, hvilket ej är i sin ordning, så
kan saken vara afgjord, innan lian kommer hit. Min Far behöfver
aldeles icke menagera honom. Om jag vore mera rädd, borde jag
göra det, ty lian är hämdgirig och har många vänner, som torde
vilja betala mig vid tilfälle; men jag är rätt trygg emot alla hotelser, och det vore et brott emot Konungen och min Far, om jag lät
den minsta medömkan råda i det lilla jag kan tala uti saken.
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Konungen har med vanlig näd, hvaraf jag röner dageliga vederansett min Fars svar pä des höga skrifvelse, och min Fars
begäran är bifallen. Svaret ang. Constatinopolitanska förslaget är
väl mi framkommit. Dervid var intet at påminna, utan alt väl.
En del academiske saker äro redan afhjelpte. De öfriga skola
blifva det.
jag tycker för min ringa del äfven, at det är bäst, at intet accord
sker med ärkebiskopinnan. Jag bar redan en stor samling rörande
lönen jemte fordne ärkebiskopens ingängne accorder med soknarne,
hvilket alt pädet klaraste uplyser hvad partie min Far behagar taga
för sin tid. Nasta påst skal altsammans öfversändas. Jag anhäller
med första om de upsatser min Far bar för at vid jemförandet med
mit sammandrag se om något ännu sedän behöfver uplysas. Icke
längt til tänker jag resa til Upsala.
På det brefvet ej mätte likna dem professor Kalm skrifver, så
måste jag mi sluta.
Med djupaste vördnad har jag den aran at til dödsstunden frambärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
mälen,

Stockholm, den 23. Febr. 1776.

381.

Fredenheim

Min huldaste Far.

I går bade jag den aran at undfå min huldaste Fars bref af den
23. Februarii, och tar mig nu den friheten, at skrifva norr omkring
om det angelägnaste men at spara annat til nasta Fredag.
At min huldaste Far gifvit ideen om Kalmens utnämnande, har
gjort at den blifvit mycket agreerad. Men man har mäst vänta til
des man med visshet vetat, at Kalmen var närmast tilde föreslagne
i röster, som nu finnes af det ankomne vackra förslaget. Konungen har en delicatesse at ej nämna utom förslag, och tilden ändan
är nödigt, at Rossen afsäger sig detsamma, då Kalmen kan censeras
böra vara i stället. Dä hoppas jag god utgång för honom, och jag
har fätt befallning i synnerhet af hans ex:ce at he min Far för allling med myndighet och goda ord förmä Rossen til en skriftelig
afsägelse, som sedän med aldraförsta torde kunna komina in, hälst
insänd af Consistorium som genom någon artig toumure (som kunde
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peka på förslagets completterande genom den

nasta i rösterne)
skulle kunna nägot afskudda den skam det mi ädragit sig. Dock
är det ej sä nödigt som sjelfva afsäjelsen, och jag tror Konnngen
sjelf utan vidare complimenter dä completterar förslaget med Kalmen. Denna afsägelses utverkande, som af den gamla Rossen ej lär
bli sä aldeles svår at få, skulle blifva en ny och särdeles merite
hos min Far. I alla fall bar jag måst lyda befallning at be derom,
och det är kanske angelägnare än man tror, för sjelfva det motsträfvoga finska prästerskapet, at Rossen dertil kan förmäs. Som
kanske pengar behöfves hos Rossen til skäl, sä får ej Kalmen en
gäng spara dem, efter Gadolin väl lär bjuda emot. Kalmens eget
och det almännas väl beror derpå. Saken mäste emellertid gå hemligt och skyndsamt. Tildet förra hjelper sjelfva Rossens kårta
minne. Detta är nu det enda sättet at hjelpa en sä förvillad sak,
och jag utbeder mig allerödmjukast et snart svar derom med consistorii eller Rossens skrift. Jag skrifver Kalmen i närlagde til.
Presidenten torde ock kunna bidraga til negociation med Rossen.
Kalmen är endast min Far förbunden at hän blir biskop och tillika
gör min Far academien och stiftet en sä stor tjenst derigenom, at
den öfvergär ali otacksamhet, om den kunde infinna sig. Konungen slipper ock mycket bryderi. Kunde icke Gadolin sedän kallas
til ständig ledamot i bibelcommissionen.
Capitaine Loode är ankommen; men jag har ännu ej träffat
honom. Hän har värit hos hans excellence.
Med djupaste vördnad har jag städse den äran at vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 4. Mars 1776.

Fredenheim

In margine: Afsägelsen kan ske antigen egenhändigt eller til protocollet i consistorio, emedan Rossen ej lär kunna skrifva.

382.

Min huldaste Far.

Jag tackar min huldaste Far ödmjukast för des gracieusa href,
det sista med h:r capitaine Loode. De hafva värit ganska nyttiga
nti biskops affairen, och min huldaste Fars goda förord för doctor
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Kalm har värit hoitoni tilden största förmån. Hans Maj:t vil dock
ej gå utom förslaget. Men där är ändä en utväg quar, neml. at
förmå Rossen til afsägelse, dä det kanske torde gä så, at Hans Maj:t
med detsamma anser förslaget completterad genom Kalmen, ehuru
den ideen bör vara ganska hemlig. Hans ex:ce herr riksrädet
cantzleren lärer i dag tilskrifva min Far härom, och presidenten
samt landshöfdingen torde äfven derom prevenieras genom hofcantzleren baron Sparre. Det är dock i synnerhet på min Far som
man liter bäruti: det bör vara en enda, som gör det och hans ex:ce
bar befalt mig närmare derom anmoda min huldaste Far, dock så,
at hvarken Konungen eller hans ex:ce inblandas nti föreställningen
til Rossen. Negociation kan vara ledsam, men som Konungens nöje
och det almänna bästa beror derpä, så lär min Far göra alt sit derlil. Om saken går an, så blifver den mycket simple och bör gå fort,
“inedan den minsta utdrägt skadar och lämnar rum för Gadolins
msinuationer hos Rossen. Hans ex:ce tycker, at det är bäst, at
min Far låter göra en afsägelseskrift, stäld til Konungen, färdig,
och kallar Rossen til sig, samt utan at Kalmen eller någon annan
är tilstädes föreställer bonom päden ena sidan hvad oundvikelig
risque lian löper at blifva vräkt af förslaget, om Konungen och
cantzleren ville uptaga alla de klagomål som emot bonom inlupit;
men päden andra sidan, burn en frivillig afsägelse skulle få aire af
en modestie (i sig sjelf ganska billig), bvilken icke annat kunde
än förskaffa bonom och hans barn framdeles mera förmån och
Hera prof af Kongi. Maj:ts näd, än den hän kunde vinna under
et embetes innehafvande, hvars lön i sig sjelf ringa i anseende til
hans älder, ändock aldrig synes tilfalla bonom, om man ock
för en moment ville supponera det, som aldrig sker, at Konungen
nämde honom dertil. Efter en sträng exposition af desse skäl skulle
hän kunna tröstas med en god liqueur och et säkert löfte om 1.000
plätar af doctor Kalm, och sedermera ej släppas utur stället, innan
hän skrifvit under. Min Far gjorde verkel. äfven honom sjelf en
stor grace dermed, och hvad tjenst ämbetet och academien skedde
derigenom, behöfver jag ej omnämna. Det vore redan mycket at
derigenom kunna i et ögnableck kullkasta et halft ärs intriguer.
Min Far hade dä ock gjort mera, än alla som fingo Commission
om biskopsvalet til deras och finska prästerskapets vanheder. Konungen uptager delta med oändel. näd, och just väntar det af min
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Fars nit. Jag hoppaa saken ej blir omöjeligt. Min huldaste Far
täckes sedän insända Rossens afsägelseskrift til hans ex:ce och
emellertid trösta doctor Kalm dermed at hän, om hän dertil kan
bidraga, verkeligen blir biskop framför alla vinglare. Tysthet och
skyndsamhet recommenderas på det högsta och sjelfva Rossens
glömska kan bidraga tilden förra, ehvad man ock ville säga honom
emellan fyra ögon. Min huldaste Far säger sig säkert sjelf mycket
mera til en god utgång än jag kan skrifva, och min huldaste Far
täckes sä mycket mera trygga sig vid delta, som hvart ord, som här
förekommer, är upläst för hans ex:ce. Jag skref i Mändags norr
omkring om samma sak, men hoppas, at delta förr framkommer.
Hans ex:ce har befalt mig lägga des bref häruti. Des och mit bref
til Kalmen bifogas äfven, så at saken aldeles utredd kommer på
en gång. Sä snart brefvet ankommit, täckes min Far utan uppehåll verkställa imitation til Rossen på en god liqueur och Kalmens
1.000 plåtar, hvarom hans mäg nu äfven tilskrifver honom.
Min huldaste Far gör ej illa at ätminstone flytta öfver det redbaraste af sin egendom til Upsala med första öpet vatn, och at sälja
sin gård genast. Min Far torde supponera ordsakerne utan at jag
vågar förtro dem åt pennan, och mankan ej veta när de inträffa.
Men för Guds skull lät det vara emellan oss. Ingenting är ännu
vist; men emellertid kan man aldrig nog tacka Konungen för flyttningen. Min Far ängrar sig icke, om min Far sätter tro til mit välmente
råd. Riörkboms sak är hos Konungen i anseende til syslans förgifvande och hvem som skal få fullmagten. Den skal med aldraförsta vara färdig. Äfven sä alt annat. I nästa vecka far jag til
Upsala. I et särskildt couvert afgå förtekningarne päden delen
af ärkebiskopslönen, som finnes annoterad i landscontoiret. Man
har glömt pä första sidan, där summariska innehållet står at uptaga, Bälinge sokn prästetionde, sä at 100 tunnor mäste läggas til.
Nu felas där ock andre omständigheter, som smöret etc. som jag
skal detaillera, sä snart jag fått de generelle anledningar, min Far
har.
Med djupaste vördnad har jag den äran at städse framhärda min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 8. Mars 1776.

Fredenheim

In margine: P. S. Min huldaste Far täckes för allting upbränna
delta bref.
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Min huldaste Far.

Vid detta brefvets ankomst lärer min huldaste Far redan hafva
gjort alt hvad som kunnat göras uti den sist omskrefne saken. Jag
tilstår, at commissionen var så ledsam och granlaga, at jag gärna
undanbedt densamma. Men min huldaste Far lärer täckas finna
at det värit än mera granlaga. Min huldaste Fars starka och
genomträngande föreställningssätt grundadt både på stränghet
och vänskap, pä skrämsel och hopp, kan ej annat än verka på
Rossen och det är det enda sättet at hjelpa Kalinen, at göra
Konungen til viljes, at kullstörta Gadolins intriguer och at få
embetet i nägorlunda värdig hand: considerationer, som vida
öfverträffa alla andra. Jag kan ej beskrifva, huru väl det skulle
tagas, om jag ifrån min Far kunde öfverlämna Rossens afsägelse af förslaget. Hän bör kunna finna, at en sådan modestie
i en sak, där hän ändä ingenting kan vinna, blir honom ganska
förmänlig och länder honom til merite, somman annars har svårt
at finna hos honom. Hans skrift kan ju ställas sä: at hans höga
ålder och sjuklighet hindra honom at draga vidare förmän af det
mm lian vunnit pä förslaget, än den tilfredställelse, som prästerskapets förtroende medförer; at hän hoppas, det densamma äfven
förskaffar honom et nädigt omdöme af sin Konung; men at som
lian aldrig kan eller vil begära et embete, som fordrar mera krafter
och mindre ålder, och Kongi. Maj:t, dä säledes endast tvänne återstå
at väljä af, annars skulle lida en inskränkning i sin höga valrättighet, sä utber hän sig allerunderdånigast, at få undanbedja
sig sit rum pä förslaget, öfvertygad, at Hans Maj:t af sin höga
näd täckes genom des derigenom visade undersåteliga nit bevekas
til något annat nädetekn emot en på grafvens brädd stående undersåte, och hvilket nädetekn skulle blifva honom mäst hugnande, om
det vid sig yppande tilfällen kunde vederfaras hans barn i den
mån som Kongi. Maj:t framdeles i nåder pröfvar dem förtjena.
Om skriften i den sensen finge en bättre tournure och lästes up
för honom, sä kunde äfven den röra honom til et partie, som verkeligen är det bästa hän kan taga.

R.r. Lieven har lofvat gä igenom alla sinä portefeuiller och söka ut
alla doubletter samt lämna dem sedän åt mig. Hän är som alla
andra grufligen ond på Gadolin. Men det lär vara med det som
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med andra moder. I morgonbittida reser jag til Upsala och komtilbaka om Tisdag.
Med djupaste vördnad framhärdar til
döden min buldaste Fars ödmjnklydigste son

mer

—•

Stockholm, den 15. Martii 1776.

384.

Fredenheim.

Min buldaste Far.

Jag reste om Lördags morgonen til Upsala, koin dit kl. 4. e.m.,
där öfver Söndagen, reste derifrån om Mändagen kl. 6. f.m.
och kom hit tilbaka kl. 7. om quällen, efter nägon lifsfara päde
svaga isarne, soin utgjorde den enda nu mera practicable vägen.
At jag bar vänner, kunde jag märkä, när jag vid min äterkomst
feck böra, at litoin andra hans ex:ce gref Scheffer inquiterat sig
at jag skulle köra ner.
Jag kannu räkna tre hem, Åbo, Stockholm
och Upsala. Hvart jag kom pädet sistnämde stället, var jag
oändeligen vältagen. Alla menniskor önskade min Fars snara ditkomst. Uikasom i Åbo på den ena dagen gjorde jag här päden
kärta tiden rätt mänga visiter, och tvänne hos archiatern Finne. Jag
kan ej beskrifva med bvad fägnad lian emottog sin vördade väns
son, den lian hedrede med brodersnamnet. Gubben tycktes just få
nytt lif, och, ehuru gammal, fölgde mig sjelf genom alla sinä orangerier, samt viste mig ibland annat en casuarius, som de Konglige
nyligen skänkt bonom. Hans yngsta doter är rätt vacker, och tyckes
aldeles icke vara af samina genus, som de andre dötrarne. Hän
önskade af innersta hjerta, at lefva til hösten, för at dä fä tilbringa
sin sista tid med min buldaste Far, och i de ömaste ordtermer förklarade jag min Fars lika önskan. Domprobsten Hydren bade sä
när supit mig full i öl och uti hans bögstvördighets skäl, om hvilken
hän taite med så mycken vördnad som kärlek, och til slut som en
annan Abraham fölgde sinä främmande långt litoin sin tjälls dör.
Det är vist, at man öfver alt upriktigt älskar och vördar min huldaste Far. De enda, som nägot frukta des ankomst, äro de unga
fruntimren, för hvilka jag med en alfvarsam mine utlade, burn
skadelige de assembleer, somman nu börjat i Upsala, äro för
studierne, och at jag fruktade, det ärkebiskopen lärer komina at
förbjuda sädane danser. Man föll mig om haisen, at jag skulle
var
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lägga mig nt för dem; och som jag mäste lofva det, sä bör jag
i tid be för dessa oskyldiga nöjen, af bvilka jag redan vägade
försäkra, at min Far icke var nägon hatare. När min Far kömmit
dit, får min Far en ytterligare deputation i den saken bestäende
af archiatern Finne och mig. Om Söndags quällen åt jag bärta
hos professor Melander, hvarest var rätt roligt; men om middagen
och quällen förut blefvo vi inviterade af slottsfogden. Det är
vist, at ingen kan med mera nit följa min Fars angelägenbeter
där, och ingen bättre kanna dem. Hän bar nu hyrt mm eller aftalt
om rum uti Nosocomium, därifrän fru Rosenstein vid missommartiden flyttar ut, och dit ärkebiskopinnan Biörnstierna flyttar in
efter min Far. Huset ligger bredvid ärkebiskopshuset. Min Far
får tvänne Stora våningar, som jag menar efter 1.200 dalers årlig hyra
beräknade. Ärkebiskopinnan gjorde mig faselig mycken politesse,
taite som en ung menniska och hade den försiktigheten at icke
tända ljus hela quällen jag var hos benne. Hon var mycket enträgen at min Far kunde bo i huset, dä et brygghus skulle kunna
tjena för kök; men som Hellvig förut beskrifvit olägenheterne häraf
för mig, så skylde jag pädet at denna commodite, som för min Far
var oumgängelig, icke förr värit bekant, än Hellvig redan ingätt
aftal om de andre rummen. Jag tackade benne oändeligen för
det hon gätt Hellvig tilbanda med så goda råd och complimenterade faseligen. Hon erböd sin vagn och sinä hästar, hvarom jag
icke kände min Fars intention, men hvad jag ad referendum antog,
var, at min Far, om lian behagar, får genast ställa up sinä böcker
i boksalarne i erkebiskopshuset, dem hon sade ändå stå toma; och
dä det sker, är den öfriga flyttningen dit i sinom tid lätt gjord, samt
det dubbla besväret med böckren undvikit. Erkebiskopshuset är
rätt vackert, rummen präktiga och en par med damast tapitserade.
Det är en fullkomlig sanning, at dervid ock finnes en skön trädgård
med flere slags äple-, kirsbärs- och plommonträd dem gamle Benzelius sjelf planterat, en iskällare, en skön hrunn, med mera. Äfven
sä är det ej så rart efter färsk fisk i Upsala och fru Hellvig sade,
at med den minsta anstalt kan man hafva den mycket bättre än i
Stockholm och sä godt som ständigt. Icke eller är brist på fogel,
och jag vet ingenting, hvaruti Åbo skulle saknas. Hellvig lofvade
vidare skrifva om det ena och andra, och mädde rätt illa för det
lian sagt min Far, at ej en gång en kalftäppa fants vid erkebiskopsnu
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huset. Det är sant, men den kan saknas, när man har en trädgärd
i stället. Alla uthns äro i det bästa stånd, och in summa ingen commodite saknas. Fru Hellvig har många uplysningar i den mindre
oeconomien at gifva min Far, och har redan förslag pä en beskedlig hushällerska. Här var således nastan intet annat öfrigt
för mig än at pädet högsta tacka den för det myckna omak de
gjort sig, och de voro oändeligen beskedliga. Hellvig skickar min
Far nägra handlingar rörande porcellainesbruket, men jag smickrar
mig deraf, at jag sidst skickade de mäst interessante uplysningar,
sommin Far kan fä, emedan äfven de förre accorderne finnas där.
Apropos af porcellainesbruket, så har jag bett kammarrädet Rotlieb, och hän har lofvat mig, at den saken skal hvila i kammarcollegium tils min Far kommer öfver. Af Upsala liisterien äterstår
nu endast at heratta, det man redan gifte bårt min huldaste Far där,
än med fru Biörnstierna, än med fru von Troil, än med andra
convenabla fruntimmer; men fru Hellvig framhäller fru Biörnstierna säsom det mäst taian de exempel af en elak stiufmor och
en egennyttig fru. Gud hielpe min huldaste Far nu väl öfver, sä
synes det agreablaste lif förestä min Far, vördad och älskad af
alla menniskor och hedrad med sin Konungs nåd. Jag skattar
mig mer än lyckelig, at nästa vinter ej behöfva så länge vänta pä
bref och at åtminstone hvarannan mänad kurnia vara i Upsala,
ibland pä längre tider.
Jag kan aldrig vara nog tacksam emot Guds näd och välgärningar, som just synas strömma uppä mig nti lyckans väg. Det
sista äret var sä öfverflödigt af lyckeliga omständigheter, at jag ej
hade skäl at vänta något i år. Emellertid har jag dock äter vunnit
en förmän.
Min statssecreterare är äter sjuk, sä at jag igen föredrager. I gär sedän jag siulat, sade Hans Maj:t: Jag nämner Horn
til regeringsråd i Pomern utan lön, och jag ger lön åt Fredenheim.
Således har genom Guds näd jag uti en yngre ålder, än nägon härtils,
kömmit til verkelig expeditionssecreterare tjenst och en lön, som
andre fätt vid 40 å 50 ärs älder. Med cantzlerssecreterarelönen,
som äfven blir bibehällen, stiger således min lön nu inalles til
5.100 daler kopparmynt. Min huldaste Fars vilkor förbättras snart
ocksä, så at om jag får af des grace hellällä lika understöd, som förut, har jag en considerable inkomst at användas som förut, jemte
uppehället at evertuera mig i ätskilligt, som väl kostat myeket, men
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kanske til stor del bidragit tilden lilla goda tanka jag fått
om mig. Det är ej den minsta lycka at just nu i samma moment
en hei hop depenser, som härtils vållat någon misräkning, uphöra,
och at jag nästan ingenting behöfver köpa, sedän jag är sä väl
meublerad och nipperad som någon ungkarl i Stockholm. Mycket
som var i arbete, när min huldaste Far var i Stockholm, har sedermera blifvit färdigt och min huldaste Far skal vid en ny hitkomst
finna det mera, än hän nu föreställer sig. Emellertid skal jag dock
snart öfversända et inventarium, som specificerar mit vackra ungkarlsbo. Uti en fäfäng verld är sådant nödigt och när man har
litet af talenter och reelliteter, mäste man späda under med utvärtes omständigheter. En hop andre denpenser hafva värit mig
til mycken förmån, ehuru de altid värit betungande. Jag nämner
endast portraitet ät Konungen, som det ena med det andra kostar
öfver 2.000 daler. Men desse depenser äro sädane, at jag har valuta
för dem, och kanske utan alla de kostnader, jag vållat, jag icke
värit uti den fördelaktiga ställning, som jag nu är, och som tillika
är sä reelle, som den i tjenstevägen kan vara. Min lecture och
minä excercitiemästare (af hvilka en fransos, som är mig nödig,
gått hos mig länge för 12 plätar för 16 timar, och ännu gär hos mig),
hafva kostat mig mycket. In summa, om minnet försloge at päminna
sig alt och jag ej hade en Far, som icke mistror, skulle ingenting
finnas vara malplace användt, och valuta finnas vara i hehåll för
största delen, antingen i effecter eller den reellä vinst, som kunskaper och belefvenhet medförer. Jag har upskjutit tildenne
moment (då jag vunnit en fast och reelle fot uti mera lyckeliga
biomständigheter, än jag kunnat förmoda), at göra min huldaste
Far en redo för min oeconomie. Densamma har ibland brytt mig,
men tillika haft den förmån med sig, at midt uti lyckans sköte
lära mig känna några bekymmer, som i framtiden kan vara godt at
hafva erfarit, som jag härefter skal undvika, men som jag måst
hellällä för mig sjelf, til des jag uti mera lämpelig tid och då
densamma minst kunna oroa min huldaste Far, nu får yppa dem
med ali den upriktighet, som jag altid utan ätskilnad i alla saker
hyser för en Far, som tillika är den förtrognaste vän, jag har. Jag
nalkas tilde är, då en mera reelle etablissement mäste pätänkas.
Jag spar den ännu, men den angelägnaste praeparation dertil är, at
tilse, det man ej blir gift med skuld, och innan den är betalt,
soin
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tänker jag ej på den förra omständigheten. Min skuld är hvarken
stor eller farlig: icke stor, när jag jemförer den med andras, som
ingen figure gjort, och som icke på et honett sätt och til sin förbättring användt penningar, icke farlig, emedan den endast är
hos hederligt och beskedligt folk. Jag tilstär, at jag ej hade behöft
adressera mig til dem (och det är ej det enda, hvarföre jag nu ber
om min buldaste Fars oma tilgift) aldraminst, när jag med sä fullkomligt hopp vid hvarje extraordinairt behof kunnat vända mig til
min buldaste Far. Men min delicatesse se mindre fördelaktiga
omständigheter, än de som nu yppat sig, bar gjort, at jag nu först
gör hvad jag längesedan önskat kurnia göra. När min buldaste
Far gaf mig 4.000 daler til skulds betalning, begärde jag för knapt
förskott för det tilkommande, som snart blef drygare än jag kunde
drömma eller straxt tordes säja. Deraf upkommo är efter annat
en hop smärre skulder hos köpmän, bokhandlare, mälare, Gumman
Noach etc., som jag sparde för at hafva penningar til courante
utgifter. Dessa penningar förekommo mig som minä egna, ehuru
de verkel. tilhörde dem jag var skyldig at betala, och af för hög
opinion om min stäteliga cassa bar jag gjort en och annan godt
och då och då någon välgärning, för livilken de, som dem undfätt, likväl icke äro mig tackskyldige, utan min buldaste Far, som
gifvit bäde dem och mig penningar. Änteligen för at vinna en
slags redighet och ej compromettera mig, som jag altid undvikit
(emedan alla vid första påfordran fätt betalning af mig), länte
jag tvänne hufvudsummor, som jag icke velat omnämna, innan
jag nu lyckligtvis kan säga, at de tilsammans utgöra nägot öfver
tvänne ärs lön eller 12.000 daler kopparmynt. Jag bar fätt hälften
af Kock och Wendelius, någre vahror likväl inberäknade, och
hälften af kopinan Seele. Med dem betaltes hela min skuld, som
dock derigenom endast transporterades frän 6 personer pä tvänne,
hvilka nu äro de endaste, som hafva at fordra af mig, och som icke
pressera ännu på längre tid. Då jag nu vägar allerödmjukast anhälla om halftredje ärs förskott pä lönen, ankommer säledes bäde
sjelfva saken och tiden på min huldaste Fars godhet. Tiden synes
visserligen icke vara inne, då en flyttnings depense förestär, men
om min huldaste Far täckes opskjuta sin välgärning til nästa år,
så är ingen svårighet at utan någon olägenhet derefter arrangera
saken. Emellertid har jag sä fort som jag någonsin vägat upfylt
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clen upriktighet jag bör visa min öme Fader, och yppat det enda,
som äterstär uti den lyckeligaste lefnad både för min huldaste
Far och mig. Om min huldaste Far viste, med hvad försiktighet,
sparsamhet och omtanka jag nu nägon tid hjelpt mig igenom nnder
et opulent anseende men verkelig fattigdom, behöfde jag ej ställa
vidare borgen för min framtid, som genom Konungens nåd och
min huldaste Fars ynnest lämnar mig en aldeles tilräklig utkomst,
den jag endast til kunskapens vinnande täncker använda, och det
säkraste medel, om det behöfves, emot misräkningar skal blifva, at,
då nägon extraordinaire utgift förestär, derom förut rådföra mig
med min huldaste Far. Om jag denna gängen oroat min huldaste
Far, sä hoppas jag at både hafva gifvit och ännu kurnia gifva min
Far ämnen til glädje, och gör mig säledes fullt och fast försäkrad
om des gracieusa tilgift för det jag andra och sista gängen i min
lefnad förorsakar min huldaste Far en omsorg, soin dock des öma
hjerta säkeet gör lätt, hvilket aldrig än afslagit hvad som kunnat
befrämja en enda sons förmån, hvars fel, jemförde med andras,
icke blifva odrägelige och snart skola til sin verkan försvinna.
Jag hade sä när glömt en omständighet, som bidragit til misräkningen. När Klingestierna var i staden nyss för nyäret, kallade jag
honom til mig och hade til reds tusende plätar ät honom dem min
Far förledit är lämnade mig tildet ändamälet uti tvänne repriser,
hvardera gängen 3.000 daler. Men här upkom en question, den jag
icke finner billig, men mäste dock pä hans enträgenhet bifalla.
Hän har förlorat på Bondiske concourcen alla de tolftusende
dalerne lian först feck af mig. Detta har gjort honom sä nogräknad,
at lian ingalunda ville eftergifva interesset för de öfrige 12.000,
utan ansäg det säsom en fölgd, ehuru ej nämdt i obligationen. Det
hade ock kunnat blifva det vid en domstol, och derföre kunde jag
ej vägra det. Emellertid gjorde detta interesse för 12.000 daler
det första året och 9.000 det andra en summa af 1.269 daler, dem
jag betalte jemte 3.000 daler pä hufvudstolen, säledes äterstär där
6.000 daler kompp:mt; men för at ock nägot på min sida rubba
aftalet och at vinna nägon lättning, fördeltes denne summa genom
en bak pä sedeln skrefne afhandling på fyra är å 1.500 daler med
interesset, som ärl:n aftager, och som quitteras lika med de förut
betalte summor, bak pä samma sedel. Denna författning hindrar
icke et snarare betalande, om det kan ske, men lämnar i annat fall
36
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ingen rättighet för honom at kräfva mera än 1.500 daler
äret i fyra år delta inberäknadt, hvilket jag hoppas vinna min
huldaste Fars gracieusa approbation. Delta är hela sammanhanget
af min finance. Min buldaste Far finner mycket skäl til förebräelser
för mig, dem jag ej spart mig sjelf, men ock mycket skäl at öfverse.
När min huldaste Fars ömhet kommer tilde senare och då minä
depenser icke ländt min Far eller mig til vanheder, utan, ty värr,
skedt af förr mycken hederslystnad, lefver jag i det ödmjuka och
glada hopp, at vinna bäde bifall och tilgift af den huldaste bland
fäder. Jag hade utan mycken svärighet kunnat upskjuta denna
bekännelse ännu nägra är och det hade endast kostat nägre interessen, men det hade värit en öfverflödig utgift och jag hade ej velat
hafva pä mit samvete en mindre upriktighet äfven i det som angår
minä fel, dem jag altid sjelf skal säga för min huldaste Far. Denna
upriktighet har jag äter icke upskutit en minut, sä snart lyckeliga
omständigheter gjort henne sä litet oroande, som möjeligt värit.
Sedän riksrådet först skilde ut en par momenter utur academiens länga betänkande, om hvilka des bref til Konungen för nägra
veckor sedän afgeck, har hän nu uti et generelt i und. hemstält alt
det öfriga, sä at nu ingen sak mera hos hans ex:ce är oexpedierad.
Efter hand komina nu väl Konungens svar uti alt som kan bifallas
och jag skal laga sä alt til vähren är gjort och at säledes hedren
deraf tilfaller min Farssista tid i Åbo. Fonden til bibliotheksbyggnaden är den enda, som i synnerhet lär blifva svår och kanske
omöjelig at vinna. Jag har haft rätt mycket at göra denna tiden,
emedan äfven statssecreterarens friska tid gifvit mig lika mycket
arbete. Men sä har jag ock roat mig denna vinter mera än nägot
är förut genom det minä connaissancer i husen blifvit ökte och
förbättrade. Jag tänker alt på mit 30:de är och ser pä längt häll
efter nägot godt partie. Rikt behöfdes; men det är just konsten at
finna det i et land, där jag är den minsta banqueroutespelaren.
Om jag nägonsin kan, sä vil jag länge vara i Finland i sommat,
och önskade intet högre, än at kunna vara min huldaste Far til
nägon tjenst vid des flyttning. Emot det den skal ske, vet jag ej,
om det är bättre, at jag är i Åbo eller Upsala, för at emottaga altsammans. Emellertid kan jag bespara, om jag ligger par tre mänader i Aho, och samma utväg väntar jag ofta i Upsala härefter.
Min Far kan trösta doctor Ross ibland annat dermed, at riksnu mera
om
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rädet Scheffer pä min begäran nu häller på at skaffa hans son
häradshöfdingen Kongi, secreterare-caractere och mera kan komma
efter, om de ej vilja vara envisa, då de ingenting vinna. Gud läte
mig snart kunna säga Konungen at min Far uträttat denna Commission, pä hvilken Konungens näd för hela finska prästerskapet til
stor del beror.
En skön öfversättning af Racines tragedie Athalie spelas nu.
Den passar oändeligen väl för fastan och är just upbyggelig, såsom
hela ämnet är tagit ur Bibelen. Om det likväl var aldeles upbyggeligt, at biskop Lamberg, som nu är i staden, i gär bivistade detta
skädelspel uti en af de främsta logerne, vet jag ej. Jag talar nu som
ärkebiskops son, icke såsom bofman, i hvilken qualite jag finner
biskop Lamberg i detta afseende estimable.
Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 22. Martii 1776.

385.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars bref af den 1. och 8. Martii hafva åter gladt
mig. Jag har hört af resande, at min Fars hälsa i vinter värit nog
ostadig, men at den nu vore bättre. Gud stärke och uppehälle densamma!
Jag har värit nog brydd öfver mit sidsta bref i den
puncten, som rörer min hushållning; men hoppas, at min Fars
grace icke öfvergifver mig. Minä nuvarande löner utgöra 6 proc:ts
interesse efter 85.000 daler kopparmynt, och om kostnaden för min
Stockholms varelse icke medfört annan förmån, vore den ändä
icke aldeles bårtkastad. Som jag sist berättade, hastar det icke med
min skulds betalning, och jag och minä bägge creditorer äro fullkomligen tröstade åtminstone för et år, allenast min huldaste Far
I gär, när det justerades om min lön, geck jag par
vet deraf.
modestie ut ur conseillen. Dä de andre kommo ut efter, feck jag
mycket gratulationer af riksräderne Höpken, Scheffer och Falkenberg, och baron Sparre berättade mig, at lian utan at vara indiscret,
kunde säga, at Hans Maj:t uti ganska nädiga och favorabla termer
behagat yttra sig om mig, at de öfrige deruti instämt, och hans
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ex:ce gref Höpken gjort corus. Min Imldaste Far täckes med aldraförsta skrifva r.r:ne Höpken och Scheffer tacksägelsebref, ty altDirecsammans vederfars mig ändå för min Imldaste Fars skull.
teuren Ross är i staden och talade något stort i början om sin Far,
men med en ministerielle blandning af hot, vänskap och löften bar
jag förmätt honom at med aldraförsta resa tilbaka för at, om det
då mera behöfs, öfvertala sin far til afsägelsen, hvars vackra
utseende jag för honom afmålat.
Min Morfars sjukdom är af det
slaget, som bådar gammalt folk en säker död. Gud läte mig ännu
en gäng fä se honom! Riksrädet Scheffer vil, om nägonsin det kan
ske, hjelpa honom til et ordenstekn, ehuru få och höga ledigheterne
nu aro. Vi speculera pä Wasa commendeursbandet efter Sahlgren.
Pä riksrådets befallning och som dervid efter vanligheten fordras
landshöfdingens intygande, tilskrifver jag nu derom baron Rappe,
och supplicerar ödmjukast, at min Far utverkar af honom et favorabelt och skyndesamt intygande. Emellertid hälla vi alla fyra
saken tyst äfven för gubben, som kunde oroa sig, om det sedän ej
Om Upsala sakerne skref jag sist och får nu endast
gär i läs.
tillägga, at alla vänta min Imldaste Far snart hit. En reflexion gör
jag, at ehuru mycket min Far blir slottsfogden obligerad för des
biträde, är dock, hvad inkomsterne framdeles vidkommer, icke
värdt at som denna ärkebiskopen gjort, aldeles låta dem bero pä
hans förvaltning och indrifvande. Min Far känner dem rättnu
sjelf bäst. Hän tycktes icke aldeles förnögd öfver den noga specification jag öfversändt, och mankan vara mycket hederlig kari
och ändå vilja föda sig. Om jag mistoge mig, sä är det af välmening. Hans räd äro lika oumbärliga, lika estimabla och goda, och
at lian och hans fru äro i Upsala, är en ganska reelle förmån.
Sakernes så tidiga öfversändande innan min Fars hitkomst, som jag
för nägon tid sedän omskref, synes nu äter för delta är icke vara
nödigt. Jag tänker nu aldeles disponera min tid, sommin Far vil,
och när hän behagar, vara antingen i Åbo, Stockholm eller Upsala
för at bereda, underhjelpa och fullkomna flyttningen. Huru längtar jag efter de sinä resorne emellan Stockholm och Upsala och
huru nögd skal icke min Far bli där? Orten är ganska agreable.
Mycket herrskaper flytta efter handen in til Upsala om vintren.
Ibland andre general Wrede, och alla menniskor vänta uti min Far
den muntraste och mäst älskade ärkebiskop, som de nägonsin haft.
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Konungen har ock haft
De tycka hara, at väntan är för lång.
känningar af det sjukliga äret, ocli hällit en och annan conseil vid
sin säng. Men det har dock icke värit någon fara, ocli Hans Maj:t
är nu nastan aldeles frisk.
Med djupaste vördnad har jag den
aran at städse framhärda min huldaste Fars ödmjukaste son
Stockholm, den 29. Mars 1776.

Fredenheim

12. April 1776.

386.

Alkupuoli puuttuu.

Början saknas.

sin feber, och får jag goda nouveller i den vägen, så skal
verlden för öfrigt fä vända sig både up och ned.
Nu under det jag skrifver detta är på Ulriksdal säkert öfverläggning om biskopssaken. Genast förrmiddagen läste jag up för hans
ex:ce min Fars och Kalmens bref om Rossens afsägelse. Min Fars
tankar hafva altid mycket afseende pä och kanske Haartman blir
biskop. Det vore roligt, sedän Gadolin stält til förslaget och Rossen samt Kalmen hafva sinä utliggare här. Riksrädet for i middags
ut til Konungen. Får se hvad som sker. Jag önskar endast at min
Far snart kommer ifrän en ort, som ej annat kan än blifva olustig.
Redan i Mändags aflämnade hans ex:ce penningen til Hans Maj:t.
Jag måste just tilstä, at jag sedermera glömt at fräga derefter. Det
äro väl 10 saker vid hvar entrevue med hans ex:ce af olika beskaffenhet, som jag harat tala om, så at en snart kan glömas; men jag
kan med ali säkerhet redan säga, at den blifvit ganska väl tagen.
Jag önskar nu, sedän min Far känner hela sin arrangement i
Upsala, snart fä veta planen til flyttningen. Om sakerne komina
bittida hit, ville jag först resa med dem til Upsala och där placera
dem, samt sedän fara til Finland. I allmänhet önskade jag, at min
huldaste Far behagade anticipera flyttningstiden. August! mänad
är utsatt för stormar; och det vore ej roligt at börja sejouren i
Upsala med en kulen höst. Jag finner ock Finland och de lumpne
och hvarandra baktalande professorerne nu mera så litet amusante
emot det artiga och min Far upriktigt älskande Upsala folket, at
jag tror min Far blifva fullkomligen restituerad så snart min Far
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Med djupaste vördnad har jag städse
laumat den olustiga orien.
den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 12. April 1776.

Fredenheim

Min huldaste Far.

387.

1

nu

Otho.

klockan 9

aitonen, då jag kommer

ifrän hertigen af Södermanland, ifrän hvilken jag geck, inan väre göremäl
voro slutade, hinner jag icke soin jag bör, utan som jag kan allerödmjukast tacka min huldaste Far för tvänne bref, som, om det är
möjeligt, öfvergä alla des andra skrifvelser i ömhet. Det ena upfylt af en indulgence och en generosite, som knapt synes märkä niit
fel, och det senare af en tendresse, som alt visar den noblaste caractere, af hvilken at vara född jag anser mera än ali utvärtes ära.
Konungen änmar nu skjuta up med biskopssyslans besättande til
des min Far lämnar Åbo och är så nögd med det projectet, som med
alt annat hvad min Far gör. Men prästerskapet har gjort sig et
stort oråd med att följa Gadolins impressioner. Konungen är rätt
ond oss emellan sagdt pä dem och afslär det ena nädåret efter det
andra. Om någon blifvit känd at hafva legat inne i planen, som
mänga det äro, lian må ej vänta gracer. När sä mänga bref beskrifvit dem, är svårt at ursknlda dem. Jag säg et til baron Sparre
frän baron Lejonhufvud, som innehöll faseliga saker om dem. Jag
söker dock tala väl om dem. I almänhet tror jag mig ändå fätt
mänga ovänner genom den saken, efter jag värit sä olyckelig at
man trott mig kunna göra nägot. Men det händer altid les gens
en place at batas af den ena och älskas af den andra.
Tacitus öfversättes nu med sädan ifver (soin skulle tyckas obegripeligt under en tid då jag gör statssecreterare-tjensten och
mycket annat samt bar ändå tid at mycket roa mig i sällskaper),
at jag hoppas i sonnnar kunna trycka Otto 1 och Galba. Man gör et
faseligt väsende derom. I Söndags var jag hos r.r. Bunge frän
kl. I/) 11 til (/> 5 e.m. och endast läste med honom pä öfversättningen. Ingen bok har utkommit af flere Stora personer granskad.
Efter 14 dagar skal Biörkbom hafva slut. Saken ligger nu hos
Konungen. Det har.värit rätt onödigt at hän inquieterar sig. Om
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lian ock dör, skal saken ändä gå.
Med djupaste vördnad har den
ödmjuklydigste
min
huldaste
Fars
son
vara

aran

Stockholm, den 3. Maji 1776.

388.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars tilstånd för mig,

fordra, innehälla med finska resan,

at

om omständigheterne så

mig ganska fägnesamt, dä
oförmodade hinder för densamma sig yppat. Hans Maj:t har behagat lämna mig en ganska nöjsam och hedrande förrättning just
under den wackraste sommartiden, hvaraf min huldaste Far täckes
intaga beskaffenheten genom medföljande afskrift. Hans ex:ce
ville ej tillåta min bårtresa, men Hans Maj:t sade, at statssecreteraren Rosenadler skulle under min fränvaro vara uti staden. Hans
Maj:ts näd var vid delta tilfälle annars lika ymnig som vid alla
andra tilfällen. Förrättningen blir mäst at roa sig och at än spisa
hos danska commissarierne, än gifva dem mältider, hvilket är älagdt
landshöfdingen von Schantz, hvarföre lian får större appointement.
Förrättningen kan ej vara på stället mer än 8 dagar, så at jag hoppas
at minä 4.000 daler koppiini räcka til; men jag nödsakas dertil
hos min huldaste Far anhålla om de 2.000 daler, sommin huldaste
Far af mit vanliga understöd täkts lofva mig uti hvarje Maji mänad.
Den 15. Junii reses härifrän och den 22. Julii hoppas jag vara
tilbaka. Det blir en sjuttio mils resa. Vår secreterare är baron
Rosenhane. Det ledsammaste är at man mäste hafva dubbla equipager, en vagn och selar, desutom de senare at fara långs med forssen med.
Konungen befalte mig föra mig galant up. Jag skal göra det så
längt 1.000 plätar räcka. Depensen bestär uti en simple resvagn,
en sai l för mig med galoneradt eschabraque och tvänne för minä
drängar, trenne nya klädningar med tofsar, tvänne nya livereer,
silfvergalonerade hattar för drängarne och silfverepoletter på axlarne. Jag hyr den ena laquayen för den mänaden. Jag skal med
nöje berätta om vår lilla ambassade, när den inträffar. Baron Holk
är en ung och artig kari och som lefver galant. När vi komma til1
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haka, sker det just dä Carlstads marknad är och då Wermlands
brukspatronerne hålla sin Persmässobal, där jag fär lära kanna alla
rika brukspatrons fruntimmer pä en gång. Yär instruction innebäller så mycket etiquetter, at jag önskar det vi icke försynda oss
emot benne. Konungen vil bafva allting mycket galant. Vil min
buldaste Far berätta min Morfar denna hans doterson updragna
förrättning, så kanske den fägnar honom, åtminstone ursäktar mig
at jag ej kan komina öfver.
Här är så faseligen at skrifva, at jag mäste spara det öfriga til
nasta päst, under det jag städse bar den aran at framhärda med
djupaste vördnad min buldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 24. Maji 1776.

389.

Fredenheim

Min buldaste Far.

Dels i brist pä annat papper, dels i afseende på mänga skrifämnen, nödgas jag nyttja delta format. —-Jag nyttjar och lyder
med vördnad och glädje min buldaste Fars räd ang. Carl Hassels
säteribandel, säsom uti alt annat, och svarar honom nu i ton af en
verkelig adelsman.
I närvarande stund vet jag icke nägot academiskt mål bos cantzleren oafgjordt. Det kommer nu an pä burn
hän förmår utverka godt svar af Hans Maj:t. Min löns continuerande är det vissaste. Sedän cantzleren ingått med särskilte
betänkanden derom, om academieträgårdens understöd, om kamereraresyslan, om praebendeböndemes klagomål m.m., är nu et förfärligt betänkande dateradt Jerfva den 20. Maji inlämnadt i anlednin af alla de öfrige academiens postulater; och soin Konungens
svar icke lära så fort eller på en gång ankomma, så bör jag kärteligen omnämna de där gjorde cantzlerens tilstyrkanden: l:o en juridisk adjunct med lön svarande emot 100 daler s:mt indeldt; 2:o
en ordinarius anatomia; professor och en prosector, som tillika vore
adjunct i medicinen, eller åtminstone den senare combinerad med
stadsphysici-syslan och med en för kronan drägelig lön, hvarjemte
cantzleren hemstält hälftens af Finlands medicinalfonds uplätande
til medicinae studenters understöd; 3:o prolongation af 100 daler
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s:mt til

chenxiske instrumenter och 20 daler ät en laboratorii dräng,
men tilökning nti laborantens lön frän sextio daler s:mt til 300
daler s:mt; 4:o et observatorii bygnad, hvarä cantzleren utbeder sig
få inkomma med förslag, ocb at finska mätningscommissionens
observator måtte förestå observatorium; 5:o 30.000 daler s:mt til
bibliotheks-bygnad, fördelade på flere år, och 400 daler s:mt i lön
för bibliothecarien; 6:o stalbnästare, ridstall och ritmästare samt
lön för honom. Slutet af cantzlerens und. skrifvelse om alt delta
bar jag sökt göra nägot bra och skal en annan gäng skicka öfver
afskrift deraf. Jag tviflar ej at ju academien fär en stor del häraf,
ehuru dervid ännu blir mycket at göra, och jag skal söka bedrifva
sä, at alt som kan fäs, fäs innan ny biskop blifver. Riksens råd
hafva tilstyrkt, at cantzleren mä som förut förgifva kamreraresyslan och så snart Konnngens bref derom ankommit, utfaller
cantzlerens fullmagt för Lizelius. Min huldaste Far täckes gracieust
inse, at så mänga saker jemte de smärre academica icke så hastigt
kunnat afhjelpas, bälst under hans ex:ces och minä mänga andra
göremål.
Biskopssyslan hvilar. Directeuren Ross plaiderar med
liten succes för sin Far. R.r. Liewen svarade honom i näsan:
är där vacance. Men hela saken beror af min huldaste Fars tilstyrkande, när hän kommer hit. Directeuren Ross vil med ali
gevalt bli oeconomiemästare vid hofvet i Hedmans ställe, men som
därpå ligger magt, om hofvet icke skal svälta, lär lian icke komma
i question. Hän vil ge 50.000 daler, om Hedman vil tro honom
I går
på orden.
Commissarien Lundberg dog i dag morgons.
var jag som ofta annars solo hos Konungen på Ulriksdal.
Hän
viste mig äter sä mycken näd, at hän sade at om man ej orätt anmält
mig, hade jag ej behöft vänta en gäng så länge som jag gjorde,
innan jag koni in. Hän frägade, när jag skulle anträda resan til
min ambassade, och när jag svarat derpå, sade Hans Maj:t: Ni har
så mycket talenter, min. k. Fredenheim, för den väg Ni embrasserat,
at jag med nöje skal omployera Er til nägot bättre framdeles,
hvarpå Hans Maj:t lämnade mig des hand til kyssning och ganska
nädigt nickade ät mig mänga gånger, när jag geck ut. Hän just vil
vara min andra Far, och jag vägar säga at Hans Maj:t bemöter
mig med lika så mycken ömhet som näd.
Jag reser den 15. Junii
och kommer sist i Julii mänads slut tilbaka. Innan afresan afbidar
jag min huldaste Fars befallning ang. des flyttnings saker. Om
at
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det så afpassas, at de aro här i Julii månads slut, skal jag med
dem fara til Upsala.
För allting skola vi laga, at min Fars
tai är tryckt til des min Far sjelf kan aflämna det. Hela verlden
frågar derefter. Det trumlar nio och jag måste sluta under det jag
med djupaste vördnad städse har den aran at vara min huldaste
Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 31. Maji 1776.

390.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Med den djupaste vördnad och erkänsla har jag härmed den
allerödmjukast tacka min huldaste Far för de öfversände
2.000 daler k:mt. O! huru glad vore jag, om en dag min huldaste
Far kunde hafva nägon fägnad af sin son för sä mycken kostnad,
och jag vinna det högsta jag eftersträfvar, min huldaste Fars nöje.
Jag reser, som jag förut haft den aran at skrifva, omkring den 16.
och kommer tilbaka emot nasta månads slut. Får jag än en gäng
utbedja mig at veta, när sakerne kunna komma hit och när min
huldaste Far sjelf reser samt om det sker genom Stockholm, sä skal
jag rätta mig derefter. Om sakerne gä directe på Upsala, skal jag
faradit snart efter at arrangera dem, och om nägot quarblifver at
göra i Åbo med Lemos försäljning etc., är jag färdig at på 14 dagar
faradit i höst, för at än en gång få se min Morfar.
Corplander
reser i morgon och har med sig boksäcken med flere böcker,
Gahmens paquet, skrifter m.m.; på Grillens contoir finnes intet
Jag skrifver nu nätter och dagar för at bli ledig. Min
paquet.
resa blir ganska interessant och rolig.
Jag får väl under densamma
jemte depecherne til Konungen upvakta min huldaste Far. Brefven
til mig torde gracieust ställas hela tiden på Stockholm.
Med
djup vördnad har jag städse den äran at framhärda min huldaste
Fars ödmjuklydigste son
aran at

Stockholm, den 7. Junii 1776.

Fredenheim.
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För at icke emot min vilja råka nti nya brottsligheter vågar jag
knapt urskulda mig för alt hvad min huldaste Fars vördade bref
af den 31. Maji innehåller. Jag grämer mig inom et tyst hjerta
öfver tilvitelser, som jag mäste anse hårda, efter de röra min kärlek
och ömhet för min huldaste Far. De skulle snart kurnia nedslå
mit sinne, om jag ej dermed ä nyo bedröfvade en Far, som jag
innerligen skal älska, äfven om hän nyttjar ali sin rätt emot den
som ingen rättighet har. Under mycket ansvar och bekymmer öker
en öm Faders misnöje bördan mängdubbelt; men ingen kan vara
aldeles fri frän vidrigheter, och det är menniskors lott at stundom
befinna sig i belägenheter, som synas hafva ingen ordsak, men i
längden lämna mycken nytta och härda sinnet emot tilfälligheter,
under det de krossa hjertat. Den resa, som så mycket mishagar
min huldaste Far, hade jag gärna undanbedt mig, om man ej borde
med nöje tjena sin Konung, och skulle ännu afsäja mig henne, om
det ginge an, sedän man annoncerat mig hos danska hofvet. Under
de få tilfällen för mig lära yppas i en sädan väg, tänkte jag vinna
någon förtjenst härigenom, utan afseende derpä, at jag utan egen
kostnad fär mera erfarenhet, se en interessant del af riket och
hafva desutom en ren behållning i min lilla equipering, hvartil
Konungen gifvit mig 4.000 daler kopp;mt, så at jag hoppas dermed
kurnia ut, när jag ingen annan depence har, och Schantzen ensam
bör bestrida bordhällningen. Om jag vore så lyckelig at en gång
förnimma min huldaste Fars nöje öfver min häg för min nuvarande
väg och öfver de tidiga och mänga förmäner den framför alla
andra lämnat mig, ehuru bekymmerfullt jag mäste börja henne,
så skulle minä framsteg uti de dit hörande insikter, hvilka fordra
opmnntran, hafva blifvit mycket större. Konungen och minä förmäns näd och ynnest tröstar mig dock, men jag önskar, at delta
måtte blifva det sista tekn deraf, som kan gifva den minsta anledning til misnöje för min huldaste Far, hvars ömhet jag sätter
öfver alt jordiskt.
Med djupaste vördnad har jag til min dödsstund den aran vara min huldaste Fars ödmjuklydigste son
■—■

Stockholm, den 7. Junii 1776.

Fredenheim.
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392.

Min huldaste Far.

Jag kan ej beskrifva min innerliga fägnad öfver min huldaste
Fars senaste skrifvelse, som på en gång utmärker så mycken ömhet
och så mycket deltagande uti den nåd Hans Maj :t behagar visa
mig. Ingen har ock mera skäl at taga del deruti, än den som jag
endast och allenast har samma nåd at tilskrifva. Jag hoppas, at
min huldaste Far nu fått Biörkboms afsked och Widenii fullmagt
med det mera, och jag börjar rättnu blifva rätt ledig härifrån. Jag hoppas ock at boksäcken nu är framme med
Corplander. Där låg ibland annat Scriptores rerum danicarum,
som kostar 27 plåtar. Jag tog henne efter jag feck höra, at min
Far hade prsenumererat derpå. Innan kårt kommer fjerde tomen
ut.
Jag har ännu något smått at arrangera til min resa, som jag
tänkt om Måndag anträda, men som landshöfdingen von Schantz
ännu ej är färdig, så anträdes den först om nasta Fredags morgon,
och vi rakas alla tre i Örebro om Lördag quäll. Unga Idman
var hos mig i dag. Hans excellence gref Scheffer är förut om
honom prevenierad och tar sig an honom. Underrättelsen om min
huldaste Fars resetour var mig rätt interessant. Om någon möjelighet är, skal jag söka kunna vara äfven i Finland vid samma
tid, men det ser knapt ut. Jag utbeder mig at ännu en gång innan
afresan upvakta min huldaste Far med bref och då på en gång göra
redo för de öfrige commissionerne, min huldaste Far denna tiden
Med djupaste vördnad har jag städse den
behagat lämna mig.
aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 14. Junii 1776.

393.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

En särdeles fatalite har förfölgt mig alla dessa pästdagar, at
jag dels genom resor til Gärdet, Jerfva och flere ställen, dels genom
andra pressante göremål icke fätt tilfälle at upvakta min huldaste
Far. Sista pästdag feck jag ej brefvet in mera efter kl. 6. enligt
den nya Benzelstiernske författningen. Det brefvet ligger nu hemma
och med plats 1 hinner jag nu i cantzliet skrifva delta, turberad af
1
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Vasa hofrätts feten, den jag ändå ej bivistat, och omgiven af arbete,
soin räcker hela natten efter bäde Konungen och r.r. Scheffer resa
i morgon bittida. Jag skal härefter bättra mig i skrifvande, aldramäst sedän min h. Far kommer til Upsala. Jag hoppas at min
Norrska resa ej blir af, och at jag ändå får behälla tractamentet.
Jag bar ändå afslutit saken på Konungens befallning med danske
ministren, i anledning af en förlikning, soin delägarne af laxfisket
sintit, och som kan göra tilfyllest, om danske hofvet finner sig
deruti bvarom nu väntas svar. Raporten om förlikningen inkom
lyckligtvis quällen förrän jag skulle resa, jag for genast ut dermed
til Konungen och dagen derpä efter des befallning til baron GyllMiKonungens tai i dag voro ganska vackra efter vanligheten,
cron a,
och hofcantzleren berättade mig, at finska prästerne hafva sin goda
släng där samt at de derföre genast komina at tryckas på finska.
Den saken kan aldrig förlätas. De må hafva det. Jag bar icke
nägot på mit samvete. Jag hade mycket at skrifva, men mäste
upskjnta. Med djupaste vördnad framhärdar til dödsstunden min
huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 28. Junii 1776.

394.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Af den ordsak, mit senaste bref omnänmer, får jag nu först den
äran at formligen besvara min huldaste Fars bref af den 12. Junii.
Aldrig har nägot värit mera fägnesamt, ty det förvissade mig om
en grace, som jag aldrig förlorat, ehuru ofta synts hafva förlorat.
När jag feck det brefvet, var jag, som ofta annars öfverhopad af
ansvar och arbete. Sä mycket den hördan förut, dä den ökts af
en huld Fars misnöje, tryckt minä unga skuldror, så mycket gladdes
jag nu och tyckte allting falla mig lätt, ehuru drygt bekymmer
bäde arbete och en förestående resa mig tilskyndade. Jag är nu
glad, at det ser ut, som den icke blir af. Danske hofvet har väl
ännu ej hunnit aflämna sit svar, om det är nögdt med förlikningen;
men det kan ej annat. Emellertid är det för mig en verkelig besparing, at den resan ej blef af. Det jag nu mäst för Konungens
pengar köpt, är i behäll, men hvad som användts på sjelfva resan,
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til drikspergar med mycket annat hade värit bärtkastadt. Jag är
nögd, at jag ändå sett, at man bar förtroende för mig. Det var sä
närä, at jag redan tog afsked af Konungen och r.r. Scheffer. Konungen var efter vanligheten oändeligen nädig och lämnade mig sin
hand til kysning. Riksrädet Scheffer äter kyste mig pä bägge sidor
om munnen. (Jag ber ödmjukast at minä bref med sädane particulariteter npbrännas). Riksrädet Höpken kallar mig nu aldrig
annat än m:r l’ambassadeur och v:re ex:ce.
Jag vet ej hvarifrän
allas grace och vänskap kommer; fast jag må häldre kalla det en
ömhet och förtrolighet. När jag tog afsked af hofcantzleren gref
Bark, dä hän äterreste til Wien, erfor jag sädant af honom äfven.
Jag har haft tilfälle at arbeta en hop under honom och blef på
den kärta tiden rätt väl känd. När hän reste, sade lian ät mig:
M. k. s. F. Alla menniskior och hvem jag talt vid, Miska Er och
Konungen har ganska mycken näd för Er. Jag kan försäkra Er
derom, ty hän har ofta behagat tala vid mig om Er. Och efter
ali mennisklig sannolikhet ser det sä ut, soin Ni gör en väg fort
och väl. R.r. Höpken tog afsked af mig i dag med de orden:
Adieu mon cher F. I går hade afskeds audience hos Konungen
pä Ulriksdal, hvarifrän hän reste til Loka. Sä snart Hans Maj:t
säg mig i yttra rummen, hvartil dörrarna voro öpna, sade lian: god
morgon F. koni in, och viste ut dem soin voro där förut. Hän
talade derpä ganska nådigt och förtroligt om åtskilliga saker alt
med praedicat af min k. F. och när jag slutel. i und. utbad mig
des näd, til des jag äter närvarande finge upvakta honom, sade hän:
Jag får väl se Er ute då och då i sommar. Alt hoffolk började
bli oändeligen minä vänner, och monarkens näd kan relevera äfven
en skrifvare, som annars ej mycket betyder i hof.
Jag blir dock
ej förmäten och tänker altid, at de fördolde afvundsmännerne äro
mycket flere, än de uppenbara vännerne. Men mankan trösta
sig dermed, at hela värt lif är et vägspel och ingenting i dödligheten utan äfventyr.
Om jag nukan vara min huldaste Far til nägon tjenst, så vore
det mig en öm glädje. Gärna fore jag öfver, men jag har funnit,
at man ogärna ser pappren i andras händer. Kan nägonting uträttas i Upsala, så får jag altid tilständ at resa dit. Jag längtar
fast efter min huldaste Fars ditkomst. Min huldaste Far kan sä
mycket mera fara directe dit, som hofvet då ej är i Stockholm,
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och min Imldaste Far, enär sakerne aro där arrangerade, kan derifrån upvakta Konungen antingen på Kongsgärden eller i Stockholm. I alla fall blifver en dräng, som följer med sakerne nödig.
Nägra små öfverlefvor af academiska saker afgä i dag med pästen.
Det enda, som nu återstår, är svar til Konungen med consistorii
utlåtande om lofdagarnes indragning. Jag kan heratta, at cantzleren längesedan bifallit det, men som jag nu ej hade tid at skrifva
derom, så begärte jag dermed anständ af hans ex:ce med det railleriet, at jag ej ville, at Äboboerne skulle begära at fä vara lata, så
länge min Far vore quar. Riksrädet gref Scheffer reser i morgon
bittida ocb blir bårta två mänader.
Med djupaste vördnad bar
jag den aran at til dödsstunden framhärda min huldaste Faders
ödmjuklydigste son
Stockholm, den 2. Julii 1776.

395.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Just som jag skickat mit senaste bref pä påsten, feck jag et
från häradshöfdingen Ross, som jag genast besvarade. Bäde brefvet
och svaret följer härjemte. Man ser, at folket är rasande och
hedrar mig med mycken ondska. Det hjelper ej. Jag bar märkt
at Gadolins många vänner tanka betala mig en vacker dag. Det
hjelper eller icke. Naturen bar begäfvat mig med mycket mindre
räddhäga, än Rossen tror,- ocb i min ställning får man ej vara
blötsinnad. Jag utbeder mig allerödmjukast, at straxt få hans
och mit bref tilbaka, ty det kan behöfvas här. Det är skamlöst,
hvad herrar competitores och sjelfva Kalmen skrifvit och talt illa
om hvarannan. Gadolin bar värit honettast på den sidan, ty hän
kunde ingen större satire göra sinä medtäflare, än at sätta dem på
förslaget. Hvad är nu til görandes? Skal Haartman icke kunna
bli biskop? Hän är positift den hederligaste af alla, som äro pä
förslaget och näst derintil, och hans envishet kan blifva et plägoris.
Med djupaste vördnad
Det kommer an på min Fars tilstyrkande.
har jag städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 5. Julii 1776.

Fredenheim.
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Min huldaste Far.

Min huldaste Fars oma bref af den 3. i denna mänad har åter
sedän sista påstdag försäkrat mig om des ynnest och välmäga.
Min huldaste Far lärer funnit min senaste apostille af särdeles
beskaffenhet och torde snart tro at jag söker up underliga ämnen,
men mankan ju höra sig före, och jag längtar fort efter min
huldaste Fars bref om den saken. Biskopssaken ligger mig mycket
mera pä hjertat, efter tiden snart presserar. Rossen, häradshöfdingen, lär nu vara i Åbo och således få i sällskap med hela sin
famille läsa mit svar, soin icke vitnade om mycken räddhäga. Det
är hvarcken räddhäga eller de 100 sepcie ducater, hän böd mig,
utan närmare eftersinnande, soin hos mig väkt andra tankar i detta
mäl. Jag hade önskat at Lejonhufvud, Looden och Kalinen icke
skrutit af Konungens vilja med Rossens afsäjelse och önskar, at
des höga deltagande deruti, som ock var sä osynligt, at Hans Maj:t
icke en gång nämde för mig derom, mätte kurnia äterbärtblandas.
Dertil finner jag äter icke bättre moyen, än at just Rossen sjelf
blir biskop och at man sedän säger, at deraf finnes, huru obehörigt
man utspridt at Konungen velat hafva des afsägelse.
At Rossen
äter blir biskop, har värit och är det bästa. Om man behagar,
kan det blifva en moral och en föga ärefull befordran, men det
vissaste är, at syslan dä kan snart blifva å nyo ledig. Tacksamhet
af des hus blir aldrig motiv hos mig.
Men man talar almänt
omat Österbotn vil hafva sin egen biskop. Det synes ganska billigt
och kunde med den bästa grace i verlden restituera saken in integMin huldaste Far täckes
roin, efter då höra göras tvä nya förslag.
gifva mig sinä tankar om det ena och andra til känna, dä jag ei
skal dröja at frambära dem. Jag tycker Konungen af sig sjelf
kan dela stiftet, hvaruti jag dock ej vet des höga tanka, eller ock
får man snart en ansökning nu derom och kan således äter försona
sig med Österbotns prästerskap, hvilket lika med Åbo stifts Gadolin
aldeles skal uptändt mig som af deras grace hvarken blir bettre
eller sämre.

Jag var i början af veckan ute hos cantzlirädet gref Gyllenborg,
och gjorde derifrän et ryck in til Upsala, där Hellvig och hans
fru hushälla för min huldaste Far. Rummen blifva til nästa
månads slut aldeles hra. Den nya hushällerskan vil gifta sig, men
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fru Hellvig lofvade i den händelsen skaffa en annan. Om ej husbällningen, det den nu likväl blir, skidle straxt vara så arrangerad
det jag tycker man ej bör göra förrän i ärkebiskopshuset, sä kan
det ej värre uttydas än at grefve Scheffer såsom premierministre
i början lefde tämmeligen ungkarlsaktigt. När min Far ifrån
Upsala vil fara til Konungen, som väl bör ske så snart min Far
kömmit något i ordning, så utber jag mig at fä följa med och
skaffa hästar. I Stockholm är den tiden ännu hei tönit, ocb min
Far gör aledels bäst at fara genast til Upsala. Gud läte allenast
min Far komma snart til oss.
Jag bar lätit öfveralt söka efter den saknade boken men förgäfves. Jag vet ej eller burn den ensammen kunnat f alla ut. Sä
Stora bokkännare hafva ej eller haft säcken om händer, at jag
kunde mistänka någon. Kanske den blifvit någonstädes i Åbo
undanstucken? Jag skal dock låta ännu höra efter hos Biörkman,
om til äfventyrs den kömmit at ligga quar pä någon hylla i garderoben.
Biörkbom är en faselig inquiet menniska. Huru kan
cantzlern gifva bårt et nådår efter honom, medan lian ej är död,
ocb sedermera blir det ju en följd af privilegierne. Min Morfar
feck ej eller derom i sin expedition om tjenstfrihet inryckt, ocb
jag ville ej för mycket godt väcka des oro med större förmän för
Biörkbom, efter min Morfar är nögd och liter pä privilegierne.
Vil Biörkbom änteligen hafva det, sä vet jag, at hans ex:ce väl
lär kurnia förmås til et nytt bref derom. Emellertid och til des
min Fars ytterligare bref bärom ankommit, kan Biörkbom vara
ganska tranquill i delta som alt annat. Jag saknar intet annat
1
än Lemo och fröken F.
i hela Finland. (Jag bade så när glömt
bårt den senare, vid hvilken jag ej bör vara sä indifferent). Det
oroar mig mäst, at Lemo vackra byggning lär snart blifva förvandlad i en barnkammare. Det är rätt väl, at ingen biskop fär
den gärden. Annars blefve det säkert uttydt för egennytta. Vära
landsmän äro underlige personager, envise, afvundsjuke, mistänksamme, obelefvade, och den vänskap för dem, som jag altid skal
med empressement visa, blir ej bygd pä öfvertygelse, utan pä
politique. Dock är där en och annan bonett och beskedlig kari,
mäst ibland dem, som ej bade rättighet at liivistä riksdagarne, som
--
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mycket ondt efter sig, så mycket stålthet, konstighet och förment fermete. Sä tänker jag, men så talar jag ej, ty
Tacitus liar lärt mig känna menigheter, och jag är högmodig at
redan i min ålder och min cas vara nödsakad at akta mig för
dem. När jag kommer längre, skola de finna, om jag menar dem
illa eller väl, och kanske de soin nu liota mig, sedän älska mig
för en och samma ordsak. Gadolin blir i alla fall så betydande,
at man väl hinner ledsna vid honom.
Jag väntar blott på den
tiden, ty emot sinä egna böjelser kan hän omöjeligen konstia.
Weman bar bedt mig öfversända detta bref. Jag vet ej hvad
usage min Far täckes göra af sin recommendation i den saken.
Domprosten Hydren har bedt mig be för en slägtinge Ferlander,
som vil bli diaconus hos ärkebiskopen. Ytterligare har man ock
bedt om min Fars grace för en gammal präst Lohman, som söker
Mallista pastorat, och hvar nti Consistorium i Upsala först lär vilja
veta min Fars vilja. Riksrädet Rudenschöld väntar på min Fars
tilkomst och mogna räd, innan hän remitterar til Upsala Consistorium en vigtig fräga om de mänga ärendernes afhjelpande på
divisioner. Den hederliga gubben Hydren längtar at fä se hans
högvördighet inom sin tjälls dörr och lär i dag äfven upvakta min
huldaste Far med pästen. Med djupaste vördnad har jag städse
den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
ännu lämnat så

Stockholm, den 12. Julii 1776.

397.

Carl Fr. Fredenheim.

Min huldaste Far.

lag har några dagar värit här ute och hindrad at förr upvakta
min huldaste Far. Här har förefallit tämmeligen arbete, ty til
kongsgärdarne plär jag altid resa allena, sä at protocollet och
expeditionerne bägge bero på mig som föredragande. Den ambition, at äfven pä momenten hafva alt färdigt, kostar mig ock några
nätter; emedan man om dagarne måste se ledig och leger ut vid
hof. I går skref Konungen under 16 expeditioner daterade i går
och samma dag expedierade, utom emellan 30 och 40 nägot äldre.
Det händer icke säilän, när jag har brätt, at jag genast skrifver
expeditioner rena, som jag sedän låter afskrifva i concept. Men
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denna lilla beskrifning af min arbetsmethode sker ej af nägon
slags ostentation som där bar så litet ännu, 1 utan endast som en
slags redogörelse för min Far.
Kommgen fortfar nti en sä utmärkt näd för mig, at jag kunde
frnkta ovänner, om jag förtjente dem. Föga fattas, at jag fär gä in
til honom, när jag vil. I Söndags kom jag ut, innan nägon annan
af cantzliet bit til Ekolsund, för et angeläget ärende skull. Jag
kom genast in ooh med ovanlig näd frägade Kommgen mig flere
gänger: Hur stär til min k. F. Talet föll pä ätskilligt, ibland annat
biskopssaken. Jag skal väl gifva dem en biskop, innan ärkebiskopen
far bärt i nasta mänads slut, sade Kommgen, och smålog. Det
öfriga kan min Far veta utan at jag skrifver derom. Jag nämde
i und. en passant om stiftets delning, och lade tilat det vore alt
för roligt at se hela förslaget doucement derigenom ramla öfverända. Men hvar skal vi fä lön ät den nya biskopen, sade H. M.
Ingen lön är snarare beredd, svarade jag; ty den bestär egentel.
i tvänne annexer.
Men plär icke biskoparne få något af prästerne,
när de fara omkring til dem?
Nej, det finnes de, som kanna den
vägen; men det är ingen rättighet. Kommgen slöt med en raison,
bvarföre lian ej ville dela stiftet, som jag bättre kan säja munteligen en gäng än skrifteligen, och som aldeles liknar des genomträngande och förutseende öga. Det blir väl säledes nägon af de
föreslagne, och jag tror Rossen, ehuru min Far ej täckes läta märkä
den ringaste mine derom. Emellertid hinner min Far ännu ganska
väl säga sinä tankar, efter hvilka jag mycket längtar. Derefter
taite Kommgen om landshöfdingen Rappes begärte tjenstfrihet och
at lian föreslagit Silfversparren til substitut, men at Kommgen ville
hafva at hän straxt skulle infinna sig i Wasa, hvarföre Kommgen
ville taga Fredensköld. Nägra ord folio ock om mig och IConungen
gaf mig äter et nådigt omdöme, som är det dyrharaste lian kan
gifva. Det kommer til pass at hafva framkastat något i tid, när
syslan en gäng blir ledig. Det är dock egenteligen i den ministerielle
vägen, som Hans Maj:t vil employera mig, och nti hvilken hän
täkts gifva mig eloger, som jag undrar öfver. Det ser nt som cantzlirädsskapet ej vore långt bärta; men kanske tillika med expeditionssecreteraresyslan, som vore det aldraförmänligaste och mäst flateusa. Minä befordringar kunna dock rätt väl litet hvila. Et eller
par ärs drögsmäl minskar afvunden och blir i längden det gamma.
1
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Jag feck Kommgens lof at fara litet bärt ti] baron Adlermark,
soin bor bar bredvid, och när jag koin tilbaka, berättade Schröderheim mig, at sakon om min cantzlerssecreterarelön värit före och
blifvit afslagen först. Men Schröderheim nämde i und. hvem
soin var cantzlerssecreterare.
Konungen hade svarat: Är det Fr:m
sjelf, ja då skal lian vist få heltalla lönen, men personelt för sin tid.
Det är rätt beskedlig gåsse. När jag tackade Hans Maj:t för denna
nya näd, sade lian; Cantzlerssecreterare bör tacka er för det lian
feck behålla lön. Jag viste ej at Ni var det. Är icke det utniärkt
nådigt? Under conseillen i gär feck jag röna Hera tekn af nåd,
til ock med at Konungen talade litet latin med mig och smälog,
efter lian ej bar mänga latinare. Desemellan täckes lian tala med
mig, när hän råkar mig, soin ej bänder alla. Nu bar jag fätt en
befallning at skynda med Tacitus och at dä och dä komina ut med
stycken af honom. Denna gängen bar jag ock bodt ganska väl, och
baft en skön kammare ensam, i det stället de öfriga bo 2 och 3
i et mm. I morgon tänker jag äter fara in til Stockholm, och
då bar jag jenit en vecka värit derifrån. Fär se, om jag hinner
skrifva färdig alt til des. Minä kamerater förvåna sig och tro,
at jag trollar expeditioner ihop, ty de mena, at alla renskrifvare
hafva ock redan concepter. Här blir en carrousel efter en mänad.
Det är superbt at se profridningarne dertil, hvaruti Konungen sjelf
deltager. Där förefalla alla rätta ridderliga öfningar, tornerande,
ringrännande och mera soin stär i adelsbrefven. I gär såg jag
Hennes Maj:t gunga accurat soin almogen om pingstarne. Det
roar de Höga at stundom deltaga i inenighetens nöjen.
Här är
efter vanligheten mycket folk, men ingen annan, än Konungen
sjelf befalt komina ut. Det ser mer än probablet ut at jag ej
kommer til Åbo i är, och Gud vet när.
Min huldaste Far täckes anmäla min vördnad hos min k. Morfar, soin jag tämmeligen flitigt tilskrifver och soin svarar mig dock
endast med egenhändigt namn. Med djupaste vördnad bar jag
städse den äran at framhärda min huldaste Fars ömjuklydigste son

Ekolsund, den 19. Julii 1776.

Fredenheim.

Academiske penningssakerne äro alla remitterade til nästa ärs
statscommissions utlätande. Et förmånligt upskof. R.r. Scheffer
sitter där och skaffar väl favorable yttrande. Detta äter afslås
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aldrig. De sakerne voro ock för betydande at uti momenten afgöra.
min Far och cantzleren näst Konungen. Den tilkommande biskopen kan ej tilvälla sig stor del deruti. Min Fars
välgärningar emot academien vara ännu sedän lian henne lemnat.
Aran tilfaller

398.

Min huldaste Far.

Jag hoppas, at mit bref från Ekolsund af förledne Fredag kömmit min huldaste Far sä tilbanda, sommin Fars af samma dag mig,
sedän jag desutom i förgår hade den aran at emottaga tvänne
bref, för hvilka alla jag allerödmjukast tackar. Jag koni i Söndags förmiddagen ifrän Ekolsund, dit jag då och då bar befallning
at resa, som aldrig bände Klingenstierna.
Om Lördags quällen
vid afresan derifrån kl. Yzll mötte jag Hans Maj:t på en skog
vid Ekolsund, kommandes tilbaka från Skogskloster där Hans Maj:t
den dagen hade värit. Hans Maj:t körde sjelf uti en chaise med
tvä bästar och behagade hälla stilla samt tala vid mig, hvilket
procurerade mig mycket vänliga hälsningar af det efterkommande
boffolket. På Ekolsund taite de mycket om min Fars hitkomst,
den de väntade alla. Äfven feck jag höra af generalen gref Lejonhufvud den anecdoten, at min Far vid bärtresan i böstas genom
sit nya stift en middagstimma skickat från en gästgifvaregård til
en prästegård med berättelse at en annan präst ville hafva den
aran at bälsa på kyrkoherden.
Men denne hade svarat at det ej
då hän feck höra, hvem hans
sedermera,
föll honom lägligt, ocb
resande embetsbror var, blifvit aldeles bängfärdig. Chorus instämde, at det skadar ej at ärkebiskopen fär erfara, hurudane
prästerne aro, ocb at hans närvaro behöfs rätt väl i Upsala stift,
där man icke värit sä van vid tätä visitationer, som i Åbo.
Ryktena så väl

om stiftets delning och Ildmans voterande vid
arkibiskopinnans dubla näd (sic!) komina alla af et vanmägtigt prat dels af dumbet, dels af ondska, ocb förtjena ej attenlion. Men för at ej blifva surprenerad i nådårssaken, hvilket man
dock sannerligen ej beböfver frukta, bar jag mi tilskrifvit i synner-

onäd,

som

bet bofcantzleren at vaka derpä på Ekolsund. Likaledes bar jag
skrifvit 0111 Ignatii sak, emedan jag ej ännu känner beskaffenheten
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af bytesquestioner och om den gätt igenom. I går genast confererade jag med den ängsliga Paleen, som lofvade sjelf fara nt
til Konungen, men om det sker, tror jag knapt. Hän behagar
nu ständigt tala vid mig som en stor Maecenas, och jag kan ej
med det. Om biskopssaken skal jag ock skrifva i morgon för sista
Om jag kan tjena nägon af dem pä förslaget til Kimito
gör jag det vist gärna. Rossen bar sedt Vernan hos mig en gäng
och jag vet vist at det ock redan uttydes som förföljelse. Idmans
son för sin del skulle ha godt hopp, men saken lär vara underligen förespänd. Jag bar haft et nytt bref frän häradshöfdingen
Ross ganska höfligt, men hvarken hän eller hans bror bli mycket
sluga på mig.
Ritmästarens sak är så beskaffad at sedän lian
hofrätten
och mig 2 år, och gifvit mig beskyllningar at
besvärat
ej befordra den fattigas rätt, finner hofrätten det hän sökt arf efter
obehörig person och at det arfvet utgör, när alt går omkring 12
daler eller så omkring. Jag taite vid ledamöterne i hofrätten, som
gjort sig besvär at berätta mig delta, sedän de nu sett pä saken.
At öfvertyga dumme menniskor, käringar och menigheten, at de
hafva orätt, är omöjeligt. Om estamperne emot förmodan icke fäs
til min huldaste Fars öfverkomst, är det ej mitt f el. Jag har pämint och fått löften mänga gänger.
Törs jag utbe mig Åbo Tidningarne som förledit år. Framför
alt anhäller jag allerödmjukast at af Porthan, Bilmark med flere
mätte samlas så mänge exemplar som kan fäs af mit minne öfver
cantzlirädet Lagerflycht, som där är infördt, at detsamma med
aldraförsta mig tilsändes. Jag har fruktlöst väntat päden förstnämdes löfte derom och nu presserar det, ty flere riksens räd,
collegii ledamöterne och Konungen sjelf vil hafva det.
Med skepparen Palin, som reser efter nägra dagar, afgä til min
Far et paquet frän bibelcommissionen eller om det är societeten
pro fide et christianismo, hvilket jag mäste bekänna har värit sedän
i vähras förlagt men ej är pressant, samt et nu ankommit paquet och
läda frän London.
Åtminstone et eller par exemplar af minnet öfver Lagerflycht
med nästa påst. Jag är uppe klockan som mornarne med Tacitus,
som ej får occupera mig mer än til 7 eller 8. Minä göremäl äro
et haf. Ehuru arbetsam jag var på Ekolsund, äro ändä nu nya
sakerinne, som jag expedierar dit i dag och mäste derföre hasta
gången.
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med min egen påst. Med djupaste vördnad har jag städse den
framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son
Stockholm, den 23. Julii 1776.

399.

aran

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Annu hörs ej af biskopssaken, men det lär snart smälla. I närvarande stund kan jag ej eller säja hvem som blir biskop ocb det
är mig ock rätt indifferent, allenast Gadolin ej blir det, ocb därpå
kan man vara viss. Hvad nädärssaken angär, är nägot derom icke
inkommit ännu mindre bifallit ocb ingenting at befara. Jag skref
bofcantzleren til derom, ocb lian har svarat mig at jag aldrig bör
frukta sädant. Det lär lida snart til min Fars flyttning. Jag anbäller fä närmare underrättelse derom. Michel lär väl höra af
sig, när lian passerar slussen, sä skal jag låta en dräng följa med.
At komma til nädärsryktet tilbaka, så ser man tydeligen at det är
upspunnit liksom ville man säja: Så är den myckna nåden hos
Konungen förbi. Jag hoppas at sädane glädjeämnen lära fela dem.
Min Far täks berätta Ignatius, at lian blir efter ali liknelse
lagman ocb kanske äfven adelsman. Juslen hoppas jag ock bli
hofrättsråd. Ekens byte har ej värit före. Med djupaste vördnad
har jag städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuk-

lydigste son
Stockholm, den 30. Julii 1776.

400.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Förledne Tisdags sent om quällen ankom drängen med min Fars
saker, dem jag genast dagen derpä afsände siöledes til Upsala, sedän
jag skaffat skepparen en god lots. Resan hade gätt lyckeligen
hit, ehuru jag ännu icke kunnat hafva nägon nouvelle från Upsala,
tviflar jag dock ej, at den lika lyckligt blifvit fortsatt. Jag har
låtit min dräng följa med, ocb sommin Fars bref til Hellvik ännu
dä ej kunde wara framkommit, så skref jag honom interimsvis til

Mennander—Fredenheim.

584

om hvad som syntes at iakttaga. I öfrigt befalte jag min dräng
at i alt med yttersta flit gå tilhanda. Om det behöfves, skal jag resa
dit och arrangera alt, innan min Far ditkommer. Jag bade mi
gjort det, men jag skal nti nasta vecka til Ekolsund och bar mycket
arbete desförinnan. Michel bar bedt mig heratta, at tio plätar,
som måst lämnas i Stockholms tuli til någon slags pant, blifva vid
återresan af skepparen lyftade, och at säledes de böra af hans återstående arvode afdragas.
Nukan jag säga min huldaste Far under största tysthet, som
likväl icke länge behöfver vara, huru det går med biskopen. Sedän
jag förnam min Fars tankar i den saken, bar jag gjort min högsta
vinning at planera saken dität, och det har ej värit svärt at fä min
huldaste Fars tilstyrkande gällande. Jag vet ej, om jag gjort vär
goda vän någon tjenst dermed, ty det är vist at honom af Rossiska
huset budne ätminstone 12.000 daler. 1 Oaktadt alt delta och alla
botelser och böner, hvarmed de bägge härvarande Rossarne mig
öfverhopat, skref jag i Mändags et bref til hofcantzleren baron
Sparre, och detaillerade alla sakens nuvarande omständighter,
hvilka nu gjorde Haartmans utnämnande tildet bästa. Innehället
af det brefvet får jag en gäng munteligen omnämna. Jag sade
ibland annat franchement, at om ej det nu snart ginge för sig,
skulle kanske nya konster uphittas af Gadolin, som förmodeligen
i Åbo talt vid riksrådet Ribbing, hvilken äter med ali sin välmening någon gäng kunde mistaga sig. Jag beskref Haartmans goda
sida och at ej en gäng hans fiender, som svärtat hvarannan, kunnat
tillägga honom annat f el, än envishet, föga skadelig bland likar,
emot dem som äga befalla, utan verkan, och för öfrigt en egenskap
som jag önskade alla medlemmar i et Consistorium där Gadolin skal
planera saker. Jag sade äntel:n at hän värit den ende af de föreslagne, som ej hudit mig pengar och slöt med at recommendera
honom til embetet. Mit bref har åter blifvit upläst för Konungen,
och det har haft den verkan, at hofcantzleren i dag behagat med
bref svara mig, at riksrådet Falkenberg fätt nädig befallning at i
rädet päskynda förslagets utsändande til Konungen och at Konungen är sinnad utnämna så snart rådets rapport ankommer, samt at
Haartman är mäst säker om Hans Maj :ts nådiga åtanka fr am för
sinä öfriga medsökande. Således blifver den gätan snart uplyst.
Jag kannu äntel. svara på et bref, som Haartman med mycken
1
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modestie länge sedän skrifvit mig til. Min Far täckes lämna lumoni
det och be honom förr allting tilsvidare tiga. Hän kan näst
Guds hand och Konungens anse embetet soin en gäfva af min Far
och tilskrifva den min Fars bref til mig. Det skadar ej, at min
huldaste Far läter honom förstä mit deltagande sä at hän allenast
må veta deraf och jag förtjenar en vän bland sä många ovänner.
Jag hoppas, at ingen annan, än min Far och hän tilsvidare får
veta häraf. Som jag gärna nyttjar tilfället at hos Konungen göra
beskedligt folk kändt, sä anförde jag ock ibland skälen för Haartman,
at hän har en bror, som efter Rosensteins död är den störste medicus i Sverige, en beskedelig man, som anser brodrens ihogkomst
som en belöning för sig. Om jag vidare kan skaffa äfven honom
nägon upmuntran, när riksrådet Scheffer äterkommer, skal jag med
största nöje göra det.
Rossarne klämta emmellertid dageligen hos mig, men veta af
ingenting. Et uptåg, likt den famillen, hafva de haft. De hälsa
bägge på mig i Mändags och sade at deras far var i staden och
ville eftermiddagen hälsa på mig. Jag sade, at herr doctoren
skulle vara välkommen och var hemma för at göra den förmenta
doctoren en politesse. Hän eller hans söner kommo hvarken den
eller följande dagen. Emellertid berättade jag den lögnen i mit
bref til hofcantzleren. Tredje dagen kommo de traksandes med
Geittels stygga portrait af deras far, som skulle copieras, och sade,
at det var hela gåtan. Jag sade at om det var politiquen, så var lian
ej fin, och at genom en tilfällig berättelse härom til Ekolsund
hade deras far fått en ridicule mera på sig, efter man trott honom
nog fåfäng at sjelf komma öfver. Hvarefter jag hade häradshöfdingen at skrifva et ursäktsbref til hofcantzleren, som jag skickade
ut, och som lär förekommit honom besynnerligt. Jag kunde i mit
bref til honom ej uraktläta at raillera öfver denna dumhet och
det uptäget lär föga lända dem til förtjenst, ehtiru de icke eller förtjena nägon förargelse för en sädan dumhet. Det är impitoyablet
at höra dem uphöja sin far, och sedän jag noga öfvervägat altsammans, hade jag gjort mig samvete af at bidraga til en sä gäsande
slägts uphöjelse.
Tili ali säkerhet och som Konungen ännu hade kunnat haft nägot
at befalla min Far i Åbo, bad jag hofcantzleren tillika ytterligare
anmäla, om Hans Maj:t täktes nu anse tiden inne, at min Far
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lagade sig med allone til flyttning, hvarpå hofcantzleren avarat mig:
TJppå herr expeditionssecreterarens färfrågan om sin herr Faders
herr ärkebiskopens öfverresa, har jag Hans Kongi. Maj:ts befallning
at svara, det Konungen med nöje se skal, at herr ärkebiskopen sin
flyttning verkställer til sagd och ämnad tid. Uti mit bref til hofcantzleren sade jag, at min Far hoppades efter 5 veckor eller deromkring vara uti Upsala, hvarifrån min Far sedän ämnade i underdånighet upvakta Konungen, och sedän man erhällit föregäende
Jag
svar, kannu flyttningen med största säkerhet verkställas.
trodde dock en liten förfrågan förut vara i sin ordning och en
politesse, om jag sä får säga, emot Konungen, i fall hän hade haft
något at ännu helalla. Min Far lär gilla denna prevoyance af
mig och anse Konungens svar säsom et nytt bevis, at erkebiskopinnan ej fär nådår.
Men at flyttningen äfven dä sker, blifver en
ny nödvändighet och ehuru jag föreställer mig, at den nya biskopen
lär vilja blifva vigd i Åbo, så lär min Far dock ej dertil hilalla,
emedan det gjorde utdrägt pä tiden. Jag reste gärna til Upsala
at undergå ceremonien, om jag nänsin kunde bli biskop.
Det är
ingen sysiä, näst ärkebiskopsembetet, som jag tycker så mycket om.
Det är ynkeligt at Porthan ej ännu kunnat skicka mig de par
exemplar hän sjelf och genom andra lofvat mig. Icke eller har jag
hört af Biörkboms och Widenii lösen för det jag utlagt för deras
fullmagt. Den första har tackat mig. Med djupaste vördnad har
jag städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 9. Aug. 1776.

401.

Fredenheim.

Ekolsund, den 16. August! 1776.
Min huldaste Far.

Jag tackar ödmjukast för min huldaste Farssista gracieusa bref,
jag likväl räkat quarlämna i Stockholm och säledes icke kan
omständeligen här besvara. Det angelägnaste jag derä kan lämna
til svar, är dock, at Haartman förledne Mändags blef utnämd til
biskop och procantzler. Säledes äro nu alla intriguer fruktlöse, och
som
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gåtan för alla uplöst. Jag tycker mig se alla competerande och
hela deras familler befängde. Jag har ännu ej haft tilfälle at se
Rossarne, men längtar ej eller mycket derefter. Man behöfver ej
skryta af saker, innan de skedt. På mit samvete vet jag ej annat,
än at det som nu skedt, är det bästa. Men för alt hvad i verlden
är, anbåller jag nu om, at min huldaste Far genast så länge Haartman ännu är fraperad af denna oväntade lycka och sedän så länge
min Far är quar tager honom nti enskilte förhör, visar honom hans
skyldigheter, häller honom för ögonen, burn obefogadt Gadolins
förbållande värit, och förmanar honom at aldrig lystra til hans
förestälningar, utan stä på sin egen botn, det hän nukan göra.
Om det skulle hända, at hän och Gadolin kommer i olika meningar
i nägon sak och Haartman har rätt, kan min Far försäkra honom,
at hän hos Konungen äfven fär det, och at hän aldrig behöfver låta
intimidera sig af nägon menniskja. Hvad som hör til sjelfva skyldigheterne, at hän må blifva en värdig biskop, kan ingen bättre
föreställa honom, än min huldaste Far. Jag har haft mycket at
öfvertyga, det hän ej läter leda sig af Gadolin och ger hän mig nu
deruti dementi, så blifva vi aldrig vänner. Min huldaste Far täckes
säga honom upriktigt det ena och andra, och förmana honom at
lian ej genast begår den fauten at skrifta sig för Gadolin om det
som med honom händt.
Min Far täckes ock säga honom, at jag
hos alla gifvit honom et ganska godt vitnesbörd, så at hän hos Konungen är fördelaktigt känd, allenast hän continuerar at göra sin
eloge förtjent. Min huldaste Far kan aldrig tro, huru mycken magt
för oss ligger derpä, at hän nu blir så beskedlig som nägonsin möjeligit är. Bed honom endast skrifva mig til, om någon konstlar emot
honom, när hän har rätt och at hän behagar vara i förtroende med
mig, och icke med Gadolin, så skal hän ej ängra det. Väre nog om
hans instruction. R.r. Ribbing har enkom värit här ute för at recommendera Gadolin, och gjort det med ali den ifrighet, som hän kunnat. Jag tror ock at r.r. Hermansson, som nu är här ute, icke värit
indifferent för Gadolin, men sådant har endast påskyndat Haartmans lycka. Jag är just nyfiken at höra hvad Gadolin säger och
hvad almänheten yttrar om min Far och mig uti Finland.
Hvad jag länge trott, är sant, at riksrådet Hermansson icke aldeles
är min Fars och min vän. Hän har behagat för riksrådet Bunge
och hofcantzl. baron Sparre tala mycket saker om Schröderheim,
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Silfversparren och mig. Men de togo oss i försvar. Uti en conseil
här uti hände sig, at jag räkade nägot fermt svara r.r. Hermansson
och det blef ej illa lagit. Yi tala vid hvarannan soin ganska goda
vänner.

Nu hafva alla menniskor läst här ute på min Otho, som är
färdig. Konungen täckes med mycken nåd anse den öfversättningen.
Ignatius lär knappast bli lagman, men väl adelsman. Ingenting
är dock ännu vist, men nägondera sker.
Här blir om Söndag åtta dagar til ett magnifiquet tornerspcl,
hvaröfver trykte ceremonieller utkomma, så at jag ej behöfver beskrifva det. Under aldrastörsta tystbet kan jag berätta min huldaste
Far, at jag nästa Novembr. månad lärer blifva arcbivarie vid Kongi.
Maj:ts orden efter hofmarskalken Klinkowström, som tjent ut sine
sex är. Om det äfven sker, så kan jag ej hitta up nägot, som
Konungens nåd ej täkts låta mig inom en ganska kårt tid vederfara.
Cantzliet har fått Konungens tilstånd at bruka de så kallade
hofhattarne runda med höga fjädrar samt annars hattar med plumer. Vi äro nu alt för magnifiqua. Med djupaste vördnad har
jag städse den aran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son
Fredenheim.

402.

Min huldaste Far.

I dag vid min återkomst frän Ekolsund bar jaghaft den äran at emottaga min huldaste Fars bref af den 13. Augusti, och eburu sömnig
jag är efter 2 nätters vakande och en natts resa, bör jag dock ej
underläta at genast besvara detsamma. Jag nyttjade tilfället under
min varelse på Ekolsund at göra et ryck til Upsala, och kannu
säsom äsyna vitne intyga, at alla sakerne äro väl och riktigt framkomne. Slottsfogden Hellvik lär om detaillen deraf redan hafva
upvaktat min huldaste Far och Michel redan så mycket smittad
af svenska luften, at lian består sig piska i häret, bebäller dock
sin gamla finska ärlighet och har mycken soin om sakerne. Jag
skal icke underläta at bevaka Arenii angelägenhet.
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Konungen var ganska nädig efter vanligheten, taite ock mycket
om min Far. Min Otho var en visa i allas mun och tvänne gänger
lämnade Konungen mig i min egen och fleres närvaro eloger för
den öfversättningen, soin voro oändel. nädiga.
Gud låte min Far nu snart och väl homma öfver til oss. Jag
taite om för Konungen, huru jag hade värit och hushällat i Upsala
redan, och hän tyckte mycket derom. Med djupaste vördnad har
jag städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 20. Aug. 1776.

403.

Fredenheim

Min huldaste Far.

Min sorg efter en öm och ahnänt vördnad Morfar uttrycker jag
nu i mit bref til min fru Mormor, hvilket jemte sin apostille min
huldaste Far täckes vid tilfälle läsa. Jag delar sorgen med min
huldaste Far och tackar Gud, som läter min huldaste Far lefva.
Detta och min egen hälsa aro dyrbara välgärningar af den Högste
ien tid, då sä mänga bekante dö. Det är ganska sjukligt i Stockholm. Jag hinner ej annat än besöka sjuka bekante, och deribland
är det oändel:n touchant och rörande at se den andra af mademoisellerne Egerström, den vackraste af dem, ligga i dödens käftar.
Adlerbeth svimmade nu på stunden vid min sida, sedän hän i natt
hemkommit siuk frän Ekolsund. Hade jag under min sista därvaro drögt en dag längre där, så hade jag med allone insjuknat.
Sä sjukligt är där. Så länge Gud uppehäller min huldaste Far
vid hälsan har jag alt hvad jag önskar.
Om och när min huldaste Far, hvars näd i Åbo jag nu ej mera
kan nyttja, täckes lämna medföljande fullmagt ät Juslen, som jag
skal tilskrifva nästa påst, så är jag dermed nögd. Vil min Far
gracieust anmäla Porthan, at om det är möjeligt bereda sig til
parentationen pä academien, innan min Far reser bärt, så kan den
sedermera mera granskas och hän skal fä lefvernebeskrifningen nästa
påst. Jag anhäller allerödmjukast om nägot närmare underrättelse
om omständigheterne, dispositioneme med mera, hvarom Juslen
torde fä skrifva, efter min Far ej lär hinna. Min Far täckes he
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honom derom. Med djupaste vördnad har jag städse den
framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

aran

at

Stockholm, den 27. Aug. 1776.

404.

Fredenheim.

Stockholm, den 6. Septembr. 1776.
Min huldaste Far.

Sedän Kl. secret :n Adlerbeth på min begäran i dag upvaktat
min huldaste Far om min sjukdom, känner jag mig nu, Gud ske
lof, det mästa restituerad, som jag värit. Mine doctorer hafva förbudit mig at skrifva, men jag kan ej underläta at pä delta sätt ändä
visa, at sjukdomen ej är så farlig, och at tillika utbedja mig at
lika fullt få läta nägon annan än vidare skrifva om mit tilstånd,
emedan förmägan at skrifva är nästan det sista i retablissementen.
Det nasta som är quar är en mattighet, och det är det värsta af
denna sjukdom, som annars ej är dödande och icke en gäng
smittande, ehuru almänt gängse. Med djupaste vördnad har jag
städse den äran at framhärda min huldaste Fars ödmjnklydigste son
Carl Fr. Fredenheim.

405.

Min huldaste Far.

Jag kan ej skrifva mycket, men det är nog för en öm Fader, när
jag skrifver, at minä medici nu säja, at jag är utan ali fara. Jag har
utstätt mera än nägon tror, men den gode Guden har behagat föra
mig väl igenom. Redan i går åtta dagar sedän, den 2. Sept., tog
jag Herrans Heliga Nattvard och tänkte ej på annat än skiljas
hädän. Men sedän äterstodo ännu mycket plägor och natten emellan
Fredagen 6. och Lördagen 7. nästl. först lämnade febren mig. Jag
har icke värit sängliggande inalles mer än sedän i Torsdags 29. Augusti
åtta dagar sedän, men annars hängsjuk alt sedän den dagen dä
min Morfar dog, den 18. Aug., då jag gjorde et ryck frän Ekolsund
til Upsala och säg efter min huldaste Fars saker. Jag läg uti et
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enda skrede 1 fyra dagar (3., 4., 5., 6:te Septembr.) i en ständig feber,
sådan at man nti et mäste flytta mig frän sängen til soffan och
tilbaka igen, dock utan yrsla. I går (9. Septembr.) förrmiddagen
anfölls jag af en mattighet, som jag åter tänkte skulle sluta minä
dagar, men genom Renskt vin ocb flere medel koni jag mig åter före.
Nu, Gud väre ära, mär jag rätt väl, men det drar långt ut, innan
mattigheten är aldeles bårta och den yttersta regime fordras. Minä
ögon och öron äro ock rätt svaga. Jag bar ändä måst contrasignera
expeditioner i dag, ehuru ej skrifvit bref til någon annan.
Jag kan ej beskrifva minä känslor och min glädje öfver Guds
oändeliga godhet, som gjorde mig så ganska nögd at vilja dö, och nu
återgifvit mig lifvet. Denna vägen var nyttig för mig under lyckans
tilströmmande på alla sidor. Huldaste Fader! Emottag ä nyo
en djup vördnad af en enda son, som i sinä blomstrande är värit
på vägen at ryckas utur min huldaste Fars armar, och var öfvertygad, at om det är möjeligt, blifver min vördnad ännu mera brinnande härefter. Jag tackar ödmjukast för alla min huldaste Fars
bref, som jag efter handen skal efterkomma. Med djupaste vördnad
framhärdar jag til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuklydigste
son

Stockholm, den 10. Sept. 1776.
In margine: Jag sitter
emellan axlarne.

406.

nu

Fredenheim.
som bäst med en

stor

spansk fluga

Min huldaste Far.

Ehuru svaga minä krafter äro, mäste jag ändä med denna päst
skrifva flere bref i arfssakerne och angående bevarandet af min
sai. Morfars äminnelse. Jag har i tre dagar arbetat på en instruction för Juslen, som i dag afgär til honom. Min huldaste Far
täckes kalla honom til sig och gifva honom sinä gunstiga räd, särdeles nti det, som angär den af Henric Hassel och min Mormor
begärte börd af Ispois, som jag ej gärna gär på. Min huldaste Far
täckes för öfrigt läsa mit bref til Juslen. Jag orkar ej nu mer
skrifva om de sakerne.
1

i
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På Hellviks begäran skickar jag i dag til Upsala nägra dryckesfat, efter de tanka brygga där. De kåsta 30 plåtar efter medföljande räkning. Likaledes gaf jag för nägon tid sedän 28 plåtar

för Scriptores rerum Danicarum. Jag skulle ej nämna om dessa
utgifter, men min sjukdom bar nu äter kostat ooh kostar mig ännu
ganska mycket. När jag en gång kan komma ut, är det en lång
tid, som jag mäste nyttja hyrvagn för at ej falla tilbaka nti recidiver, som vore en säker död. Jag hoppas och lefver i den glada förtröstan, at min huldaste Far ej tager sin hjelpsamma hand ifrän mig
til min skulds betalning, fastän jag nu får et litet arf. Annars räcker
det ej längt. Men med min Fars grace kan jag nu komma uti et
förmänligt tilständ, hälst sedän jag med nästa ärs början börjar draga
5.000 dalers lön, hvartil min huldaste Fars ömhet och tålamod
hulpit mig. Min huldaste Far känner min tacksamhet, och mit
hjerta, hvilket liksom ä nyo börjat lefva, skal bevara den samma
til sista andedrägten. Med djup vördnad framhärdar til dödsstunden min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 13. Sept. 1776.

407.

Fredenheim.

Min huldaste Far.

Min huldaste Fars gracieusa skrifvelse af den 10. i denna mänad
fägnade mig förledne Söndags, då jag koni hem ifrän min första
lilla utresa i staden. Min huldaste Far vet nu ordsaken, hvarföre jagej
upvaktade min huldaste Far på par eller tre pästdagar. Jag viste
ej stort af denna verlden på dem. Nu, Gudi lof, börjar jag återfä
minä krafter snarare än jag väntat. Men den yttersta försiktighet
fordras, at ej falla uti recidive, som flere haft ända til fyra ä fem
gänger. Det kommer säledes an på at hålla sig ännu nastan ständigt inne och roa sig med lecture. Jag är glad, at minä ögon nu
äro rätt hra. I början, när jag skulle contrasignera nägra expeditioner, mäste jag hvila ögonen vid halfva namnet, och så vid andre
hälften för at sluteligen se, om det var rätt skrifvit. Minä bref af
Fredags ätta dagar sedän kostade mig mycken möda. Jag bör berätta, burn det blef expedieradt. Jag quicknade vid om natten
emellan Fredagen och Lördagen, och mit första bekymmer var dä,
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Adlerbeths bref kunde alterera min huldaste Far. Men pästen
var då bårta. Jag var dock ej rädlös, utan klockan 6 om morgonen
med den största möda i verlden, nastan utan at sjelf se hvad jag
at

skref och så matt at jag knapt förmådde f ora pennan, sammanrafsade jag mit bref on min restitution til hälsan och skickade det
genast med min dräng til Grisselhamns påstcontoir, där pästen
ännu var quar, så at det brefvet kom på en gäng fram med Adlerbeths. Den gången var det angelägnare at skicka til Grisselhamn än
med nycklarne. Jag kände min huldaste Fars ömhet för mig, och
des hälsa är mig för dyrbar. Jag säg ock under min sjukdom, huru
smal gränsen är emellan lifvet och döden.
I anledning af min
huldaste Fars bref lärer delta mit bref väl ändå blifva det sista,
som jag fär skrifva på Finland.
Jag skrifver i dag til Schröderheim på Gripsholm om Ignatii sak.
Min huldaste Far täckes
innan afresan lämna Juslen sinä befallningar och räd angående
arfssaken. Där äro en och annan kinkig fråga, som jag ej vil eller
kan decidera utan min huldaste Fars gracieusa räd. Jag önskar
min huldaste Far en lyckelig resa, och at den sena ärstiden ej måtte
vara des hälsa skadelig. Med djupaste vördnad har jag städse den
äran at framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 17. Septembr. 1776.

408.

Fredenheim

Min huldaste och öme Fader.

Med den innerligaste rörelse har jag genomläst min huldaste Fars
bref til Kongi, secreteraren Adlerbeth och det deruti inlagde til
mig. De vitna om den största ömhet, och denna är i jordisk mätto
hvad jag högst skattar. Det säg verkeligen så ut, som desse brefven
hade kunnat träffa mig på bår, och jag ursäktar derföre Rossen at
hafva sagt det, men svårligen at hän kanske sökt sin glädje uti at
dermed oroa min huldaste Far. När hän kom hit först, sedän min
Far nyss värit sjuk, regalerade hän mig med lika glad mine dermed,
at min Far väl aldrig skulle komma til Upsala. Gud ske lof, bäde
min hälsa är nu fullkomligen återvunnen och så snart jag vägar
företaga en resa, hoppas jag at med Guds hjelp träffa min huldaste Far i Upsala vid hälsa och välmågo. Jag föreställer mig, at
38
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min Far redan i Åbo haut få minä flere bref om min restitution. Det
sista skref jag i Tisdags, och det lär fä gå til Upsala par retour. Men
det är jag ledsen öfver, at jag af min huldaste Fars bref icke finner, at det brefvet af mig, som skulle afgått frän Grisselhamn pä en
gäng med Adlerbeths tillika framkommit. Dä hade min huldaste
Fars oro genast uphört, och det varmin afsikt dermed. Men min
huldaste Far torde nu pä Grisselhamn fä veta sammanhanget. Jag
kan aldrig tro, at min dräng icke riktigt framfört det.

Jag har nu par gånger värit ute och mätt väl deraf. Det har dock
skedt i vagn väl ombonad och med updragne fönster. Detta, den
dyra chinan och en hönteille celservatn, som jag nu måste dricka
hvar dag, faller nog kostsamt; men dieten fordrar ännu länge den
yttersta varsamhet. Jag önskar min huldaste Far en lyckelig och
glad framkomst och har den aran at med djup vördnad altid framhärda min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 20. Septembr. 1776.

409. 1

Fredenheiin

Min huldaste Far.

Med mycken fägnad finner jag af min huldaste Fars oma bref
af den 17. i denna mänad, at min huldaste Far vid detta laget lär
vara uti Upsala. Det är derföre jag skyndar mig at för första gången tilskrifva min huldaste Far päden orten. Som jag ännu mycket
säilän är ute, så har jag dock inga andra skrifämnen, än at först
önska min huldaste Far mycken lycka och välsignelse päden nya
ämbetsorten och sedän ytterligare berätta, at min hälsa, Gud ske
lof, dag frän dag blifver starkare äterstäld, sä at ingen fruktan mera
synes vara för recidive, som ingen af alla dem jag vet värit i den sjukdomen, annars undsluppit. Kanske jag nästa vecka kan upvakta min
huldaste Far i Upsala. Annars återkommer Hans Maj :t den 4. Octobr.
frän Carlscrona til Gripsholm, och sommin Far dä otvifvelaktigt
far dit, sä torde jag äfven där fä råka min Far, emedan jag vid den
tiden åter bör föredraga. Jag tackar min huldaste Far ödmjukast
1
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för des gracieusa hugkomst af minä financer. De kunna ock behöfva
des ynnest, ty min sjukdom allena lär ej gå längt frän 1.200 daler
kopparmynt. Det är dyrt at vara sjuk i Stockholm. Hvar hönteille
china-tisan kostar 18 daler kopparmynt, och en sädan har gätt ät
hvar dag til des jag började med china-pulfver, som ej eller är
godt köp på, utom mycket annat.
Biskops invigningsceremonien
mätte hafva värit ganska vacker. Fä vi ej se talet vid det tilfället
tryckt. Min huldaste Fars ömhet önskar mig et längt lif. Som det
altid förekommit mig, at min lifstid ej blir läng, så väntade jag
ock med ali visshet denna gången mit slut. Denna sjnkdomen bar
dock tjent mig at se, det min constitntion ej måtte vara elak, efter
jag sä i en hast blef frisk. En försiktig diete torde säledes kunna
bibehälla min bälsa, sä länge Gud behagar. Men til minä fäders
älder lärer jag aldrig hinna, och jag är nögd med hvad Gud täckes
besluta, hvars vilja är min glädje, och skickar det som mig nyttigast
är. Med djupaste vördnad framhärdar, sä länge jag lefver, min huldaste Fars ödmjuklydigste son

Stockholm, den 23. Sept. 1776.

Fredenheim

Christina Elisabeth Hebbeltä, sittemmin Fredenheimiltä.
Från Christina Elisabeth Hebbe,
gift Fredenheim.
1

Högwördigste Herr Doctor och Ärchiebiskop.

Genom den högsta Försynens styrelse samt med mine käraste
föräldrars goda minne och bifall har jag i Herrans namn försäkrat
Herr Doctorens och Ärchiebiskopens kära son. Kongi, secreteraren
wälborne herr Fredenheim om min reciproca böjelse at framdeles
taga honom til ägta. Efter föregängen tilräckelig bekantskap och
inhämtade gynnande underrättelser från hans sida jemte dess Herr
Faders Herr Doctorens och Ärchibiskopens förklarade wälbehag, har
i alfvarsammaste öfverlägning med minä käraste föräldrar och
öfriga kära anhöriga, jag icke annat kunnat inse, än at denna
förening pä bäst möjeliga grunder ingängen är. Wäntar mig och
däraf i ali min lefnad, under Guds mägtiga beskydd och wälsignelse,
en säll och lyckelig framtid.
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Uti Herr Doctorens och Ärchiebiskopens ömma gunst och välvilja
innesluter mig, som med vördsammaste högaktning framlefver högvördigste Herr Doctorens och Ärchiebiskopens ödmjukaste tjenarinna

Stockholm, d. 4. Maij 1778.

Christ. Elisab. Hebbe.

Min huldaste herr Svärfader.

2.

Dä jag sä tätt vid sjelfva årsombytet vunnit den oskatbara lyckan
at för den tilkommande tiden fä med en älskad make dela vördnad
och kärlek för min huldaste herr Svärfader, deltager jag ock vid
detta tillfälle med sä mycket större rörelse uti den innerligaste
önskan för min Herr Svärfaders välgång. Den Högsta göre dess lifstid
upfylt af ali den sällliet, som utgör värt yppersta fägnadsämne, och
lika varagtig, som den djupa vördnad, med hvilken jag har den
aran framhärda min huldaste Herr Svärfaders ödmjuklydigste sonhustru
Stockholm, d. 3. län. 1780.

A

3.

tergo:

Christina Elisabeth Fredenheim.

Kongi. Maj:ts och Swea Rikes Högtbetrodde Man och
Ärkebiskop, Högvördigste Herr Doctor Carl Fredric Mennander, Upsala.

Stockholm, d. 11. lanuarii 1781.
Min huldaste herr Swärfader.

Sedän min siuklighet hindrat mig at wid senaste ärsombyte i
rättan tid upwakta min herr Swärfader, hoppas jag at sä mycket
mera winna gracieuse tilgift, som jag jemte min anhällan derom
kan fägna en så huld fader dermed, at jag nu, Gud ske lof, befinner
mig mycket bättre. Min lycka wore fullkomlig, om min Herr
Swärfaders hälsa äfwen blefwe aldeles restituerad efter den anstöt,
som äter gjort wärt bekymmer, och jag anropar den Högste at
lian i de längsta tider täcktes til min kjära mans och min glädje
uppehålla min Herr Swärfader wid ali sjelfönskelig sällhet och
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wälmåga. Med denna nyårs önskan, som warat hela året igenom,
har jag den aran at med djupaste wördnad framhärda min huldaste
Herr Swärfaders ödmjuklydigste sonhustru
C. E. Fredenheim.

4.

Huldaste Fader och Swärfader.

At den Högste under det förledna äret nådeligen uppehällit vår
huldaste Fader och Svärfader vid hälsan, räkna vi för en ibland
den gode Gudens störste välgärningar. Vär glädje deröfver at värt
hus lyckeligen blifvit förökt med den andra sonen, bar värit så
mycket större, som vi äfven öfver delta barn fätt en Farfaders
wälsignelser, och dertil den fägnaden, at hän hiivit hedrad med
sin Farfaders fadderskap. Yi aflägge ytterligare vår allerödmjukaste tacksäjelse för denne och ali annan oss bevisad oskattbar
ömhet och godhet, och sammanfatte alt, hvaraf vära hjertan i denna
stund öfverflöda, nti den för vär huldaste Fader och Svärfader
säkert angenämaste önskan, at den högste Guden uti delta och
många päföljande år täcktes uppehälla des dagar och des hälsa sä
länge at des ögon se des välsignelser öfver des barnbarn upfylte.
Med dem utbedja vi och at uti des fortfarande nädiga ömhet fä
innesluta dem, som med djupaste vördnad hafva den aran städse
framhärda vår huldaste Faders och Svärfaders ödmjuklydigste son
och sonhustru

Stockholm, den 2. Jan. 1782.

5.

Carl Fr. Fredenheim. C. E. Hebbe.

Högwördigste Herr Doctor Ärkebiskop och Procanzler,
Ledamot af Kongi. Maj:ts Nordstjerne orden
Min nådige Herr Svärfar.

Sedän jag haft den aran at få räkna mig såsom min Herr Svärfaders barn, kan ingenting wara mig angenämare än at med en
älskad man instämma uti de innerligaste önskningar för en gemensam öm och huld Faders välgång. Samma glada plikt utbeder jag
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mig åter vid detta års ombyte få upfylla och at hvad jag näst min
Herr Svärfaders välgäng anser för min största lycka, fä för det
tilkommande lika som den förflutne tiden, wara med vära barn
innesluten nti min Herr Svärfaders ynnest, godhet och välsignelser.
Med djup vördnad bar den äran til dödsstunden framhärda min
nådiga Herr Svärfaders ödmjuklydigste tjenarinna och sonhustru

Stockholm, d. 3. län. 1785.

Olof Acrelilta.
1.

Christ. Elis. Hebbe.

Från Olof Acrel.
Stockholm, d. 26. 9:bris 1773.

Högwördige Herr Doctor och Biskop!
Efter inhändigad skrifwelse från Herr Doctoren och Biskopen
genom prestmannen Weilanus ifrän Finland har jag på det nogaste
gordt mig underrättäd om dess fistel-skadas tillständ: en mindre
tilräckel. åtgärd wid billningens 1 första öpning och skadans förwärring under tidens utdrägt hafwa i så hög mohn försämrat beskaffenheten theraf, at then icke grundeligen ej heller utan synnerligit äfwentyr tils vidare kan opereras. Bör säledes ankomma pä
än vidare tid och en gynnande naturs medvärckan, under äsidosättande af ali sondering och chirurgisk åtgärd: om de diupa
gängarne, hvilka til äfventyrs äro artificele och nu leda up i lifvet,
kumia orörda få rätta och fylla sig, sä blir det sedän bode möjeligit och lofligit at genom skärande bota fisteln. Nästa sommat
i god tid kunde hän åter öfverkomma och vinna sin önskan. Mit
biträde skal stä honom frit och öppet; men i Kg. lazarettet eger
iag ej frihet, at utan vanlig betalning, för särskilt rum 100 s. k:mt
i mänaden, honom eller andra emottaga. Täckes Herr Doctoren
och Biskopen anmäla min hälsning til prof. herr doct. Gadolin
jemte dehl af detta brefvets innehäll, så undgär iag en äterhämtning af det anförda. Med vördsammaste tilgifvenhet har iag ähran
framlefva Högvördige Herr Doctorens och Biskopens ödmiuke
tienare
O. Acrel.
1

Troligen

böld l. varblåsa.
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Från Johan Aeimelaeus.

Högwördige Herr Professor, Höggunstige Gynnare.

Genom skrifwelse af d. 23. sidstledne Maij, har hans ärewördighet
h:r Carl Rein ifr. Ilmola, gifwit mig wid handen Herr Professorens
ästnndan, at närmare blifwa underrättad om jordmänen med flera
omständigheter, där den härifr. communicerade saltarten el. det så
kallade alounet utwittrar sig. Tili följe hwaraf jag d. 11. sidstledne
Junii war och besäg tracten, och har nu ähran at aflämna följande
berättelse, neml.:
Sielfwa fälttet, som är belägit bakom Backala gärd V 2 mihl opp
ät skatan, 1 och nägot mera än V 4 ifr. kyrckian, är läglänt och flackt,
warandes här och där wissa tracter el. lägder af 80 tili 90 famnars
omkrets, större och mindre, som wid Starck wäta äro med wattn
betäckta, men wid anten större el. mindre torcka aldrig taga nägon
gräswäxt på sig; utan stä anten helt swartta och hara effter rägnwäder el. hwita effter långl. torcka. På dessa lägder äro här och
där wissa fläckar, allenast af nägra fammars omkrets, något höglänttare, som bära det sä kallade alounet, det öfriga är rand- och
strimwijs äfn. knotrigt och hwitachtigt af nägot dylikt. Wid
gräfwandet på sielfwa fläckarna befants jordmånen wara först tili
en half aln idel kiärrjord, som ju längre ner, war alt mindre
och mindre omultnader och ren mässa. Därnäst mötte en grof och
obunden leera, som strächte sig i diupet och eij längre genomforskades. Sielfwa fälttet har för 30 a. 40 ähr sedän, blifwit ifr.
morass upbrukat tili nyttieland och legat sedermera under fä fot.
Tyches så mycket mindre äga nägon Communication med saltkiällan
i Laihela, som detta fälttet ligger goda % därifr., och på andra
sidan om denna Storkyrö älfwen. Har man eij heller spordt nägot
saltwattn här på nägden. Eljest gifwes siika tracter flerestädes
här i sochnen, säsom bakom Hewonkoski byen, bakom Gumsila
Ilvila och flera ställen, h:ka mästendels äro af lika beskaffenhet.
Sielfwa saltarten brukas af qwinfolcken i stället för aloun wid
färgerijer, fast eij altid med lika successe. Detta är alt hwad jag
härwid kunnat röna och iachtaga.
Härjämte kan eij underlåta at omröra det sällsynta exempel af
1
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lekaml. besatter menniskia, som allaredo i förledne sommars
exsisteradt i Calajoki sochn, på Rokala giästgifwarens dotter, en
flicka om 16 ä 17 är, hwilcket om det eij tillförene kömmit Herr
Professoren i öronen, och nägon omständel. berättelse därom
achtades wärdig at inbämtas, jag härmedelst allenast welat gifwa
Herr Professoren nägon anledning tili effterfrägan. Kunnandes jag
så mycket tryggare omröra delta, som jag i förledne wintras hade
tillfälle at inbämta sanningen häraf af fadren sielj el. förbemite
Rokala giästgifware. H:r Professoren förläter mig, om jag tili äfwentyrs med dessa petitesser fallit Herr Professoren ledsam: ntbediande
mig framgent Herr Professorens höga ynnest och wälbebag, då jag
med ali som största wördnad och högachtning framhärdar. Högwördige Herr Professorens allerödmiukaste tiänare
en

Storkyrö, d. 5. Julii 1749.

Juhana Arckenholtzilta.
1.

Johan Aimelaeus.

Från Johan Arckenholtz.

Högwyrdige Herr Doctor och Biskop

samt Procancellarie.

Med ödmiuk tacksäjelse för den benägenhet, som Eder Högwyrdighet bar hafft för mig ospard wid nästledna rjksdag, har den
ähran at gifwa tilkänna, at iag d. 9:de sidstl. Decemb. skref herr
cancellierådet Scarin til, med posten norr omkring, och sände lionom

tilljka et bref til min bror. Som iag ej fätt swar hwarken pädet
ena eller det andra, så tager iag den frihet at affärda delta til
Högwördige Herr Doctoren och Biskopen, öfwer hafwet.
Jbland annat bad iag wälbem. herr cancellierådet täckes låta mig
weta, huru mänga af de utaf mig til Kongi. Åbo academiebibliotheket ämnade werk och böcker, större och mindre, woro där tilfinnandes. Därom har iag redan förut pämint, icke i den akt
(säsom iag ock senast skref) at Kongi, bibliotheket skal därwid
komina til korta, utan snarare til des förmän och nytta. Jbland
de tilämnade finnes til exempel le Dictionaire Encyclopedique,
men allenast 7. tomer däraf, til och med lit. H. Det wärket är nu
tiländabragt, men giör hela 15. volumer och säjes kosta 1.000 franska
livres, hwilka at betala minä omständigheter nu icke tola, men
med minä dupletters utbytning eller försälgning, samt genom reda

20

/2

1767,

12

/4

601

1768.

penningars tilsats, torde, om Gud sparar mig lifwet, kunna med
tiden completteras, jemte tilökning af andra goda böcker, soin
framdeles kunde tilkomma. J den tilförsikt, det täckes Eder Högwyrdighet förskaffa mig hos wederbörande det förtroende, at bärom
med mig correspondera, beder iag ödmiukel. at fä på detta mit
anliggande nägot skriffteligit besked. De djt ämnade böcker aro
alla här, men ehuru de äro få, och de öfriga icke många til antalet,
så kunna de dock til nägon del roa mig utj min stilbet, helst
den gamla regelen ocksä lärer, at man icke gärna kläder utaf sig,
innan man går at lägga sig.
Om de allmänna saker, hwarom här höres sä oljka berättelser,
bryr iag mig fögo, och tror bäst wara, at icke oroa Eder Högwyrdighet därmed: framhärdandes med wördsam tilgifwenhet Högwyrdige Herr Doctorens och Biskopens samt Procancellariens
ödmiukhörsamste tienare

Stockholm, d. 20. Febr. 1767.

2.

Högwyrdige Herr Doctor och Biskop

Arckenholtz.

samt Procanceller!

Jag bar nu upskiutit hela ähret mit swar på Eders Högwyrdighets gunstiga bref ej af förgätenhet at afbörda min skyldighet, utan
tilat icke falla Högwyrdige Herr Biskopen beswärlig med en öfwerflödig brefwexling.
Som iag i alla tjder gladt mig öfver den beder och förmän, som en
sä gnmdlärd och högtberömd man tilskyndat wär egen nation ifrån
mänga ähr tilbakars, så bar iag äfwensä hafft tilfälle at fägna mig
öfwer den til Kongi, bibliothequet i Åbo öfwerlämnade skänck af
wackra manuscripter och sälsynta böcker af äldsta uplagan. Hwad
iag länge sedän ämnat effter mig lämna af mit lilla bokförräd til
samma bibliothek, är i Ijka god wälmening ännu hos mig icke allenast utj friskt minne, utan ock mit fulla upsät at låta nägra studerande därstädes fä effter min död niuta något understöd, hwardera
til fem ähr wid universitet och tn ähr utomlands til widare förkofring i studier och wetenskaper. Men ehuru ömsint iag ansedt
denna förfatning, sä oförmodeligen tilstötte mig dock af hofintend.
Julieschiöds upgifne banqueroute 30.000 d. km:t för min räk-
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ning, hwilken giordt en stor willerwalla och förminskning af min
lilla förmögenhet, jemte fögo hopp at öfwerlefwa concoursprocessen, eller komma därifrän utan ansenlig förlust. Delta oaktadt, och
om det ock skulle gälla minä närmaste anhöriga, är iag lika fullsinnad, at icke lämna de torfftige studerande wid Åbo universitet aldeles lottlösa til nägon deras understöd. Jag mäste Ijkwäl i förtroende heratta, at mit tilstånd nu icke tillåter därtil utsätta större
capital än 8.000 d. silf:t, förutan de 2.000 dito mynt, som h:r biskop
Serenius, utaf mit för Strsengnäs gymnasium endtel. pästått böra
ditlämnas, hwartil iag utom des skänckt Ijka stor summa til Helsingfors stads fattighus. Öfwer de 8.000 d. s:mt har iag dock giordt
en sådan uträkning, at 3 studenter innom 13 ähr skola hwardera
niuta 533 d. s:mt, under deras femähriga studerande i Åbo, samt
hwardera sinä 1.200. d. samma mynt, til deras studiers fortsättiande
utomlands utj 2 ähr. Jnteresset är beräknadt til 5 pcent. Men kunde
capitalet räntä 6 pc., sä finge de desto mera hwart ähr. Som iag
nu härwid anser för den angelägnaste omständigheten, at besagde
capital kan sättas pä så fast grund, at räntan däraf hwart halfft
ähr oafkortadt inflyter; och iag, i betracktande af de misteliga
tjider, hwarutj den publica så wäl som den privata crediten ännu
swäfvar, icke är i ständ at determinera, huru och pä hwad ställe
capitalet kan med ali säkerhet förläggas, så tilförser iag mig at
erhålla därom Eders Högwyrdighets behageliga utlåtelse: om
tiläfwentyrs magistraten och borgerskapet i Åbo mätte äga så många
och ännu Hera staden sielf tilhöriga fastigheter utj äng och åkrar,
samt andra egendomar och rättigheter, hwarutaf de 400 d. s:mt
interesse, utan klander och inwändning, skulle ährligen betalas?
Högwyrdige herr Biskopen lärer ock medgifwa, at capitalets placerande så nähra til hands, samt wederbörande embetsmäns wistande
i sielfwa orten och deras handräkning, kunde bäst befrämja sielfwa
jnrättningens wärkställighet, och beder iag fördenskuld få förnimma, huruwida delta förslaget eller nägot bättre kunde för det
tilkommande fastställas. Aldenstund så länge Gud låter mig lefwa,
mäste iag sielf niuta räntan af capitalet til min egen utkomst. Jag
underlåter dock icke at söka förbättra antalet och wärdet af de
böcker och werk dem iag tilämnat academiebibliotheket, och har
nu endtel. fätt rätt pä suiten af Dictionaire Encyclopedique af 10
folianter text (utom de 7 första tomer, som iag länge sedän hafft)
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och 5 dito med kopparstick, hwilka iag war på wägen at förlora
genom en förnäm swensk herre, men nu wäntar dem hit, w. G.,
nasta sommar.

Äfwenså har iag här i beredskap et litet myntcabinet med upsats,
til 800 å 1.000 stycken, romerske medailler en bronze, samt 50 grekiska och nägra andra rara piecer, såsom ock 25 st. af gamla skurna
äkta stenar gemmse kallade, samt 5 å 600 st. sköna aftryck af de
bästa gemmis, som finnas i de yppersta cabinetter i Europa.

Detta är alt i smått, dem iag dock wil läta öfwerkomma til ungdomens tienst där å orten, at få nägorlunda begrepp om sådane
saker, som därstädes lära wara sälsynta eller aldeles obekanta. De
sidstnämda stycken eller poster wäntar iag ock hit i nästkommande
Maji mänad ifrän Tyskland, men Encyclopedien ifrän Franrike.
Wore mine omständigheter bättre, än de äro, skulle iag med fägnad gifwa större prof af upmuntran för wär studerande ungdom.
Jag gratulerar dock academien öfwer des höga canceller, som läter
wara sig des wälfärd rätt mycket om biertat. Hän sade mig nyligen, at Hans Kongi. Höghet herr Arfprinsen ästimdade h. professor
Gadds plantagers widtagande i Finland, och förtrodde mig, at i fall
wär gamla h. ärkebiskop afgingo med döden, borde Eders Högswyrdighet wara närmaste därtil, hwarutj många andra worde med
honom instämmande; lian sägo ock gärna, at h. bibliothecarien
Hyllens wilkor kunde förbättras, och måste man förarga sig, at drotning Christinas förmynderskap så owäligt hanterat hennes egen
högskola.
Ehuru nu icke mera talas om ständernas sammankomst, så anföres dock här och där ätskilliga swårigheter ang:de rjksdags hållande i Norköping.
H:r Biskopens k. sons omgänge är mig ganska angenämt, och har
iag allestäds hördt berömmas den unge herrens wackra upförande.
Med min hörsamste helsning förmälande til herr cancellierädet
Scarin har iag den äran med wördnad och fullkommen tilgifwenhet städse at framhärda Högwyrdige Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens ödmiukhörsamste tienare

Stockholm, d. 12 Apr. 1768.

Arckenholtz
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Högwyrdige Herr Doctor och Biskop.

3.

Jag har några weckor så aldeles icke warit wälmående,

at

min

kraslighet tillåtit mig beswara de fä bref, som under den tjd kömmit mig tilhanda. Jbland dem blir nu Eders Högwyrdighets det
första, hwarutur iag med glädie fick förminna Högw. Herr Biskopens lyckliga ankomst i Åbo i ställe för de ogrundade rykten, soin
kort förut utspriddes om en olyckelig öfwerfart öfwer Qwarken.
Dock som en sä läng och beswärlig resa soin denna icke har kunnat
aflöpa utan både sinnens och kroppens myckna afmattning, sä
önskar iag at de förlorade krafter måge nu wara fullkomligen
ersatte.

Wäderleken har i denna winter warit här ganska besynnerlig, och
hafft i följe mänga siukdomar och meniskiors död. Också klagas
i allmenhet, at oaktadt de sednast tagne mesurer at sätta Stora penningesummor i rörelse, finnas dock därpå stor brist, så wäl som
på wäxter, och at allehanda behof och nödwändigheter aro längt
dyrare än de nasta ären förut. Man tilskrifwer sådant misstroende
bland folket, och misscrediter hos utlänningarne, som icke lära
wara okunnige om wärt tilständ, hälst sedän at banqueroutera
fögo mera anses wara wanhederligit, och at concursprocesserne dragas ut på längbänken. För rena fordringar i Julieska sterbhuset
(där iag ock interesserar) biuds 30 procent, och säges at de skola
falla til 25 eller mindre. Delta giör at iag icke mäktar köpa de
utkomne felande delar af wissa Stora böcker och wärk, som iag
ämnar lämna til academiebibliotheket. Ang:de bibelversion skal
ingen expedition effter högwyrdige ständets beslut hafwa kunnat
ske, utan säges, at alla handlingar om den saken lära blifwa trykte.
Annu i förra wekan hade iag tidning at h. biskopen i Strengnäs
mådde wäl och roade sig med det lilla öfwersatta astronomiska
wärkets förbättrande i språket, som nu lärer wara under pressen.
Men så fär hän ock sysslosätta sig med en proces, om hans kringlöpande revers på 11.000. d. k. den lian säger sig aldrig hafwa utgifwit.

J förgår fördes bokhandl. Holmer på Smedgården, för det lian
icke namngifwit auctoren til uplysning för Swenska folcket. Fär
se hwar nti saken slutas.
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Jag utbeder mig Högw. Herr Biskopens wanliga ynnest och framhärdar med wördsain tilgifwenhet Eders Högwyrdighets ödmiuke
tienare

Stockholm, d. 26. April 1770.

Magnus Armfeltilta.
1.

Arckenholtz

Från Magnus Armfelt.

Högvördige Herr Doctor och Biskop!

Ehuru gerna jag hade åstimdat, at efter min första föresats få
vara tillstädes dä Herr Biskopen ärnar holla visitation med denna
församling, sä vähl för att göra de ärindringar och gifva Herr Biskopen de nplysningar om församlingens tillständ, som jag holler nödvändigast, som och för att få den äran att vid samma tillfälle se
Herr Biskopen i mitt hus, så är jag likväl emot min förmodan och
önskan derifrän hindrat af en arfsförrättning, som jag vid samma
termin mäste hevistä i Nyland. Jag ser mig derföre föranläten att
skrifteligen gifva Herr Biskopen tillkänna de omständigheter, som
jag holler värdigast Herr Biskopens upmärcksamhet, och aldrabäst
hetarfva dess goda ätgärd tili rättelse. De angä väl icke egentel.
mitt ämbetespligt, men såsom christen röra de mitt samvete, och
säsom medlem i församlingen finner jag min skyldighet vara att
taga del i det som rörer bäde mitt och minä närmaste jämnchristnas
andel. väl, säsom ock den utvärtes ordning och skick, som i församlingen ostridigt är ganska nödvändigt. Det som jag ärnar päminna
består förnämligast i följande hufwud puncter: l:o befares ej
utan skiäl att i församlingen är i allmänhet, Gud bättre, en nog
diup okunnoghet i christendomen, som Herr Biskopen väl sielf
nnder visitationsförhöret med misnöije få[r] ärfara, härrörande utan
tvifvel dels deraf, att ungdomen, som första gängen skall begä Herrans Heliga Nattvard icke med nog omsorg undervisas och förhöres
i deras christendom, innan de släppas tili detta dyra nådemedlets
bruk, att jag icke mä nämna om dem, som träda i ägtenskap, om
hvilka det knapt torde kunna bevisas att en enda, enl. kongi, förordningar blifvit i christendomen förhörd innan lysningssedel
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blifwit utgifven; dels torde härtil bidraga den vårdslöshet, som vid
de allmänna husförhören föröfvas i det undervisningen i christendomskunskapen, som der borde vara hufvudsaken, alt för litet
öfvas, de äldre gås aldeles förbj, och hos de yngre torde man ätnöijas
med en böns läsning el. en och annan frågas besvarande utur
catechesen, utan vidare förklaring el. uttydning för de enfaldigare.
Hvad egenteliga ordsaken lär vara vill jag nu icke företaga mig
att undersöka. Det är, Gud bättre, nog af att hvar och en rättsint
samt om sin och sin nästas siälavälfärd öm församlingens ledamot
med blödande hierta kurnia intyga det med mig. 2:do holles
gudstienst säilän i rättan tid, utan plägar den merndels vid moderkyrkan vara slutad kl. 8 el. 9 f.m. dä likväl kyrkiolagen biuder
att den på landet skall börjas kl. 10. 3:o fä vj nti capellen ike
gudstjent efter någon viss ordning, utan efter prsesterskapets behag,
hvarom capellförsamlingens invånare altid äro i ovishet. 4:o
händer flera gångor den Stora oordning och förargelse att genom
vederbörandes förvållande vin fattas vid Hei. Nattvardens utdelande, sä att folket, som ämnat sig tili sacramentets annammande,
mäst med oförrättadt ärender (sic!) vända om igen, vilket praesterne
kan intyga skiett bar vid Eura capell. 5:o oachtad herr landshöfdingen och riddaren Wallens uttrykel. förbud, då hän tillät församlingen
att uppbygga moderkyrkan af trä i stället för Sten, att intet lik
skulle begrafvas i den nya kyrkan, är det likväl sedän skiett, tili
dess högbemälte herre mäste låta allmänt ä predikstolarne kundgiöra sitt med utsatt vite deremot förnyade förbud. Icke destomindre är samma osed i capellkyrkorne där samma och lika Stora
skiäl vore tili dess afskaffande som i moderkyrkan. De olägenheter som däraf härröra, äro angripeligare än att jag skulle behöfva här upräkna dem, de äro flera och större än att de kunna
upvägas af de föregifna förmåner som kyrkan deraf skulle tillflyta, utan är det blott en sedvänja och lika tokug ärelystnad hos
gemene man. 6:o församlingen hoppas nu efter Herr Doctoren och
Biskopens och plurimum venerandi consistorii gunstiga löfte och
bifall pä herr probstens Hortelii anhällan om en substitut uti
ämbetet på sin höga älderdom, att få hugna sig af Herr Biskopens
faderl. försorg för att skaffa hänne en man, som af Gud är utrustad med alla de gäfvor, som i det vigtiga och dyra lärareämbetet äro nödvändiga, som ike allenast rätt förstär, utan och
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äger fullkommelig vilja att rätt dela sanningens ord, att undervisa de okunnoga, att upväka de sofvande, att bestraffa de motvilliga
och förhärdade, att trösta de rättskaffens bedröfvade, och föra tili
rätta de villfarande syndare, men som med lefveme ike mera
nedrifver, än som med lära uppbygges, med ett ord en herde, som
är mon om att föda men ike att klippa öfverherdens dyrt köpta
hiord, och kan uprätta vad här är aldeles förfallit. Men som
den Herr Biskopen och plurimum venerandum Consistorium varder
hitförordnande, ike lärer kunna bo el. niuta spisning hos herr
probsten, ty är min vördsamma anhollan det tächtes Herr Biskopen
förmå herr probsten Hortelius att samtyka tili någon viss emot
hans ämbetes besvär och nyssnämde omständigheter svarande
anständig lön, då jag ike tviflar att ju församlingen nu på tillfrägan, el. vid någon allmän sokenstämma, lärer komma öfvemens
om den tillökning för honom, att hän kan hafva ordsak att finna
sig nöjd.
Desse äro de förnämsta omständigheter, som jag ville hafva i
Herr Doctorens och Biskopens ömmaste upmärksamhet på det högsta
anförtrodde, varande försäkrad, att Herr Doctoren och Biskopen
efter det högtberömmeliga nit om Guds ära och hans församlings
invärtes andeliga välmäga och utvärtes goda ordning, som altid
lyst utur alla Herr Biskopens gerningar, ike lärer tillåta at nti
dess i näder anförtrodde stift, mä mitt under Guds ords ymniga
rikedom, härska en okunnighet och oordning som är christenheten
äfven sä oanständig, som den är för cristendomen skadel. och aldraminst hos os, som få räkna oss det för en lyka att bo så närä under
plurimum venerandi consistorii vårdande tilsyn, utan tvärtom deremot varder tagande de mått och steg som sakens vigt, och H.
Biskopens samvetsömma siälavård forda. Med vördnad har jag
den ähran framhärda Högvördige Herr Doctorens och Biskopens
ödmiukaste tienare

Jufva, d. 3. Martj 1767.

Magnus Armfelt.
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2.

Högvördige Herr Doctor och Biskop.

Jag har tilförne haft den ähran skrifteligen gifva Herr Biskopen
vidhanden de mänga oordningar, som tid efter annan i denne
församling lagit öfverhanden, jag vägar säija vunnit burskap. Herr
Doctoren och Biskopen har genom sin faderliga siälaomsorg för
denne församling lagit så visliga mäti, alt nu Gudi arat denne
förfallne församling tykes krypa fram utur dett mörker och blindhet, som de har legat nti, medelst de goda inrättningar, som nu
är etablerat af magister Favorin, men just nu när alt delta är
uti sin linda, bar jag med bekymmer förnummit att herr probsten
Hortelius söker giöra alt om intet, i det hans hos Herr Biskopen
och venerandi consistorii anför klagomäl och besvär emot honom;
och tillika afsäijer sig att ej vilja beholla honom uti församlingen
längre än tili Maij månad nästkommande, och på ett sådant sätt vil
skilja församlingen vid magister Favorin, som använt ali möda att
uphielpa det som här värit förfallit. Grunden tili denne propsten
Hortelii besvär kan ej vara annat än den ringa hug hän har i
ordnings hollande, vilket herr magister Favorin bäst kunde uplysa,
om eij hans granlagenhet och cristeliga kiärleken hindrade honom.
Ehuru församlingen är lämnat i hans värd och ansvar, har lian
med smärta nödgats finna, vad hinder probsten giort honom i
den goda ordning hän giort. Församlingen finner sig nu hiertel.
nöjd dermed, och alt vad lian giort att bibeholla ordning och ophielpa den rätta Guds dyrkan, men just det är ordsaken tili probstens misnöije, som är allenast män om att klippa, men ej föda
öfverherdens dyrt köpte hjord.
Om jag som militaire finge raisonera i denne sak, sä vore det
kort, men med god värkan neml. att propsten, som för delta begiärt
en substitut för ålderdoms svaghet, skulle fä befallning att ej befatta sig med någonting, och att magister Favorin finge vicepastors
fullmacht. Jag talar nu utom mitt värk, men hoppas och ber
Herr Doctoren och Biskopen ville ömma denne församling, pä ett
sätt som de och propsten sielf hade nytta af. Ty annars torde
sokns ledamöter forceras att på ett mera obehageligit sätt för herr
probsten ädagalägga des oordningar. Jag har äran med vördnad
framhärda högvördige Herr Doctoren och Biskopens ödmiukaste
tienare

Jufva, d. 26. Aprill 1768.

M. Armfelt.
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Gabriel Aspegrenilta,
1.

Från Gabriel Aspegren.

S. T. Min Högtärade käraste Herr Broder.

Efter min käraste Herr Broders anmodan, följer nu här med en
sädan berättelse om boskapsstörtningen här i landet, som jag den
kunnat inhämta och förstär, hoppas min egen Bror uttyder min
oförfarenhet i sädana mälli tildet bästa, och med sin insicht söker
befordra hwad wårt fädernesland gagnar, som är på wägen til ödesmähl och undergäng, derest denna smittan fär widare tiltaga, utan
at nägon med alfwar som härtil skedt söker des hämmande. Min
käreste Herr Brors förehafwande och rena afsicht härwid tror jag
sä mycket säkrare gå för sig tili wärt Österbotns fromma och rädning samt hwar rättsinnads fulla nöje, sommin käreste B:r, hwilken
kan med mognare snille och större drift än nägon annan af wära
.
landsmän, mählet utföra, lagit sig det under händer.
Min Högtärade käreste Herr Broders trognaste tjenare

Wasa, d. 9. Augusti 1745.

Gabr. Aspegren.

In margine: P. S. Min sota B:r lätt weta och (sic!) mag. Kraftär i Åbo el:r intet och om Bror fick aflefwerera hans bref i
hans egna händer, som jag sände med sidsta päst.

man

Berättelse

om boskapsstörtningen

i Österbotn.

I Storkyrö, hwarest boskapspesten dessa ähr warit aldrastarkast, nienas den
aldraförst hafwa begynt och derifrän utbredt sig tili de andra sochnarna.
Tilförene bar den aldrig gädt så widt omkring och icke heller lagt ned en
så stor myckenhet af hästar och nöt sora i ähr. At nägon förgiftig wäxt wore
första orsaken härtil säsom för en tid skall wara rönt i Limingo af d:r Linnaeus,
finner man här ei skäl tili; men at förgiftiga ängor och utdunstningar af de
illa nedgräfna menniskio- och andra creaturskroppar, som i synnerhet funnitz
pä Kyrö äkrar efter det forna slaget, och sedermehr under sidsta ryska öfwerwäldet af här och der ihielkörda hästar, som utan nedgräfning wräkts i diken
wid landswägarna etc., inficierat luften häromkring, synes wara troligare. Förledit ähr hade wij starckaste och jämnaste wärman rötmånadstiden, dä boskapsstörtningen war häftigast; i ähr war mycket tärt och warmt redan för midsommaren, dä smittan yppade sig. I kalla somrar, dä solen ei hunnit med
sin wärma sä diupt penetrera jorden, har man ei särdeles wetat af boskapsdöden, den i jorden förbärgade giftiga ängan, som är af solen sä updragen.
39
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G. Aspegren.

icke den endaste, doch den bekantaste ooh wissaste
Sädana skätt, som härkring flugit äro, tyckes mig intet annat än
någon sådan fin förgiftig ånga, som folk och fä råkat ut före, och antingen
indragit genom andedrächten el. trängt sig in i de af wännen öpnade swethålen,
som stått öpna för den fria luften; boskapen, som äro med tätä hår betäckta
och nässja på alla ställen efter foder, hafwa mästedels genom andedrächten
inslukat förgiftet.
Sä hände med minä kor, hwilket jag deraf sluter, at på
deras kropp syntes ingen äkomma el. swulnad, intet heller hade de det ringaste teckn til siukdom, somat tappa nägot af miölken, hänga öronen och
hufwudet under, intet idisla och sädana teckn, som gå förut på dem, som
hlifwa utwärtes skutne, utan de gingo friska om märnen til hete V 4 mihl
från staden, der stupade straxt en af dem, som hade hon infädt ett praesentissimum venenum; när jag kom dit ut ungefähr 6 ä 7 timmar derpå at besee
och läta nedgräfwa henne, war hon redan så swullen, at jag war rädd för skinnet
skulle spricka, blod flöt igenom ögon, näseborar, mun och posteriora. Dagen
derpå lopp en annor med oxe, war ock aldeles frisk när hon gick ut andra
dagen; men störte icke dess mindre mot aftonen på hemwägen. Hade här
warit någon förständig i anatomien el. eljest resolverat, hade jag haft lust,
at straxt anatomisera denna, emedan jag straxt fick weta häraf och nu en
swal nait tilstundade; men som ingen sådan då el. sedän funnitz, har jag ei
kunnat fä kunskap om sädana störta creaturs inwärtes beskaffenhet, ty skiönt
en och annan af bönderne wägat sig at skära up sädana creatur, sä kan man
ei fä redo af dem, el. hafwa de wetat iachttaga det man skulle åstunda. Den
boskap som fär i hullet sädana skätt, dö ei sä snart; de hafwa de omrörda tekn,
och kunna de ofta dä hielpas, med det man skär up det swulna stället, och
tager bårt det som är angripit.
Der minsta håren äro, skal man gemenl. röna
at sädana skätt hafwa, säsom under buken, i liumskan i synnerhet pä hästar.
De öpna ställen som ansichte, händer och bröst fastna dessa skätt på hos
folket, men eljest intet, som jag wet af. At folk intet så mycket dödt häraf,
är orsaken at, sä snart de känt ett sädant skätt, sä hafwa de straxt lätit skära
ut det; men den som fätt skättet antingen på sädant ställe, at det intet kunnat
utskäras, el. intet warit så resolverat, hän har mäst sätta lifwet tili. Pä
boskapen är ei sä lätt funnit det som skadar dem, och när de sielfwa gifwa
tekn dertil at de äro siuka, så har siukan dä redan gemenl. hunnit så inficiera
bloden, at ganska fä stä at salveras. Dessa skått, de fastna uti hullet, see först
ut som en knåpnåls knäpp, somlige säja at de äro först som et fint börst i
huden som tränger sig in i kroppen; det begynner först klias, swälla smäningom
och swida, får det wara någon längre tid orubbat, swartnar den fläcken der
det begynt och utwidgar sig efter hand och blifwer utan känsel och heh dödt,
blif. det dä innom nägra dagar och för somliga innom nägra timmar ei utskurit,
är döden wissast; hela den swarta fläcken och sä mycket som angripit är mäste
aldeles bårt. Med regementsfältskären Humble war jag wid en sådan operation,
som hän anstälte pä en bonde från Thölby, hwilken redan dragit härmed i
nägra dagar pä sin arm i tiocka köttet, det skadade stället war hei swart och
redan sä stort omkring som en ny halföre, hwilket skars ut in i friska köttet,
härpä öpnades bondens äder och sä wart hän bunden och är nu frisk. Nu på
synes derföre wara om

orsaken.

V51745.
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en tid har man ei hördt af denna smittan hwarken för boskap el. folk åtminstone ei så starkl som förr i åhr när tårkan warade. Rägn stadnar wäll
intet henne, det har man rönt, men när det är swalt i luften, har hon ei sådan
kraft som i wärman. Hwad man här före brukat är åtskilligt. Somliga hafwa
haft lycka med det de hwarannan mårgon gifwit sin boskap en stekt sait Strömming, som war dåppad i tjera; somliga med krut och sötmiölk, somliga med
saltpetter, libbersticka och ätticka, men somlige hafwa brnkt både det ena
och det andra och ändoch warit olyckelige med sin boskap, somlige har ock
als intet annat brukat utan allenast rökt hwarnatt sin boskap med tjera och
båss samt spånor och dels warit lyckelige dels olyckelige härmed. Jag kan
Jag
intet säkert säja hwad som hielper. Souveraint medel är ei än funnit.
giorde mig en särdeles god tancka om det hielpemedel auditeuren Bror Kemmer
wiste oss här i sommar. Men det lär intet heller altid hielpa seer jag. Hän
berättade at en husar under deras wistande i landet curerat en koo på delta
sättet, at hän slagit med et spö wäl kon på öronen tils bloden der wäl stigit
i ådrorna, då skar lian i orat och lätt något blod rinna i kons egen miölk, som
häldes så i kon, hwilken här på kom sig före. Delta practicerades med lika lycka
äfwen på kor här i staden och äfwen på min, änskiönt jag intet hade annat
besynnerligit tekn til des siukdom än at hennes miölk minskades och ystade
sig samt at hon ei så idislade som tilförene. Men landshöfdingens koo samt
fleras som delta försöktes på hafwa doch satt lifwet tili, men kan hända at
det applicerades sent på dessa, när siukdomen redan fådt öfr.hand, då och
andre läkeböthen ware så gode de kunna, intet uträtta; samma tancka har jag
ochså om de läkedomar, som här hulpit somligas creatur, at de af andra äro
illa och i otid brukade. Om alt wil jag giöra mig widare underrättad härefter, i synnerhet när wij få nu hit en doctor medicinae, som skal härom undersöka. Får jag då något närmare Hus i saken skall jag med fägnad lämna min
käraste Bror häraf dehl. Boskap har så afgådt här omkring genom denna
pesten at näpel:n halfparten är qwar, men af hästarna i Stor- och Lillkyrö i
synnerhet är intet \4 dehlen öfrig; så at nu får mången bonde intet bruka

sin åker och utså, och hwad wil då annat blifwa af än öde och elände öfr. alt,
derest Gud ei nådel. afwänder ett sådant straff. Af
in glebas peragere. l

Carl Jesper Benzeliukselta.
Benzelius.
1.

Från Carl Jesper

Högwördige Herr Ärchiebiskop.

Tildet wicktiga ärchibiskopzämbete, hwartil Hans Kungliga
Majestet allernädigast behagat förordna Högwördigste Herr Archie1 Aspegrenin kirjettä seurasi useampia liitteitä, mutta kun seurannan liitteen
tekijäksi on mainittu Karl Rein, otetaan ne Ilheen osaan.
Aspegrens brev
åtföljdes av flere bilagor, men då som författare tili den följande bilagan

nämnts Karl Rein,

införas de i del 111.
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C. J. Benzelius.

biskopen, bar iag den ähran at önska Guds milderika näd och wälsignelse
Ödmiukast tackar iag för Högwördigste Herr Ärchiebiskopens
lyckönskan til min befordran til Strägnäs (sic!) stifft. lag hade
minst tänckt mig skola slnta mine dagar pä et ställe där iag aldrig
warit ej heller bafft nägon bekant,
Det skal altid blifwa mig en fägnad at ätlyda Högwördigste Herr
Ärchiebiskopens befalningar, hwarföre det wore mig kiärt, om iag
blifwe i ständ at befodra prästemannen mag. Sundius på förslag
til Nättraby pastorat, men dels bar iag redan, pä hög tillåtelse,
skilt mig wid giöromälen i consistorio ecclesiastico, dels får iag berätta en omständighet, at tyska församlingen i Carlscarona hos Hans
Kungl. Majestet supplicerat, at få delta pastorat som en annexe,
emedan de ej aro i ständ at föda sin präst. Utslaget torde för dem
blifwa favorabelt, emedan, icke rättare iag mins, delta pastorat för
längre tid tilbakars warit anslagit til tyska pastorn til dess rikeligare
utkomst. Framlefwer med ai högacktning Högwördigste Herr
Ärchiebiskopens ödmiuke tienare
.

.

Lund, d. 24. Nov. 1776.
2.

Carl lesper Benzelius.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchiebiskop.

Som iag, om Gud förlänar hälsan, tänker anträda en kortt resa
til Strägnäs, (sic!)
bar iag wid samma tilfälle tänckt upwackta Eder Högwördighet, och anholla, at, effter kyrkians wanliga
plägsed, blifwa inwigd innan iag antager mitt allernödigst anför.
trodde ämbete.
Framlefwer med ai högacktning Höfwördigste Herr Doctorns och
Ärchiebiskopens ödmiuke tienare

Lund, d. 22. Maij 1777.
3.

Carl lesper Benzelius.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchiebiskop.

lag aflägger därföre min ödmiuka tacksäijelse, 1 så wäl
som för Eder Högwördighets gunstiga löffte om installation i mitt
Ödmiukast aflägger iag tacksäijelse för Eder
nya ämbete.
—•

—■

—.

.

1

För C. F. Mennanders skrivelse av den 3 juni 1777.
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Högwördigste invitation at få taga härbärge hos Eder Högwördighet.
lag ärkiänner med ai högacktning et sä gätt tilbud, ehuru iag blyges
före at på dubbelt sätt giöra beswär.
Framlefwer med oaflätelig högacktning Högwördigste Herr Doc.

torns och Ärchiebiskopens ödmiukaste tienare

Carl Jesper Benzelius.

Strängnäs, d. 23. Inn. 1777.

4.

Högwördigste Herr Ärcbiebiskop.

Sedän iag för några dagar sedän lyckeligen och wäl återkommit
til Lund, anser iag för en af minä förnämste skyldigheter at aflägga
en ödmiuk tacksäijelse för ai wälfägnad och ynnest iag hade den
ähran at ätniuta nti Högwördigste Herr Ärchiebiskopens huus under
mitt wistande i Upsala.
.

Högwördigste Herr Ärchiebiskopens ödmiuke tienare

Lund, d. 14. Sept. 1777.

5.

C. Benzelius.

Högwördigste Herr Ärcbiebiskop.

. Som iag kan föreställa mig at consistorii holmensis bref,
angående Affton Bladet äfwen lärer ankommit til Upsala Consistorium, med anmodan at prästerskapet ätwarnas at icke recommendera detta blad, emedan det innehäller andre saker än auctorn wid
början bade utfäst sig. lag är nog illa brydd burn iag härmed skal
förhålla mig, sä i anseende til Hans Kungl. Majestets allernädigste
befalning sä om kyrck- som religionsfriheten, tycks gifwa mig anledning, at icke widare gä längre än consistorii holmensis bref innebåller. lag medgifwer gierna at detta blad innehäller ätskilligt,
som är betänckeligit at utsprida ibland allmenheten. Men sä är det
på andra sidan nödigt at icke öfwerskrida de författningar, hwilka

af Hans Kungl. Majestet äro stadfästade. Anholler därföre ödmiukast at af Högwördigste Herr Ärchiebiskopen blifwa underrättad,

E. Benzelius.
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huru härmed förfares i ärchiestifftet; hwareffter iag sedermera
will rätta mig. Framlefwer med ai högacktning Högwördigste Herr
Ärchiebiskopens ödmiuke tienare
Carl lesper Benzelius.

Strängnäs, d. 16. Febr. 1784.

Erik Benzeliukselta.

Från Erik Benzelius,

Ährewyrdige och Höglerde H:r Magister och Adjunctus,
■. lag lät föreläsa i Kongi, wettenskapsacademien H:r Mag.
wackra observationer och wordo the efter wanligheten remitterade
til en eller annan af ledamöterne, —•
H:r Mag. och Adjuncti
beredwilligste tienare
—■

—.

E. Benzelius.

Stockholm, 7. lulii 1743.

Henrik Benzeliukselta.
1.

Från Henrik Benzelius.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Eder Högwördighet täckes wara försäkrad at utslag ang:de Åbo
praesulat pä sätt som skedt är, war mig en ganska behagel. tidning,
och h. doctor Hauswolff mig af samme dato genom et p.s. hugnade
med.
Ehuru saken syntes nog twetydig, och wär publiqve ej wiste med
säkerhet, hwad at förmoda, likwäl hade jag för min del swärt förr
at mistro den gode försynen, som dock altid will hafwa sig sin rätt
förbehollen. Jag bör öfrigit ej taga skäl af de förtienster, som i
mitt sinne gordt Eder Högwördighet liksom sielfskrifwen, war at
publiqven ej denna gong blifwit frustrerad, tror jag mig ha orsak,
at nomine non simplici fegna mig öfwer. 1 Den gode Guden welsigne
nu sä werket widare, at Guds församl. och där imder stifftet motte
lenge få nytja frukten af de förmåner, som aro Eder Högwördighet
förlänte i stycker, som Gudi päröra!
.

1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.

7
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Med mycken högacktning förblif. Eder Högwördighets hörsamste
tienare

Upsala, d. 22. Febr. 1757.

2.

Henric Benzelius.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och

Procanceller!

Mig är ganska okärt, om Eder Högwördighets angelägna återresa
blifwet för min skull hällen tillbaka, och skall i det anseende intet
wara mig kärare, än att nästkommande Söndag ätta dagar kunna
förrätta den tillämnade biskops-acten.
.

Eders Högwördighets hörsamste tienare

Upsala, d. 30. Aprill 1757.

3.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och

Henric Benzelius.

Procancellaire!

Af Kongi. Maij:ts nådiga resolution af d. 9. Febr. sistl. härhos i
afskrift bilagd, med des höga original alldeles enlig, uppå presteständets wid sistl. riksdag underdäniga skrifwelse, af d. 21. Octobr.
förledet år, angående en obekant auctor, under namn af Ärlig
Swensk, och deröfwer af Kongi. Maijt. i näder förklarade misnöije,
bar jag trodt wara min skyldighet, att lämna Eders Högwördighet
behörig del, tili underdänig efterrättelse för herrar ledamöter af
ständet under riksdagen, på hwars wägnar och godtfinnande jag
samma skrifwelse undertecknadt. Förblifwer Eders Högwördighets
hörsamste tienare

Upsala, d. 16. Julii 1757.

Henric Benzelius.

Afskrifft.
Kongi. Maij:ts resolution uppå det soin å presteståndets wägnar, wid sistledne
riksdag, archiebiskopen doctor Henric Benzelius uti underdänig skrifwelse af
d. 21. nästl. Octobr. andraget. Gifwen Stockholm i rådkannnaren d. 9. Februarii
1757.
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H. Benzelius.

Uti berörde skrifwelse anföres, huruledes, under det prestständet öfwerlagl
om de ärender, som röra evangeliska lärans bibehällande i sin renhet, samt
andre dermed förknippade göromäl, hos ständet äfwen uti billig åtanka kommet,
att en obekant auctor under namn af Ärlig Swensk på flere ställen uti denna sin
tractat i sä niitto misbrukat den Heliga Skrifft, att åtskilliga ställen deraf
blifwit anförde uti en hei annan mening, än dess rätta ordaförstånd medgifwer,
derjemte presteständet med wederbörlig upmärcksamhet genomläst de påminnelser, som deremot gjorde äro, samt hwad af censor librorum tili förklaring

härpä är anfördt, finnandes samma förklaring pä sådant sätt wara författad, att
den i flera afseenden förtjente anmärckningar och åtal. Men en billig omtanka, att för presteståndet wore raindre wärdigt med censor librorum inläta
sig i nägon skrifftwäxling om denna eller andra theologiska qvaestioner, skall
föranlätet ständet, att lita denna Saken derwid bero, att hos Kongi. Maij:t i
underdänighet anhålla, det censor librorum genom Kongi. Maij:ts och riksens
canzliecollegium måtte undfä förnyad nädig befallning, att i underdänighet
ställa sig de Kongi, förordningar tili noga efterlefnad, som tydeligen bjuda, att
ej nägot, hwad theologica och den Heliga Skriffts förklaring angår, bör utkomraa, som icke förut af wederbörande consistorio eller facultet är öfwersedt
och gilladt.
Kongi. Maij:t har wid delta mäls föredragande icke utan förundran kunnat
anse att archiebiskopen, som förenämnde skrifwelse å cleri comitialis wägnar
underskrifwet, och hade genom Kongi. Maij:ts tili honom aflåtna nådiga swar
af 7. Octobr. 1755 sig bekant, att Kongi. Maij:t redan för delta gillat den förklaring, som censor librorum i delta ämne gifwet, icke desto mindre dristat sig
påstä, samma förklaring förtjena anmärckningar och åtal, samt dymedelst likasom tadla och klandra Kongi. Maij:ts nådiga godtfinnande och beslut. Hade
archiebiskopen jämte presteståndet funnet sig befogade, att öfwer Kongi.
Maij:ts utslag sig beswära, eller derutinnan ändring söka, sä hade dem ej
mindre än andre rikets undersätare bordt äligga, att dermed wända sig tili
riksens ständer, hwilckom, men icke ett stånd särskildt, tillhörer, att göra
anmärckningar wid det, som Kongi. Maij:t pröfwat ega grund och skähl med sig.
Säledes finner Kongi. Maij:t billigt, att härigenom förehälla archiebiskopen
delta, hwilcket Kongi. Maij:t ej annorledes än med misnöije kunnat ansee, och
hwad angär den begärta befallning tili censor librorum, att ställa sig tili efter-

rättelse, hwad som förordnat är om theologiska skriffters öfwerseende, innau
de fä utgifwas, sä emedan presteständet, uti en annan des underdåniga skrifwelse,
gjordt samma ansökning, ty will Kongi. Maij:t framdeles derom särskildt i
näder yttra sig. I öfrigt förblifwer Kongi. Maij;t presteständet samt archiebiskopen med näd och ynnest stedse bewägen. Datum ut supra.
Adolph

Friedrich
/.

Carl Arnell.
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Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire!

Med särdeles fägnad har jag af Eders Högwördighets högtärade
skrifwelse inhämtat des lyckliga resa och öfwerkomst tili sitt hemwist och därstädes anförtrodde embete; och bör jag som minst
tmdra, att flere sysslor nu i början mött Eders Högwördighet uti
ett widlöfftigt stift,
Eders Högwördighets hörsamste tienare

Upsala, d. 11. Augusti 1757.

5.

Henric Benzelius

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire!

Utaf delta consistorii protocoller har jag inhämtat, att domcapitlet, uppä nädig befallning, lämnat sitt betänckande öfwer det bedröfliga oräd, som en baron af danska fängarna, wid namn Liitzo,
år 1711 sig företog, genom ett tillämnadt inlätande med sin och
alles wår afsagde lede fiende; och som jag har mycken anledning,
att sluta, det en dylik befallning afgädt tili samteliga consistorier
i riket, att med ett yttrande öfwer samma sak inkomma, sä är min
tjensteliga begäran, det täcktes Eders Högwördighet benäget låta
mig, genom ven. consistorii notarien bekomma afskrift af det betänckande, som i delta ärende ifrån vener. consistorio aboensi
afgådt, warande wärdt, att ega flere wittre mäns yttrande öfwer
ett så ömt och granlaga samwets mål. Hwaremot, om Eders Högwördighet skulle åstunda del af delta consistorii betänckande i Saken, skall afskrifft deraf med Eders Högwördighet blifwa utan drögsmål meddelat. Förblifwer med mycken högaktning Eders Högwördighets hörsamste tienare

Upsala, d. 14. Aprill 1758.

Carl Reinhold Berchiltä.
1.

Henric Benzelius.

Från Carl Reinhold Berch.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Jag blyges at blifwa öfwerhopad med ny gunst, innan iag aflagt
behörig tacksägelse för den redan åtniutna; menandes den med bref
af den 6: te hujus öfwersända rara disputation, lagd tildet Stora
antal, som iag fick för nägre weckor sedän.
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Min afsikt hafwer warit,

A. Berger.

tillika sända en wärdig bibliotlieks
omat den finnes nti Åbo, neml. lohanMabillon
nis
De re diplomatica, Lutetise 1681 in fol. reg., hwilcken
ock Peringskiöld nti förtekningen pä Sparfwenfeldska donation kallat librum utilissimum et rarissimum. Emedan iag bytt densamma
til mig utur Kgl. bibliotheket, sä hafwer iag först därpå welat hafwa
Kgl. cantzlijcollegii intygande om min riktiga ätkomst, hwarmed
hafwer blifwit utdragit på tiden. Sä snart iag fär redighet, skal iag
lemna boken til Högw. Herr Biskopens son. Hän torde ock fä underrättelse, om I. Howels Londinopolis or perlustration of the city of
1 och des Freijherrn von Bessers Schriften,
London, 1657 fol.
Leipzig 1711, in 8:o (en mycket berömd auctor för tyska puriteten,
bäde prose et ligate) kurnia tjena uti academiens boksamling, dä
de skola följa.
Kundgiörelsen uti Tidningen N. 45 är mycket smickrande, så at
den som icke wore sielf hogad, at oka et sä wärdigt lärdomssätes
bokförråd, skulle derutaf upmuntras. Jag undrar at wåra Stockholms bokförare icke skaffa sig delta wackra wekoblad, eller mä det
wara af ömhet för Salvius, pädet almänheten icke skal blifwa warse
skilnaden emellan Åbo lärda- och Stockholms olärda-tidningar.
Vpsalienses låta på deras kostnad trycka min beskrifning (Brenneriana duplo majorem) på alla bäde i cabinetter och utur böcker
bekanta Swenska skådepenningar och mynt. Tre arck aro redan
trykte. Jag hafwer aran at med fulkomligaste respect och högaktning förblifwa Högwördige Herr Doctorns, Biskopens och Procancellariens ödmiuka tienare
at

bok, som iag mycket twiflar

.

.

-

Stockholm, d. 17. Nov. 1772.

Abraham Bergeriltä.
1.

Carl Reinh. Berch.

Från Abraham Berger.

Högwyrdigste Herr Doctor och Arckiebiskop
Upsala Academies Procanceller!

samt

Då en genom Guds nåd mera stadgad eftertancka lämnat närmare
ram för den wigtiga påminnelsen, at wår store Uphofsman en gång
fordrar redo och räkning, om och huru wi brukat och förädlat de
Alkuperäisessä aukko.

Lucka i originalet.
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besynnerligen blifwit lämnade bwar ocb en af oss, at
nyttja til gifwarens ära ocb wär egen jemte medmenniskjors sanna
wäl; sä fruchtar jag mig hafwa nog mera orsak at blygas, än at
kunna ursechta min swaghet, i det jag öfwergifwit studium tbeologicum, på bwilcket jag dock egenteligen förut lagt mig, ocb äfwen
imder mänga gänger gorda försök med predikande (i Upsala domkyrcka ocb annorstädes) rönt at min Gud mycken nåd ocb en särdeles
bäde böijelse ocb kallelse til prästeembetet, när jag alt thetta
oachtadt nog bastigt beslöt at wälja et annat lefnadssätt ocb åhr
1763 lämnade Kongi, academien i Upsala, med det witnesbörd, som
härjemte i afskrift ödmjukeligen öfwerlämnas.
Nägot öfwer sex åhr bar jag sedän anwändt i Kongi. Maij:s ocb
rikets tjenst. Hurudant mit upförande derunder warit, täckes Herr
Doctorn, Arckibiskopen ocb Procancelleren gunstigast intaga af
medföljande transumt utur rådsprotocollet för d. 26. Julii 1769.
som

Nu är säledes litet

mer

än tijo åhr, sedän jag

utur

kronans tienst

tog afsked; men just desse ledighets ähren hafwa börjat blifwa, ju
längre ju mer, för mig en ganska tung börda: min tancka bar f elät,

den ledighet jag begärt, skulle warda för mig den bästa genwäg til en stilla, oskyldig ocb nögd lefnad; ocb de många beswärligheter, möda ocb olyckor, som mäst upfyllt minä förwäntade
glada stunder, tyckes mig nu til äfwentyrs kunna anses för et
Herrans stormwäder, som nädigt welat drifwa mig tilbakars ocb
dermedelts rädda mig ifrän swårare fölgder af min förhastade fart.
lag wet dock ei sjelf hwad jag skal wist döma.
At ännu blifwa präst ocb liksoin begynna pä nytt, wid snart
trettijoåtta ährs älder, det wille jag mer än gärna, om jag endast
wore fulleligen öfwertygad, at det sä wärckeligen är Guds willja;
ty för en blott födkroks skull ästundar jag det aldeles icke, emedan
jag är helt förwissad, at min grundgode Gud af nåd drager en mild
försorg om mig, i hwad ständ jag förblifwer, ocb at Herren kan
ganska lätt, om ocb när honom så behagar, förbyta min tunga lycka,
den hän hittils funnit wara mig nyttig. Men efter thet jag haft så
många påminnelser innom mig sjelf, sä är jag bekymrad, ocb bar
innerligen bedt samt beder min Gud, at hän wille kundgöra mig
den wägen, der jag uppä gå skal.
Detta mit wacklande tilstånd bar jag icke för någon enda menniskja kunnat uptäcka, utan allena för berr biskopen doctor Lytkeat
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man för några dagar sedän, och wid frägan, om jag icke här kunde
blifwa til präst ordinerad, emedan det fölle mig, i anseende til
minä tränga omständigheter, swärt och nastan omöjligt at nu flytta
ifrän min lilla ägendom här samt hustrun och barn, innan jag
framdeles knnde få utreda mig, i f ali dä intet tilstånd skulle fås
at stadna qwar i delta stiftet, har herr biskopen bedt mig, at först
hos Herr Doctorn, Arckiebiskopen och Procancelleren anmäla denna
saken; det jag ock nu härmedelst ödmjukast gör, och anhäller i lika
ödmjukhet, at Herr Doctorn, Arckiebiskopen och Procancelleren
täckes gunstigast gifwa mig sit mogna råd, om jag i sä fatta omständigheter mä träda in i det heliga predikoembetet och i det fallet
åter om thet icke kunde ske härstädes. Högwyrdigste Herr Doctorns,
Arckiebiskopens och Procancellerns utmärkta nit för den store
Gudens ära och oma hiertelag för alla menniskjor gör mig glad
förut, ät det råd ock swar jag fär, ty derefter wil jag rätta mig,
och sedän taga muntra steg hwart det här, antingen at arheta i
Herrans wingärd, eller at förblifwa i min päbegynta stilla landtlefnad, dä jag endast kan wara förwissad, at jag går i min kallelses

wäg.
Den allwetande Guden känner bäst mit upsät, och at jag ingenting högre önskar, än at kunna nägot godt göra til hans ära; den
lilla tid jag lefwer i werlden. Det wore dock längt ifrän mig, at
lita på egna krafter, eller at tro mig äga nägon särdeles skickelighet til et sä wichtigt wärck, utan pä Guds hjelp och biständ hoppas
jag. Men hwad nu Herren wil, thet ske! Med diup wördnad framhärdar Högwyrdigste Herr Doctorns, Arckibiskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare,

Wisby och Tyrvaldt, d. 25. Octob. 1779.

Abraham Berger.

Asessori Abraham Bergerin 25. X. 1779 pittyyn, K. F. Mennanderille läheliitetty kaksi Mennanderin konseptia, edellinen Abr. Bergerille, jälkimmäinen piispa Liitkemanille aiottuun kirjeeseen. Edellinen on
vaikeasti luettava m.m. siksi, että siinä on paljon poispyyhittyä, jonka päälle
ja yläpuolelle on kirjoitettu muuta.
Assessor Bergers brev av den 25. X. 1779 åtföljes i den originala samlingen
av tvenne brevkoncept från Mennander, det förra tili Abr. Berger, det senare
tili biskop Liitkeman. Det förra är svårläst, bl. annat därför, att där förekomma
många strykningar, ovanom vilka ändringar injörts.
tettyyn kirjeeseen on
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d. 23. Nov. 79.

Det förtroende N. wisat mig genom sin gunstiga skrifwelse, hwari mit räd
1 öfwer N. ästundan
opwäcker så swåra tilstånd och
at träda in i pre1 yttra däröfwer
dikoämbetet, erkänner jag med mycken tacksäjelse, och
1
min wälmenta tancka, finner mig förlmnden at beswara
oss up. Ehwad
stånd försynen behagar försätta oss nti, sakna wi aldrig tilfällen, at effter plikt och
samwete befrämja G. ära, och wåra medmenniskors sä timeliga som äwiga sällhet. Läroståndet bar wäl egenteligen dessa föremäl, men så är det ock desto
swärare answar underkastat. Jag twiflar icke deruppå at N. så wäl tilförene,
som under des stilla landtlefnad förwärfwat sig beröml. insicht i de stycken,
som til delta arbetets utförande aro nödige. Men så fordras därjämte öfning
och erfarenhet, som bäst samlas i de muntrare ären och hwarmed naturiin
trögare tilgår, om man begynner när största delen af lefnaden är tilryggalagd.
Härtil mäste ock läggas det, som N. har sig väl bekant, at tilden invärtes kallelsen böre komme den utvärtes, och ser jag icke huru anständig vocation kunde
erhällas, och swårigheten kan jämwäl sedän möta at flera är torde förlöpa, innan
man blefwe til någon församling och beständig syssla insatt och förordnad.
Jag hoppas at N. tildet bästa uttyder dessa af hiertel. wälmening flytande
reflectioner, och under ali sällhets förönskan framhärdar
—

Tili Biskop Liitkeman: Det nya prof af gammal ynmest och wänskap som N.
behagat gifwa mig genom des angenäma skrifwelse, erkänner jag med mycken
tacksägelse och anhåller at alt framgent få wara i gunstigt minne innesluten.
Hr ass. Berger swarar jag i närlagda bref och afstyrker honom ifrån des upsåt,
Jag kan icke eller se, hwarifrån hän
at söka ordination och prestämbete.
skulle erhälla vocation. J synnerhet är hän i delta stifftet genom des långl.
frånwaro en nästan allmänt okänd. Om N. behagar förena sig med mig at
öfwertala honom ifrån et sä owanligit upsåt, lärer hän wäl låta säja sig.

And. Bergiukselta.
1.

—

Från And. Bergius.

Ädle och Högl. H:r Adiunct.

För några dagar sedän fick iag äntel. tilfälle at tala med h:s
excellence cantzelleren angående H:r Adjunctens innestående löning,
och lofwade hän at påminna h:r Secret, von Döbelen therom, hällande för öfrigit för skiäligt, at then skulle H:r Adiuncten tilerkännes. För sända disputationerne tackar tienstligast. Om dispu1

Epäselvää.

Otydligt.
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tation Näftåget och flera andra wackra materier äro at bekommas,
beder iag mycket omat kunna få them.
Archidiac. mag. Lebells ansökning hoos ven. Consistorium eccl.
dersammastädes recommenderar iag ganska trägit til H:r Adiunctens
patriotiska bearbetande och insinuerande hoos h:rar wederbörande.
Hän söker Biskopskulla pastorat.
1
Min hörsamma helsning förmäles til h:rar
och prof.
Celsius, Beronius, Mathesius, Klingenstierna etc.; förblif:r med fulkommel:t förtroende högl. H:r Adiunctens hörs. tr. tienare
And. Bergius.

Stockholm, d. 6. lunii 1743.
A tergo: Tili Philosophiae Adiuncten
Mennander i Upsala.

2.

Höglärde H;r Carl Fred.

Höglärde H:r Adiunct.

Med h:r secreter. von Döbeln och h:r dompr. d. Osander taite
iag i förgär sub dio, emedan eljes ej gafs tilfälle, om H:r Adiunctens
angelägenhet; then förra mente thet ej wara orädeligit, om H:r
Adiuncten wille med det första lägga skriftel. in hoos illustriss.
cancellim therom, och torde inlagan sändas imder omslag och med
ett litet bewekeligit bref til h:r secr. v. Döbeln.
Then senare wille
på intet sätt läta förmä sig at afgifwa nägon attest om mählet,
dock lofwade hän ändtel. skrifwa til Wexiö Consistorium pädet
eftertryckeligaste; imedlertid sade hän nu åter för mig, at m.
Tillander warit ohngefähr 4 åhr i public function derstädes, 2 ähr
som notarius consistorii eccl., och 2 ähr som lector wid gymnasium.
Jag finner för min del, at H:r Adiuncten är berättigad at
odisputerl. njuta sin ringa lön til godo; och torde thet ther pä
ankomma, at man rödjer vtur wägen nägon formerad difficultet.
Förblif :r med beständigt nöje högl. H:r Adiunctens hörs. tr. tienare

Stockhl., d. 19. limii 1743.
1 Alkuperäisestä on iältä kohdalta pieni pala
här ett litet stycke hortslitet.

And. Bergius.
repeytynyt.
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Högährewördige Herr Professor, Min högtährade k. Broder!

P:tty 28. IV. 1749. Valittaa suruaan Mennanderin jälkimm. vaimon Johanna
Dat. 28. IV. 1749. Kondolerar med
Magdalena Hasselin kuoleman johdosta.
ani. av Mennanders senare hustrus, Johanna Magdalena Hassels frånfälle.

Nils Bielkeltä.

Från Nils Bielke.

Kolme kirjettä. Kahdessa aikaisimmassa (p:tyt 15/i 1779 ja
1779) ilmoitantavansa maisteri Tingstadiuksen jälkeen vapaaksi tulleen Bielken stipendin
Strängnäsin tuomiorovastin pojalle Zacharias Hallmanille, jota sekä K. F.
Mennander että hänen inspehtorinsa, tuomiorovasti Hydren ovat suositelleet.
Kolmannessa f23 / 3 1785) suosittelee vuorikollegion kokeilijaa (proberare) Geijeriä saamaan stipendiä.
Trenne brev. I de två första meddelar Bielke, att
hän överlåter det efter mag. Tingstadius lediga Bielkeska stipendiet åt domprostens i Strängnäs son Zacharias Haliman, vilken rekommenderats därtill
både av C. F. Mennander och sin inspektor, domprosten Hydren. I det tredje
taa

(23

12 1785) förordas

bergscollegii proberare Geijer att jå ett stipendium.

Från J. J. von Bilang.

J. J. von Bilangilta.
1.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop!

Sedän jag nu änteligen lyckeligen hunnit fullända niine trägnaste
sommar-landtarbeten, förekommer mig säsom den första och käraste
af mine skyldigheters iakttagande, at jämte denna min ödmiukaste
uppwaktning fä betyga Högwördigste Herr Doctorn och Ärkehiskopen, huru öfwermättan smickrande och angenämt det mig warit,
at wid min sednaste genomresa i Upsala, ej allenast hafwa haft
den lyckan at göra en sä högst bedrande bekantskap som Herr Doctorns och Ärkebiskopens,
som jag nastan icke kan beskrifwa,
af hwad för en oändelig wördnad och prevention jag redan ifrän
mine spädare är warit intagen, så ofta jag blott hördt omtalas och
,

nämnas Herr Doctorns och Ärkebiskopens wärda namn. I synnerhet ifrån den tiden, dä en magister Eric Selin, Joh. Salmenius,
Jsr. Aitan och And. Chydenius, woro mine ledare i wetehskaperne,
hwilka alla studerat wid Åbo academie.
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Jag brann derföre af en outsläckelig innerlig åhåga, och öfweränteligen min salige h:r fader med de trägnaste böner, at
under en sä allmänt rycktbar och älskad lärares direction och presidium wid bemelte academie få aflägga något offenteligt lärdomsprof. Min engagement redan wid 7: de året nti krigstiensten, skyldigheten i anseende dertil, at biträda nti et straxt derpä föliande
mångärigt krig, jemte mängfalldiga deraf härflytande omskiften,
beröfwade mig denna så högt efterlängtade lycksaligheten; men
lyckan förwarade mig änteligen den hedern och glada tillfället, at
dock omsider nti Herr Doctorns och Ärkebiskopens högsta äroständ
få uppwackta och personligen lära kanna en af hela den lärda
werlden så mycket känd och wördad mann, som Högwördigste Herr
Doctom och Ärkebiskopen.
Huru mycket är icke religionen, sunda tänkesätt, och medborgerliga sällskapsplikter, desse menskliga samfundets starckaste grundstöder, at lyckönska, medelst den lyckeliga aquisition, som Upsala
lärosäte wunnit nti Högwördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens
rara person.
Allting rättar sig efter styresmannen; och utan at wilja agera
spåman, föreser jag af denna grund redan på det tydeligaste sedernas och wetenskapernas lyckeligaste tidewarf nalkas här i Swerge
under Ht:e Herr Doctorns och Ärkebiskopens nitfulla bemödande
och uppmärcksamma ämbetes förwaltande.
Jag deltager härutinnan ej allenast på det närmaste i anseende
tilden particuillera attachement och högaktning jag fattat för Herr
Doctorns och Ärkebiskopens wördade person samt för meniskior i
allmänhet af utmärkt wett och förstånd, utan ock på hela
mensklighetens wägnar, hwars faseliga öden (hwilka de sig sielfwa
tillskyndat, förnämligast af hwarjehanda förderfweliga fördomar,
wantro, och okunnighet) på det ömaste rördt mig, alt ifrån den
stund, jag lärde kanna deras historia, och nägorlunda kunde tanka,
samt urskillja det sanna ifrån det falska.
Uppfostringswärket är just den ända och sanna källan, hwarifrån
ali wår förwäntade lycksalighet endast stär at hämtas, och hwarigenom et samhälles medlemmar til deras lynne, seder och tänkesätt
egenteligen och rättast tilldanas. Huru lyckeligt är det då icke, at
en sä ypperlig och exemplarisk man, som Herr Doctorn och Ärkebiskopen härwid förer styret. Ach at den alldralängsta och trefliwant
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gaste lefnad understödde delta Herr Doctorns och Ärkebiskopens

höga föremäl, at lära meniskior utan ali wantro och fördom dyrcka
det högsta goda wäsendet, at härleda deras menskliga plikter och
skyldigheter, icke ifrån nägot mystiskt och obegripeligt sammanhang, utan ifrån deras egne inre känslor och böjelser, sarat naturliga begrep och mer öfwertygelse om rätt och orätt, säsom ostridigt
de mäst wärkande och kraftigaste motiver tili alla meniskians företag; samt änteligen grunda alt sådant uti deras egit förnuffts Uus,
at stundeliga samt dageliga och alla tiders ärfarenhet. Så twiflar
jag ingalunda, at mitt hopp, och min önskan öfördröjeligen skulle
winna den lyckeligaste fullbordan, at se en sann gudsfrucktan,
okonstlat naturligt förständ, och sielfkrafda medborgerliga skyldigheter i full utöfning ibland meniskiorne i stället för alla de grufweliga dårskaper, soin hittils wanhedrat wär kyrkiohistoria, och delt
meniskioslägtet uti de wildaste och fienteligaste flockar, det ena
samhället emot det andra, fader emot son, hustru emot man, och
wänn emot wänner, tändt alting uti eld och låga, uttappat strömmar
af millioner meniskiolifs blod, ömstörtat konungasäten, samt
härjat och ödelagt de alldrastörsta länder och städer.
Om jag hinner lefwa, och någon gäng får tid, at i ordning städa
de tankar jag i dessa ämnen fattat i pennan, skall jag utbedja mig
få communicera de samma med Herr Doctorn och
hwars
mogna bifall eller förkastande jag ansäge såÄrkebiskopen,
som det oemotsäjeligaste axiome.

den hedern

at

Om 14 dagar wid pass gör jag äter en resa til Upsala i anseende
til en ganska fördelaktig remiss, som hans excellence grefwe
Rudenschöld mig lemnat, rörande mitt lilla cabinett, då jag ä nyo
får den näden uppwackta Herr Doctorn och Ärkebiskopen, samt
ytterligare munteligen försäkra, om den djupa wördnad hwarmed
oaflåteligen har aran framhärda Högwördigste Herr Doctorns och
Ärkebiskopens allerödmiukaste tienare
Mariefred och Marielund, d. 4. Sept. 1777.
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J. Bilmark.

Juhana Bilmarkilta.
1.

Från Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
höggunstige Befordrare.

Den besynnerliga ynnest, hwarmed Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren ansedt min ringa åtgjerd wid herr Mennanders
framsteg nti bokliga konster, gjör, at information är en af minä
nöjsammesta sysslor. Jag skattar mig högst lyckelig, om jag med
mitt arbete kan maintenera den gunstiga tancka, som Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren fattat om mig. Om bokläsandet
warit i min smak, hade min k. eleve kanske avancerat något längre;
men som jag wet, at det gemenligen föder confusion af sig, bar jag
tyckt wara tjenligast non multa sed multum discere, samt så laga,
at discipeln med nöje och lust efterkommer sinä skyldigheter. För
min herre bar jag förklarat principia astronomica, sä myckit det
kunnat ske utan trigonometria sphserica, samt usum globorum. Wid
recolerandet af Euclidis Geometrie bar jag til en del fölgt Taquets
edition, och desutan anfördt in modum corollariorum ätskillige
propositioner utur mathesi mixta. Wi hafwe på detta sättet genomgätt 5 böcker. Logiquen bar hän nastan absolverat. Uti historien bar
hän genomlupit historiani quatuor monarchiarum och begynt med
Tyskland. Uti theologien och moraln har lian äfwen efter wanligheten avancerat. Hwad framsteg hän gjordt uti eloquencen, kan ej
sä noga specificeras; hoppas doch, at härutinnan wid tilfälle kuuna
contentera Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren, äfwen
sommin herre redan förr Juhl wann herr professor Hassels approbation. Uti ätskilliga andra stycken, säsom musiquen, ritning, etc.
behöfde min k. eleve nödwändigt at få evertuera sig; hoppas ock
at dertil gifwes önskeligt tilfälle, om hän i sommat fär upwakta
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren i Stockholm. För
rägtunnan har man hudit 23 d. med det förbeholl, at härpä afräknas
mätare- och bärarelön ur bodan til stranden. Til detta pris har
h:r doctor Gadolin säldt ali sin spannemähl. Jag wet ej hwad rädeligast är uti denna sak. Trädgärdsmästaren anholler om nägra
sparis-rötters hitskickande, om det ännu kan ske i wår. Sveo
Gothiska nation har nyligen utwaldt herr professor Leche, och
Smoländska nation h:r doctor Tillander til sin inspector. Isgängen
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har warit i wär ganska Starck. H:r domrobsten Pryss miste härwid
sin quam på Nautila. H:r Rennerus har äterkommit frän Ryssland, och är lika orolig til sinnes som tilförene. Tidlbetjenterne
hafwa nog ansatt honom, men til ali lycka ej lunnit nägot, soin
förtjente at confisqueras. Detta har nog oroat honom, men änn
mera oro har en wacker flicka wid namn Hedda Malien gjordt
honom, som uti en liten affaire d’ amour stämt honom för Consistorium. Pigan Greta har änteligen segrat öfwer den ståndaktiga
drängens Jacobs hjerta. Deras bröllop skal nästkommande pingstetid med mycken pragt stå hos fru friherrinnan Horn. Greta har
begärt til bröllopskost nägra lispund rägmjöl och 1/2 tunna malt,
hwilcket jag intet kunnat neka.
Har äran, at med djupesta wördframhärda
Högwördigste Herr Docnad til sidsta lefnadsstunden
torns, Riskopens och Procancellerens min höggunstige befordrares
allerödmjukaste tjenare
Åbo, d. 24. April 1761.

2.

Johan Rilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller
höggunstige Befordrare.
Det är för mig en stor ära, at få emottaga Högwördigste Herr

Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref, samt en lyckelig
förmån, at blifwa bewärdigad med sä mänga pro! af Högwördigste
Herr Biskopens och Procancellerens beständiga ynnest; för hwilket
alt jag allerödmjukaste tacksäjelse aflägger.
Det hopp, som Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren
behagat gifwa min herre, at i sommat fä upwackta Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren i Stockholm, har nägorlunda
stillat hans innerliga längtan. Huru stor den på en tid warit, kunde
jag med Hera prof wisa, om det wore nödigt. I förgårs afton, medan jag war i trägärden och säg på arbetsfolket, skref lian et litet
poeme på swänska, som innehölt en bön til Gud Fader för Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens wälgång, hwilken jag
ej utan ljufwaste rörelse kunde genomläsa. Om hans hälsa, huruwida den skulle skadas genom denna resa, har jag consulerat herr
prof. Leche, som försäkrar, at den snarare stärkes härigenom, än
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förswagas. Herr prof. Hassel tycker äfwen, at denna resan wore
nyttig för min herre. För öfrigt har jag för delta i samräd med
fru professorskan Steenman gjordt anstalt om min herres linkläder,
så at de i nästa wecka in omnem eventum hlifwa färdiga. Änteligen kan resan efter mitt ringa omdöme beqwämligast ske på Augustins jakt, då hän efter midsommaren äter reser til Stockholm, på
det wi i slutet af Augusti eller början af Septembr mänad kunna
wara nti Åbo.
Spannemählen har jag i desse dagar bortaccorderat til Hans
Imberg för 23 d:r tunnan. H:r prof. Hassel och de andre h:rr
professorerne hafwa äfwen säldt sin spannemähl til bemälte handelsman för lika pris. Et tusend daler bar jag redan bekommit,
och det öfriga fär jag då spannemählen blifwit utmätin, som sker
efter 14 dagar. Det är besynnerligit, at inga bönder, icke en gång
ålänningar, denna tiden frägat efter någon säd.
Efter otta dagar täncker jag öfwersända til Högwördigste Herr
Biskopen och Procancelleren en summa penningar, åtminstone twä
tusende fyra hundrade daler. Med det öfriga skal jag betala bodräkningarne och omkostningarne wid ribygnaden; om nägot sedän
qwarblifwer, skal det straxt öfwersändas. Innan resan sker, hoppas
jag få ribygnaden nti complette stånd. I Biskopsäkren har jag
låtit upgräfwa 515 famnar dike, som aldeles warit igenfallne.
Hwad jag skrifwit om min herres resa til Stockholm, härrörer
af innerligaste ömhet för des wälfärd, och hoppas säledes, at det
af Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren med wanligt
ädelmod blifwer uptagit, åtminstone gunstigt ursäktat. Et annat
upförande gjorde mig owärdig den höga gunst, af hwilken sig gläder
och med djupaste wördnad framhärdar Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellerens, min höggunstige befordrares
allerödmjukaste tjenare
Åbo, d. 4.

3.

Junii 1761.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstige Befordrare.

Hos Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren aflägger jag
allerödmjukaste tacksäjelse för des höggunstiga bref, hwilket jag
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med förra post hade aran at bekomma. Årstiden och min wördnadsfulla skyldighet fordra, at härmedelst lämna nägot wedermähle af
det, hwarmed mitt hjerta sig i stillhet dageligen sysselsätter. Detta
är: af innersta hjerta önska, at den högste Guden wille förunna
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren en god Juhlehelg
samt sedermera
et godt och frögdefult nytt är,
Til Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren öfwersänder
herr Mennander en liten nyärs önskan pä swänsk vers, hwilken lian
proprio Marte sammanskrifwit. Jag kan wäl ej neka, at den kunnat förbättras, wet ock, at jag bordt granska henne, innan hon
framlades för Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens
ögon; men jag bar ej mått så wäl, at jag kunnat befatta mig med
poesien, hoppas säledes, at wi winna höggunstig ursäkt för små
felachtigheter, soin kunna förekomma.
I går blef jag stämd til Pargas ting, soin skal bollas d. 22.
Januar. nästkommande, at swara uti saken angående det länge
omstwistade täget.
Underställer derföre i ödmjukhet Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ompröfwande, om man
skal taga nägon fullmägtig, eller om herr pastor Gyllings ätgjerd
bärwid kan wara tilräckelig. Anholler äfwen ödmjukast, at antingen fä fullmagt för tilkommande fullmägtig, eller en liten lapp,
hwaruti mig länmas frihet at utgifwa en dylik fyllmagt. Allting
tycks nu wara til prästegärdens fördel; imedlertid lära assess.
Brotterus och prof. Hartman ej underläta at gjöra inwändningar,
den förre at wisa sin lagklokhet i oträngt mälli, och den senare at
bewaka sinä fördelar för Tenby. Har äran at med djupaste wördnad til sidsta lefnadstunden framhärda Högwördigste Herr Doctorns,
Biskopens och Procancellerens, min höggunstige befordrares allerödmjukaste tjenare
.

Åbo, d. 18. Dec. 1761.

4.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,

Anholler ödmjukast, at Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren ej omildt uptager, det jag så länge eftersatt min skyldighet at upwackta. Ordsaken til mitt dröjsmåhl har warit dels
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owissheten, när Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren
skulle äterkomma til Stockholm, dels och förnämligast, min k.
eleves wistande pä Bussila, hwarifrån hän förr otta dagar äterkom.
Jag hade gjerna welat, samt äfwen bordt accompagnera honom pä
landet; men en åkommen opasslighet, hwarutaf jag likwäl nu, Gudi
lof, är fullkomligen restituerad, hindrade mig at efterkomma en
så angenäm skyldighet, hoppas jag hos Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren wara ursäktad.
I hushollet stär, Gudi lof, alt wäl til. Jungfrun knotar wäl ibland
deröfwer, at hennes fria disposition hlifwit i åtskilliga mähl
inskräkt; men som ingen ändring kannu ärhollas, drar hon sitt kors
med tolamod. Stämningen til Pargas ting har jag, i brist af behörig fullmagt, som til datum ej ankommit, icke kunnat hörsamma.
Imedlertid har jag, på herr adsessor Jusleens tilstyrkan, skrifteligen
anfört minä laga förfall samt begjärt, at saken tils widare mä
upskjutas. Härwid påminte jag dock, at om häradsrätten tilhölle
andra deltagande nti delta wägstycke, at så wäl fullgjöra sin skyldighet, som landbonden på Pargas prästegärd godwilligt gjort,
skulle tingsrätten uti delta mähl ej widare beswäras. Under marknadstiden hafwa wäl några betalt sin crono- och tertialspannemåhl:
doch ej så mänga, som de förra ären. Ordsakerne äro dels
beswärlige wägar, dels ock en alt för stor brist på spannemåhl, hwilken gjör at ganska få kurnia betala i natura. På prästernas i församlingarne tilstyrkan hafwa wederbörande betalt efter 33 d:r t:n.
Saguboerne hafwa större delen warit rätt beskedlige, men nägre
af dem hafwa warit oförskämde, och det i superlativo gradu; ehuru
de med ali uptänckelig höflighet hlifwit bemötte. Härmedels har
jag äran at uti fyra bancotransportsedlar til Högwördigste Herr
Biskopen och Procancelleren öfwersända twå tusende fyra hundrare daler kopparmynt.
.
Efter som penningar hädanefter inflyta, skola räkningarne hos
Brehmer och Bahr blifwa betalte. Ercke-tunnorne har jag efter
consistorii ecclesiastici förordnande låtit föra til fru biskopinnan
Fahlenia. Tilförslen hit til staden har i winter warit owanligt ringa.
Bonden, som i sin boda får för spannemählen 36 d:r t:n, finner
ej sin räkning wid, at släpa henne til Åbo, och der efter markegången sälja den ä 30 d:r t:n. Jag har denna tiden warit af fattiga
ganska mycket öfwerhopad, som med tärar anhollit at få kjöpa
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spannemähl, emedan borgaren ej afläter nägon. Jag bar äfwen
säldt 6 ä 7 t:r å 36 d:r t:n; men minuterat den til 1/och 1
tunna åt person, på det så myckit flere kunde blifwa hulpne. Borgaren skal nu begära 42 d:r för tunnan. Ali spannemåhl, soin jag
nu bar i beholl, stiger efter en ungefärlig uträkning til 85 å 90 t;r.
Bristen af några angenäma nyheter är ordsaken, hwarföre jag
upfyldt mitt bref med oeconomiska. Innesluter mig nti Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höga ynnest, samt bar
aran at med djupasta wördnad framhärda Högwördigste Herr Doctorns, Biskopens och Procancellerens, min höggunstige befordrares
allerödmjukaste tjenare
Åbo, d. 21.

5.

Jan. 1762.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstige Befordrare.

Med upbörden går nog longsamt emot de förra ären
bwilket härrörer af den dyrhet, hwaraf detta landet plågas. Imedlertid bar jag anwändt alla uptänkeliga och med fogligheten öfwerensstämmande moiens, at förmä wederbörande til sinä restantiers
afbördande. Min föresats är tilat så laga, at hwarken de betalande
mä med skäl kunna klaga eller Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren må gå i mistning af sinä rättigheter. Så snart jag blifwer
försedd med mera penningar skola bodräkningarne utan upskof
blifwa betalte. Med den inkomna spannemåhlens föryttrande torde
wara rådeligast at wänta til närmare mot wåhren. En wiss man bar
wäl försäkrat mig, at wid första öpet watten skal hitkomma en
ansenlig quantite spannemähl frän Ryssland; men jag bar ordsak
at twifla, bäde om den nog tidigt kan hitkomma, samt om den är
tilräckelig at stoppa wår allmänna sädesbrist.
Twisten angående wägen imellän Pargas prästegärd och kyrkan
bar blifwit upskuten til Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens lyckeliga äterkomst.
Sedän herr Mennander absolverat Terentium, bar jag förr nägon
tid lätit honom äter begynna med Ciceronis bok de officiis. Sä wäl
i den swänska, som i den latinska stilen bar hän ansenligen ever—.
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tuerat sig. Hän skrifwer redan med inera smak, sirlighet och nätthet, än af hans älder kan wäntas. När jag träffar hos fransyska

nägra utwalda stycken, läter jag honom först vertera dem
på swänska och sedän pä latin, samt underrättar honom altid om
styrkan och behagligheten nti talesätten. I grekiskan har hän ock
temmeligen avancerat besynnerligen hwad resolution angår. Syntaxis och prosodien skola äfwen innan kortt occupera honom. Sedän
hän genomgått ätskilliga delar af mathematiquen, syselsätter hän
sig nu med Schenmarks computo ecclesiastico. Det är onödigt at
heratta, det min herre anwändt wanlig flit bäde pä theologien och
historien. Eljes är min förnämsta sysiä, at öfwa min k. eleve nti
talekonsten; at hän med maner och alta voce kan framföra sin mening. Jag hoppas äfwen smäningon reussera i detta slags Information, ehuru den fordrar mycken upmärksamhet och delicatesse.
Ty jag mäste för allting laga, at prommciation ej har minsta air
af det som kan kallas affecterat, hwilket äfwen så wanställer en
person, som en ädragen owana at blött tala. Jag bör så myckit mer
hafwa upsikt på min herres kläder, at de äro hela och snygga, som
jag ej kan härutinnan lita pä jungfrun. I förledne höst lät jag i
Pargas sticka ullstrumpor åt honom af den spanska ulien, som blef
hämtad frän prästegården. Af den öfriga ulien har jag lätit gjöra
kläde hos en fabriqueur härstädes, hwaraf herr Mennander fär
wackra hwardags kläder.
Efter consistorii academici resolution böra alla competitorer
tilden lediga profession, som ej ännu disputerat, framgifwa något
specimen innan denne mänads slut, men ännu har ingen af dem
inlämnat sitt arbete at tryckas. Ju närmare det lider til förslagets
uprättande, ju mer brummar Nääfwen. Nu hotar hän, at gjöra academien olyckelig om hän blifwer förbigången, som jag af h:rr professorer hört berättas, nu klagar lian ömkeligen öfwer förtryck och
förföljelse, nu äter holler hän baler. Förr nägra dagar woro mänge
af h:r professorerne med deras fruar hos honom inviterade och
undfägnade. H:r adsessor Neuman lefwer pä sin gärd och är plågad
af slag samt en dubbel frossa. Fru Alstrin är i desse dagar förlofwad men en landtmätare frän Österbotten wid namn Lundholm.
Härmedels har jag äran at öfwersända en förtekning på alla disputationer, som sedän sidsta promotion härstädes utkommit. Recension af de förnämstas inneholl skal jag med det första meddela. Med
auctorer

Vs,

djupesta wördnad har aran,

at
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til sidsta lefnadsstunden frandiärda

Högwördigste Herr Doctorns, Biskopens och Procancellerens, min
höggunstige befordrares allerödmjukaste tjenare
Åbo, d. 12. Febr. 1762.

6.

Johan Bilmark

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
höggunstige Befordrare.

. Härmedels har jag äter aran, at til Högwördigste Herr
Biskopen och Procancelleren öfwersända twä tusende d:ler k:mt,
nti medföljande fyra bancotransportsedlar:
Åtskilliga smä räkningar har jag nyligen betalt. Bters har jag
longesedan begärt, men ej ännu bekommit henne, så snart jag får
den, skal hon strax blifwa clarerad. Men Brehmer mäste wänta til
denna mänads slut; ty cassan tillåter ej, at nu liquidera med honom.
Jag har i är kjöpt timmer dels til dunstockar under golfwen i matsalen, wär kammat och trappan utanför wär byggning, dels ock til
en ny bro öfwer det Stora diket som är imellän bägge Biskopsäkrarna. På alla desse ställen fordras nu reparation, emedan de
eljes blifwa obrukbara. Jag läter nu kjöra hem sand til fyllning
dels under golfwen, dels ock uti trägärden. Hikenä omkring gärden
mäste äfwen i wåhr upgräfwas.
Fru lectorskan Ross, fru conrectorskan Pryss och h:r auditeur
Brandenberg aro nyligen med döden afgångne. Licentiaten Brandt
förrättar tingen för häradhsh. Mjöd, som är myckit opasslig.
Innesluter mig uti Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens
höga ynnest, samt har äran at med djupesta wördnad framhärda
Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellerens, min
höggunstige befordrares allerödmjukaste tjenare
.

-

Åbo, d. 4. Martii 1762.

7.

Joh. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,

höggunstige Befordrare.
Förr tre weckor hade jag äran, at Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren med skrifwande upwakta, samt dä tillika öfwer-
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sända twå tusende d:ler k:mt; wil ej annat förmoda, än at detta
bref riktigt framkommit. Sedän den tiden hafwa myckit litet penningar influtit. Med upbörden bar jag nu sä långt avancerat, at
ifrån Pargas församling restera allenast 7 äboer, hwilka dock förmodeligen antingen redan eller med första lära betala til h:r pastor
Gylling, som haft ali möda ospard wid tertialns och tijondens infordrande. Ifrån Haliko restera ännu 12 åboer; men ifrån Sagu longt
flere. Antalet kan jag ej denna gången utsättja; emedan jag ej ännu
kommer til liquidation med h:r pastor Rungius, som pätagit sig,
at under läsemötenstiden infordra reslantierne. Herrskaperne från
Sagu hafwa nastan allesamman betalt i år, ända til och med h:r
landshöfdingen Ehrenmalm och h:r capitaine Engman. Uti hushollit (sic!) bar ingenting förfallit, som förtjenar at berättas. Förutan
hwad jag tilförene haft aran at heratta om herr Mennanders studier,
fär jag nu lägga dertil, at hän nyligen begynt läsa uti Rollins
Histoire ancienne. Sedän hän för sig sjelf läst nägra blad, hwilket
hän altid gjör med lätthet och nöje, läter jag honom heratta för
mig innehollet nu pä swänska, nu pä latin efter omständigheterne.
H. herr professor Hassel har warit gunstig och förr nägon tid öfwersedt min herres exercitier, äfwen en gäng, när jag war frånwarande,
då de woro i concept allenast författade, och betygat öfwer dem
mycken fägnad; sä at herr professorn utlät sig: Carl Fridric, du har
just en stylum floridum. Det är otroligit, huru myckit denna utlåtelsen har encouragerat min herre. Herr notarien Frosterus har
lofwat mig, at i nu instundande wåhr wilja anwända nägon tid, at
underwisa min herre uti stylen, så at lian ännu fär mera stadig
hand, hwilket jag hoppas framdels skola gagna honom.
I förledne Fredag blef hans excellence herr riksrädet Rudenskjöld wald til Äbo-academie canceller. Förslaget til historiarum
profession har ej ännu blifwit uprättat; är ock owist, om det sker
förr Påskhelgen. Imedlertid hafwa ätskillige disputationer pä kortt
tid utkommit. H:r prof. Haartman har utgifwit theses historicomorales. Näfwen har disp. de erroribus antiquae jurisprudentue
nat. nostro aevo recrudescentibus.
Hyllen de juribus civium conreservatia,
cessis et
Lefren de historia prudentiae politicae ministra.
Forströms gärd på Klöstergatan näst intil Öhrnbergs hus afbrann
om natten imellän förledne Måndag och Tisdag, doch gick elden
intet widare. Har äran at med djupesta wördnad til sidsta lefnads-
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stunden framhärda Högwördigste Herr Doctornes, Biskopens och
Procancellerens, min höggunstige befordrares allerödmjukaste tjenare
Åbo, d. 25. Martii 1762.

8.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstige Befordrare.

Jag är öfwertygad derom, at hans excellence wär nådige
annat kan, än reflectera på Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens gällande recommendation. Imedlertid
är jag ännu owiss, hwad partie högbemälte herr tager uti denna
affaire. Sä myckit ser jag förrut, at om hans excellence interesserar
sig för mig, wore apparance temmeligen favorable. I dag är herr
lagman Paleen hiiden at spisa hos hans excellence, wid hwilket
tilfälle nägot til min fördel torde blifwa uträttadt. Jag har upwaktadt mäst alla af deras excellencier, som äro i staden, och
blifwit af dem ganska nädigt bemött. Ingen wiste af Nääfwen mer än
hans excell. Rudenskjöld, som likwäl uti denna affaire lofwade, at
referera sig pä hans exc. cancellerens utlåtande. Nääfwen har af
consistorio academico fätt et wälförtient testimonium och har nyligen, ne quid desit, warit nog importune mot hans excell. cancelleren, sä at hän säkert intet interesserar sig för honom. Imedlertid täncker Nääfwen at oförtöfwat inkomma med ytterligare påminnelser, hwilka gjöra at saken ej förr, än wid denna månads
slut blifwer i rådet företagen. För de nya recommendationer, hwilka
jag med den i dag ankomna posten af Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren haft äran at bekomma, aflägger jag allerödmjukesta tacksäjelse. Detta är en öfwerflöd af ynnest, som jag
aldrig wägat önska, mindre begära. I morgon får jag upwackta
desse herrar, och skal ej underläta at framdeles berätta sakens
.

canceller, ej

omständigheter.
Med Nordsten öfwersänder jag et paquet med böcker och exemplar, som jag emottagit af h:r cancellierädet von Stiernman. Tagelmadrassen är wäl färdig och kostar 172 d., men kunde ej denna
gängen i brist af tjenligit rum på fartyget öfwersändas. En fan-
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teuille kostar 6, 8 å 10 plätar, efter des olika godhet. Et claver
har Jag bestält åt herr Mennander af det begärta slaget, soin kostar
300 d., men blifwer ej färdigt förrän i Novembris månads början.
En fleuttraverse af buxbaum kostar 48 d. Nachrichten von einer
hallischen Bibliothek fins intet bärstädes, men om den ästundas,
bar Lochner lowat, at förskrifwa henne. Inga nya portraiter har
Schierer i är bekommit, bar ej eller wägat at föskrifwa nägra.
H:r secret. Gahm bar lofwat, at öfwersända nägra jämte sai. biskop
Innesluter mig nti HögWallins, sä snart det blifwer färdigt.
wördigste Herr Biskopens och Procancellerens wanliga ynnest, samt
bar aran, at med djupesta wördnad framhärda Högwördigste Herr
Doctorns, Biskopens och Procancellerens min höggunstige befordrares allerödmjnkaste tjenare

Stockholm, d. 14. Sept. 1762.

Johan Bilmark.

In margine: I förledne Lördag afsomnade h:r presidenten Zander
och begrafwes i dag. Genral W. R. Stackelberg tros wara närmast
til succession. I dag afsomnade h:r presidenten Ridderstolpe. I
gär war cabinet, dä h:r doctor Tillander blef utnämd til domprobst
i Wexiö, hwilket jag avec assunrance kan heratta. Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren täcktes höggunstigast ursäkta,
at jag är nägot confus nti mitt bref. Högwördigste Herr Biskopens
och Procancellerens mänga och Stora wälgjerningar hafwa försatt
mig denna gängen nti en sädan situation.

9.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
höggunstige Befordrare.

Uti hela min lifstid har jag ej öfwerlefwat nägon gladare dag,
än i gär, dä jag hade den Stora lyckan, at af Hans Kongliga Majestät,
wär allernädigste Konung blifwa utnämnd til historiarum och moralium professor wid universitet i Åbo. Jag kan aldrig nogsamt
wörda och prisa den milde Guden, som ifrän min första lefnadsstund
dragit för mig en underlig omsorg och uti denna min ansökning
lätit mig röna des nädiga försyn. Jag wördar Hans Kongliga
Majestät, wär allernädigste Konung, som emot allas förmodan he-
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wärdigat mig en sä hederlig station. Jag wördar hans höggrefweliga excellence, wår nådigste canceller, som har haft ali möda ospard,
at befordra min wälfärd.
Jag wördar ock Högwördigste Herr
Biskopen och Procancelleren som warit förnämsta ordsaken til
detta mitt wigtiga

avancement.

Den högste Guden bekröne Hög-

wördigste Herr Biskopen och Procancelleren med sä mycken wälParticularisignelse, som jag af tilgifnesta hjerta önskar.
teter, som wid denna min ansökning förefallit, fär jag aran, at wid
.

annat tilfälle heratta. Kan ej underlåta at nu nämna, det hans
höggrefweliga excellence, wår nädigaste canceller, har twänne gånger
specielt recommenderat mig hos Hans Kongeliga Majestät.
I nasta wecka hoppas jag få de flästa commissioner uträttade,
hvarefter jag i slutet af samma wecka täncker, wil Gud, at återresa
til Finland, önskande ingenting högre, än at den högste Guden
wille gifwa mig kraft, at sä bestrida denna profession, at det mä
lända hans heliga namn til ära, minä gynnare til fägnad samt den
studerande ungdomen til förmån och nytta. Innesluter mig uti
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höga ynnest,
samt har aran, at med djupesta wördnad til sidsta lefnadsstunden
framhärda Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens min
höggunstige befordrares allerödmjukaste tjenare

Stockholm, d. 10. Maji 1763.

Johan Bilmark.

In margine: Ifrån Upsala har jag haft bref med underrättelse,
inga påfoglar i år kunna derifrän ärhollas, emedan alla, utom
et gammalt par, har i winter af wanskjötsel dödt ut. Kelata refero.
at

10.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

I förledne Påskdag ankommo pä en gäng öfwer hafwet 12 swänska
poster, wid hwilket tilfälle jag hade aran, at bekomma twänne Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref,
för hwilka jag ödmjukesta tacksäjelse aflägger. Den summa, som
dragounerne frän Pargas begjärte för sitt arbete, tycktes ej wara
obillig; men hade likwäl, när alt blef sammanräknadt, kunnat stiga
nog högt. Ty uti de 1.800 d:r, som desse karlar skolat undfä, war
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ej arbetet wid kjällaren, hwilket jag anser nastan lika drygt med
den öfriga byggnaden, inberäknadt, utan för des förfärdigande
fordrade de lika dagspenning med stadstimmermännen. Härtil kom
en annan olägenhet, nämligen at de wille så tidigt börja sitt arbete,
at de kunde sluta det i Maji månad, pädet fiskerierna ock åkerbruket ej måtte fösummas. I denna händelsen hade det warit
omöjeligit för mig, at hafwa tilbörlig upsikt öfwer dem, och at
lämna et sä stort wärk pä nägra okunniga bönders answar, hade
pä min sida warit oförswarsligit.
Til fru biskopinnan Papke, som läter anmäla sin compliment,
lefwererade jag i gär 300 d:r k:mt, hwarpå jag nu bar aran at
wederbörligit quittence öfwersända. Af medföljande lilla surnmariska räkning täcktes Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren höggunstigt inhämta burn det stär til med cassan.
Kårtt för helgen hade jag aran, at pä en half timma få tala
med h:r past. Rungius. Ordsaken til delta hastiga entretien war,
at lian skulle straxt borttresa och jag måste til examen pbil. mig
i consistorio infinna. Jag skickade til bemälte pastor i medio
Februar. en förtekning pä restantierna från Sagu för är 1764, och
steg summan dä af innestäende tijonde til 49 d. 16 kpr utom hwad
som resterar för 1763, som utgör de nägot öfwer 20 d:r. Under sinä
läsemöten bar hän upburit penningar för 3 d:r 10kpr; föregifwande,
at de andre utlofwat betala sin skuld hos mig. Som jag ej kan
wänta nägon säker adsistance af b:r pastoren och penningar äro
mig högst nödwändiga, mäste jag i morgon resa til Pemar och
anmoda b:r Hedman at i delta mälli wara mig behjelpelig. Med
snickaren i Sagu hade h:r pastoren ej ännu fätt tala, emedan lian
är hos h:r assessor Hising och der förfärdigar ätskilligt arbete. Mig
är dock lofwadt, at lian wid hemkomsten skal infinna sig bärstädes.
Drages härmed ut pä tiden, täncker jag gjöra en lustresa til Sagu.
Kärtt förr helgen lät jag ännu spränga 80 lass grof Sten, hwilka
med slädföret äro transporterade til sitt rätta ställe.
Min k. eleve bar sedän tredje dag Påsk warit wistande pä Bussila
at fullkomna derstädes sin disputation, hwilken i nästa wecka lärer
blifwa färdig at inlefwereras pä trycket. Jag wil ej annat förmoda,
än at den skal blifwa ventilerad före Pingsthelgen. Sedän delta bar
lyckeligen gädt förr sig, underställer jag Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga ompröfwande, om ej herr
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Mennander smäningom borde hyfsa sin päbegynta oration, pä at den
kunde hållas uppå Hans Kongi. Höghets Cronprintsens namnsdag. Wid
tilfälle utbeder jag mig äfwen aran at fä weta, burn Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren täncker emploiera sin k. son, pä
det jag derefter må kunna taga minä mesurer. Jag kan ej nogsamt
berömma honom för en exemplarisk gudsfruktan, en ren dygd samt
ganska mycken stadighet. Til hwad lefnadständ hän bar mästa
lusten kan jag ej ännu säga; dock tyckes, at det academiska arbetet
ej särdels accommoderar honom. Delta kan likwäl ändras: ty sedän
hän nu hunnit tilden ålder, at hän fått rätt smak för wetenskaperna,
sä kan denna snart alstra af sig arbetsamhet, för hvilken lian
naturellement är porterad. Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren finner sjelf bäst, hwad des enda son är nyttigast. Hwad
mig angår, så aro inga fördelar sä Stora, at jag ej önskar dem större
ät en sä högtälskad wän. Om h:r Mennander i sommar skal gjöra
nägon resa til Stockholm, torde wara nödigt i anseende til linkläder
och andra saker at derom med första anstalta.
Min cousin h:r directeur Odel, har uti long tid hyst för Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren en besynnerlig wördnad och högacktning, hwaraf hän önskar at uti Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens bekantskap fä lämna nägot wedermäle. Til winnanade härutaf har hän anmodat mig at anmäla sig
hos Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren, och som jag
ei kunnat wägra en sä oskyldig begäran, wägar jag at härmedels
recommendera honom hos Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren; öfwertygad derom, at hän genom wanlig quikhet och
droiture lärer söka, at gjöra sig Högwördigste Herr Biskopens och
Procancellerens ynnest wärdig.
Med sidsta posterne fick Consistorium åtskilliga bref. Protocolls
deputation påminner om protocollerna, hwilka i dag lära afgä.
Prof. Nääf och Haartman hafwa inkommit med beswär öfwer deras
sena befordran, hwilka äro consistorio communicerade til förklaring; hwilken oförtöfwat skal afgä. Blifwe alla consistorio förklaringar sä lätta.
En student Öfwerberg har uti facultate philosoph. praesenteradt
en falsk dom uti en lägermählssak, til hwilken hän blifwit förwunnen. Hän blef kärtt derefter uppå hofrättens begäran arresterad,
men har sedermera frälsat sig genom flykten.
Har äran at med
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djup wördnad beständigt framhärda Högwördigste Herr Biskopens
och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 12.

11.

April 1765.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller

Det ständswahl,
herr Mennander
bör fatta,
—■
kan ej annat,
förordsaka hos mig bäde mänga och ömma consisom

—.

snart

än

derationer. Det trägna arbete, som fordras utaf en academicus, är
ej aldeles ätminstone å present, öfwerensstämmande med hans smak.
Hans börd, hans genie och böjelse synas ärna honom tilat gjöra
lycka nti den Stora werlden. Men hans ömma och granlaga tänckesätt wid alla tilfällen, hwilka altid gä derpä ut, at ej gjöra eller
låta annat, än hwad hans räna och stadiga dygd askar, torde, besynnerligen för det närwarande, gjöra statslefnaden för honom mindre
behagelig. I anseende härtil bar lian sjelf för sin k. morfar och
mig förklarat, at hän hälst önskade ännu et år få stanna qwar wid
academien, och imedlertid söka, at mer och mer perfectionera sig
nti de wetenskaper, som kunna gjöra honom nyttig nti des tilkommande lefnadsständ. För min del kan jag ej neka, dock utan at
gjöra antingen honom eller mig nägon tort, det hän ännu til sitt
evertuerande kunde behöfwa denna tid; ty wid 17 ärs ålder börjar man först efter underwisnings swärigheter at träda in uppå
wetenskapemas behageliga fält, på hwilken inga andra i nämde
ålder kunna hafwa longt avancerat, än de som från barndomen warit
helluones librorum. Jag kan säledes pä ena sidan ej annat än gilla
herr Mennanders ganska wälbetänckta upsät; men när jag på den
andra besinnar, huru myckit Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren med sin närwarelse i Stockholm kan til hans fördel
uträtta, hwilket framdeles swärare kunde ärhållas, så stannar jag
aldeles uti willrädighet. Wahrar riksdagen nägot länge, sä torde
herr Mennander med stor fördel och utan at förlora nägot pä
swänska sidan, kunna ännu et är förblifwa härstädes. Dock uti alt
delta är Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens wilja
herr Mennanders och min lag.
At Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren höggunstigt
åter gillar anstalterna wid Ala-Lemo, anser jag som et nytt prof utaf
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Högwördigste Herr Biskopens ädelmod. Såsom dels lectionerne dels
ock herr Mennanders disputations tryckning hindra mig, så kan
jag ej förrän i nasta mänads början begynna med byggandet pä
Lemo. Min närwarelse härwid synes blifwa oumgängelig.
H:r secret. Cajalen bar hela denna tiden dels med protocollernas
renskrifwande, dels ock med andra gjöromåhl så warit öfwerhopad,
at hän ej ännu hunnit resa ut til Mondolin och sluteligen afgjöra
saken med honom. J nasta wecka täncker hän företaga sig denna
affaire, då jag äfwen täncker anmoda honom, at helsa pä Dahlström,
samt försöka om hän kan förmås at sälja sitt rustholl. Huru detta
kan aflöpa, skal jag med första hafwa aran at heratta.
Straxt efter Päskhelgen reste jag til h:r befallningsm. Hedman,
och anmodade honom, at genom alfwarsam lysning päminna de
ännu resterande Sagu bönder om deras tijondes afbördande. Gubben
pätog sig, at sjelf resa til Sagu, at gifwa lysningen så myckit mera
eftertryck och äfwen munteligen öfwertala dem tilat infinna sig
härstädes. Men när lysningssedeln lämnas åt h:r p. Rungius, tilstod
hän, at lian redan upburit penningar af de flästa, och följachteligen blef lysningen inhiberad. Således har jag hopp, at snart äter
fä nägra penningar från Sagu, men dröjes efter wanligheten för
länge, måste jag resa dit. Päskpenningar från Sagu woro i är 250 d.
1 ./., från Pargas 286 d. 20 ./., de öfrige pastoralierna hafwa ej ännu
härifrån influtit. I gär betalte jag Högwördigste Herr Biskopens
och Procancellerens cronoutskylder til h:r befall. Hedman, som
stego til 691 d. 4 ,/. Jag skal hushälla så wahrsamt som möjeligit
är med cassan, och ej skrida til nägot penningelän utan i högsta
nödfall.
Såsom wid Stora byggningens upsättjande på Lemo et stort rum
fordras wid stockarnas flyttande och handterande, så kunna inga
wilda trän blifwa planterade pä gärden förrän i nästa höst. Eljes
är trädgärdsmästaren nu sysselsatt, at i trägården plantera fruchtbärande trän och buskar. H:r prof. Kalm har äfwen en gäng i währ
warit pä Lemo.
Förr fjorton dagar äro consistorii protocoller til hans högg. excellense insände, hwilket Consistorium äfwen gifwit protocolls deputation wid handen.
Om professorerne Nääf och Haartman skulle til min nachdel wid
nu pästäende riksdag något försöka, så anhåller jag ödmjukast, at
41
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Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren, som förhulpit mig
tilden hederliga station, hwilken jag innehafwer, täcktes också mig
wid minä wälundfångna rättigheter bibehälla. Med nasta post skola
förklaringarne öfwer nyssnämnde professorers beswär öfwersändas.
Herr Mennanders disputation lärer komma at ventileras den 5.
nästkommande Junii. I dag begrafwes fru lagmanskan v. Morian
nti Bjerno kyrkja. Innesluter mig nti Högwördigste Herr Biskopens
och Procancellerens ynnest, samt bar aran at med djup wördnad
framhärda Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 3. Maji 1765.

12.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Sedän jag nägot drögt, at beswara tränne Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref, hwilka jag haft
äran, at inom twänne weckor bekomma, fär jag nu med en angenäm tidning ärsättja, hwad som igenom dröjsmählet kan wära felat.
Förledne Onsdag war den dag, då i Herrans namn herr Mennander lyckeligen trädde fram för publicum och förswarade sin disputation. Delta gjorde hän sä beskedeligen, grundeligen, samt med
sådan färdighet och redighet, at näppeligen lärer nägon i den
ålder bättre i canthedren sig acquieterat. Wär önskan hade warit at
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren kunnat närwarande
deltaga uti delta wårt nöje, då jag är försäkrad, at den fägnad,
som Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren redan bar
af sin dygdiga och quicka son, ansenligen blifwit förökt. Herr
landshöfdingen Wallen war ibland mänga andra förnäma personer
närwarande, samt uti en wacker och med myckin tendresse upfyld
harangue gratulerade herr Mennander til sinä framsteg uti bokeliga
konster, dock utan at opponera, emedan tiden redan war förliden.
Man kun de af uttalet märkä, at h:r landshöfdingen war wid delta
tilfälle nog rörd, hwilket mera röntes, dä hän efter disputationsacten steg fram och gratulerade herr Mennander.
Samma dag hoit äfwen h:r prof. Hassel en stor och präcktig
tracktering. Utaf hofrättsstaten woro närwarande h;r president
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Lagerflycht, h:r hofr. Juslen, h:r ads. Ignatius och h:r ads. Hasselbom jämte hela academiestaten, samt åtskilliga andra. H:r landshöfdingens opasslighet tillät honom intet at infinna sig uti wärt
lustiga sällskap. De fläste utaf gästerna, äfwen herr presidenten,
woro närwarande til kk 12 om natten.
I gär hoit h:r Mennander
här hemma en annan tracktering för sinä wänner til et antal af
20 personer. Mankan wäl säga, at desse woro de utwaldaste af
den studerande ungdomen. De blefwo fägnade med pounch, bischof
och confecturer. Hän hade wäl ej Högwördigste Herr Biskopens och
Procancellerens speciella lof härtil, doch hoppas jag, at Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren agreerar wärt oskyldiga
nöje.
Nu täncker herr Mennander at fullkomna sin oration. Med h:r
prof. Hassel har jag talt om denna affaire, och häller hän före,
at efter ingen resa til Stockholm kommer i är af h:r Mennander
anträdas, hän ock nyligen utgifwit et wackert academicum, så wore
bäst at wänta med oration til nasta är. Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens wilja blifwer sä i delta, som i alla andra
mähi h:r Mennanders lag.

Bägge brefwen til fru hiskopinnan Papke har hon longt förr
delta bekommit af mig, och hoppas jag, at hon redan enligit sin
swarat. I förledne Mändags börjades med byggandet
pä Leino. Fyra timmermän arbeta nu först pä ladugården och
husens flyttning frän gamla til nya gärden; tre karlar hafwa grafwit
kjällaren och trumman, och tre andre äro murmästaren behjelpelige at förbättra grundwalen, som i anseende til förra timmermännes
bedrägeri fordrar ännu myckit arbete. Den nya ladan, som i förledne höst upsattes, har redan sä sjunkit, at nedersta hwarfwet
rörer wid jorden. I anseende härtil måste jag läta lägga andra
och högre hörne-stenar under den samma.
H:r hofrättsr. Juslen
har förbehällit sig at resa til Leino och in loco söka bringa Mondolin til raison. I nästa wecka, wil Gud, skal delta ske; hwarefter jag straxt skal berätta, huru denna congress aflupit.
Har
äran, at med djup wördnad til sidsta lefnadsstunden framhärda
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare

lofwen, derpå
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In margine: En
widlöftigare.

13.

resa

til Lemo hindrar mig, at

(lennä

gång skrifwa

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Sedän jag förr otta dagar
Biskopen och Procancelleren
ärhällit twänne Högwördigste
höggunstiga bref af d. 19. och
tacksäjelse aflägger.

hade aran, at Högwördigste Herr
med skrifwande upwakta, har jag
Herr Biskopens och Procancellerens
23. Julii, för hwilka jag ödmjukesta

Ännu har ej yppats tilfälle at få låna ut nägra penningar. Mänge
skulle wäl ästunda en sådan förmän, hälst i wåra penningelösa
tider, men de kunna ej praestera sådan borgen, somman med säkerhet kan antaga. Så snart nägon anmäler sig skal jag om omständigheterna straxt aflämna wederbörlig underrättelse. Imedlertid
får jag heratta, at den wanliga hushyran från landtränteriet utfallit
för det förlidna halfwa äret, hwilken, om Högwördigste Herr
Biskopen och Procancelleren höggunstigt tilläter, jag täncker wid
byggnaden härstädes anwända. Eljes anhäller jag ödmjukast, at af
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren genom en sedel
blifwa auctoriserad til dessa penningars lyftande.
Det är ej utan, at ju byggnaden härstädes kommer at mera kosta,
än man i början kunnat föreställa sig, ehuru man derwid brukat
ali sparsamhet, som litan at minska husets behagelighet och warachtighet warit möjelig. Dock wil jag til gärdens fullkommande
ej rubba den summa, som hos h:r cam. Björkbom är deponerad.
Jag skal hellre pä annat sätt, fast genom litet län, hjelpa mig fram
til des penningar äter inflyta. Igenom ändringen pä taket winnes
åtminstone 600 d:rs besparing. Huset blifwer äfwen mera proportionerligit. Ty efter Schröders project hade lakets högd blifwit
til byggningens högd, som 8 til 5, det är taket hade blifwit nästan
dubbelt högre än byggningen. Alla sidwäggarne hade blifwit uptimrade och med mellanwägg förbundna. Och med hela denna
appareil hade man allenast ärhällit twänne windskamrar, hwilka
man nukan få äfwen så wackra och beqwäma.
Med byggnaden
är eljes så longt avancerat, at i morgon eftermiddagen begynna

Vs 1765.

645

timmerkarlarne med takstolarnas förfärdigande. I denna weckan
hafwa de huggit 4 hwarf pä Stora byggningen, lagt in sparrarne,
höflat dem som lades i kjöket och kjökskammaren, lyft up ladan,
försedt den med nya och fasta grundstenar, underhuggit den med
et hwarf, at des tak, samt fähus- och lidertaket blifwa lika höga,
förfärdigat fähus- och liderwäggarne, sä at i det förra fattas allenast
tak och golf, samt lagt et wackert golf i ladan. Jag tycks hafwa
fått beskedeligit arbetsfolk. De börja altid förr kl. 5 och sluta säilän
förrän kl. 8 om aftonen. När det rägnar om dagen och de hindras
i sitt arbete, sä arbeta de sä myckit längre om qwällen. De äro
äfwen sä sparsamme, somman någonsin af sådant folk kan wänta.
Det är sant, at Lemobonden i rättan tid blef upsagd, men som lian
ej afträder gården förr, än wid Michelsmässan, sä har lian gärden
pä samma fot som tilförene, och följachteligen är ingen riwakt
i denna höst nödig. Til nästa är har jag städslat en sädan person.
At lämna en tilräckelig underrättelse om det, som Mondolin wil
afslä, är nu swärt för mig, dä jag ej har tilfälle at bifoga nägon
del af chartan. Jag skal dock bjuda til, sä godt jag förmår. Straxt
bortt om soldatetorpsåkren är en liten udd, och ifrån den bör nti rätt
linea föras en gärdessgård, som är parallel med gjärdesgärden för
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens Stora åkrar.
Detta stycke wil lian allenast lämna af skogen. Det torde wara bäst,
at låta saken blifwa in statu quo, til des Gud snart hjälper Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren hem til oss.
Herr Mennander, förtjänar i anseende til sin sannfärdiga dygd,
stadighet och besynnerliga qwickhet sä mycket större beröm, soin
lian sjelf hatar de alla förnäma personer härstädes, soin hafva
smak för litterature och konster, hedra honom ofta med sitt sällskap, och täfla sedän med hwarannan at berömma honom. Ingenting har, alt sedän Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren
bortreste, sä legat honom om hjertat, soin en sann gudsfruchtan.
Penningar, som hans camerader anwändt pä grannlåt och nöjen,
emplojerar lian at kjöpa åtskilliga theologiska afhandlingar, i
hwilkas läsande hans förnämsta tidsfördrif bestädt, hwarpä lian
gjerna tilbragt nägra timmar om dagen, förutom aftonstunderna.
Hän kan ej tilfylles uttrycka den glädje hän har utaf sädane öfningar. I anseende härtil har jag projecterat för honom, at utwälja
theologien til sitt luifwudstudium; hälst jag ofta märkt, at Hög-
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wördigste Herr Biskopen och Procancelleren akulle wäl uptaga, om
hana wahl fölle deruppä. Jag wille derföre börja med alfwarsammare lecture uti spräken och dogmaticis; men det behagde honom
ej särdeles, efter lian bar ingen lust för prästeståndet. Efter mogen
öfwerwägande är nu hana föresats och önskan, at blifwa engagerad
uti Kongi, cancelliet, och allerhälst uti inrikes civilexpedition. Och
sannerligen har hän, efter mitt tycke, redan alla de egenskaper,
som i framtiden utlofwa en stor cancellieman.
Imedlertid lärer
orådeligit, at hän först blifver i Kongi, hofrätten härstädes
inskrifwen, och biwänar de der förekommande rådplägningar. Hän
kan således bäde förkäfra sig i lagfahrenheten och winna nägot litet
avancement, som gagnade honom pä Swänska sidan. Huru snart
detta skal ske, underställer jag Högwördigste Herr Biskopens och
Procancellerens höggunstiga ompröfwande. Imedlertid skal ingen
tid försummas, at öfwa honom uti historien, moralen och politiquen, jämte latinska och fransyska spräket. Ändteligen häller jag
före, at det i flere afseende är för herr Mennander nyttigt, at hän
i nästa währ, wil Gud, blifwer i Kongi, cancelliet inskrifwen, besynnerligen om riksdagen så länge warar, dä Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren kan hufvudsakeligen bidraga til hans upkomst. Herr Mennander har nu i otta dagar warit wistande hos
sin k. morfar, och sysselsätter sig ibland annat dermed, at lian afej

wara

skrifwer ätskilliga anmärkningar wid lagboken, som hans morbror
fått låna af h:r hofrättsrådet Jusleen.
En kortt beskrifning öfwer studenten Carl Fr. Brunbergs academiska lefwerne. Hän kom hit til academien 1758 och hade bekommit af consistorio i Strengnäs et ganska hederligit testimonium,
hwaruti hän berömdes ej mindre för sin quickhet, än beskedelighet och dygdiga upförande. Men just wid samma tid ankommo
til Swänska nation härstädes ätskilliga bref frän Upsala, hwaruti
Brunberg med de swartesta färgor afmälades. I anseende til denna
contradiction war Swänska nation nödsakad, at nägot upskjuta med
Brunbergs inskrifning; men somman kortt derefter frän Hera
händer blef underrättad, at Brunberg wäl nägot felat, men ej så
myckit, som brefwen innehöllo, blef lian af oss antagen. Hän
wistades derefter wid pass 3 mänader i Åbo och war bäde flitig samt
beskedelig. Häruppä blef lian af prof. Clewberg recommenderad
til en condition hos majoren wid Nylands inf. regemente h:r bar.
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Armfelt, hwilken hän i 5 är med patron och inspectoris fullkomliga nöje förestod. Nu informerar hän h:r öfwerstlieut. de Carnals
och h:r cap. Eneschjölds söner, och skal af dessa herrar wara
myckit älskad. Hän förtjänar det ock; ty hän är quick, ganska
trägen med sinä disciplar, höflig mot alla, och har man i de
samfälta 7 är, som lian här wistats, ej sedt eller hördt af honom
minsta widlöftighet.
Jag kommer äter til oeconomica. Wid slutet af denna månad
skal jag börja med penningars öfwerskickande til Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren. Skulle imedlertid de omnämnde
1.180 d:r åstundas, skal jag dem straxt öfwersända. Notarien
Frosterus lärer ock snart kunna aflämna någon liten penningepost. Så snart qwicktijonden i Pargas blifwer upburen, som sker
Bartholomaei dag, skola tjugu lispund smör med först öfwergående
fartyg til Stockholm öfwersändas.
Uppå herr probsten Mjödhs alfwarsamma föreställning hafwa
Sandö boerne beqwämat sig at ärsättja den skada, som Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren led i förra betingningen
med 70 stäckar. De öfriga 32 har jag kjöpt af dem til ribyggnadens
fullkommande. Jag hoppas, at timret nu mäst skal räcka tilat
upbygga gården, och om några stockar skulle fattas, skal jag dem
i rättan tid framskaffa.
Under alla dörarna har man lagt en stadig grund af sä grofwa
stenar, som knapt 10 karlar kunnat röra, och säledes hoppas jag,
at dörarna ej skola sjunka eller blifwa sneda. Wid hwart hwarf
har jag haft noga upsikt pä dymlingama, mässdragen och knutarne.
Et par förnsterbeslag förtenta kosta 3'/2 d:r, et par oförtenta 2Mi d:r,
et par förtenta gängjern 6 d:r, et kammarlås 10 d:r, et sahlsläs
12 d:r. Har aran, at med djup wördnad beständigt framhärda
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste
tjenare

Lemogärd, d. 2. Augusti 1765.

14.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Inom några dagar har jag haft äran at bekomma twänne Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref af

648

J. Bilmark.

d. 10. och 13. innewarande, för hwilka jag ödmjukesta tacksäjelse
aflägger.
Som förledne sommar liar warit ganska wät och kali, sä hafwa få
inländska, och nastan Inga utländska frö hunnit at mognas. Detta
är ordsaken, hwarföre h:r rector magnificus ej i år kan öfwerskicka frön af americanska wäxter. Hän har dock lofwat, at i
deras ställe med sidsta härifrän seglande fartyg öfwersända några
lefwande rötter af de begjärta slagen.

H:r not. Frosterus har redan skrifwit til sacellanen Wikmans
änka och påmint om expeditions utlösande frän cancelliet.
Sedän jag sidst hade aran at skrifwa, har uppä Lemogärd
följande blifwit uträttat: l:o hela grundwalen under ladugårdshusen är nu fullkomnad. Under höladan har jag på bägge yttre
sidorna låtit gjöra grundwal, på det odjuren ej måtte få tilfälle
at under gälfwet tränga sig in i ladugärden. 2:o den ny a stugan
med mellankammaren är färdig til wäggarna och takröstet. 3: o
med bodan, loftet och redskapshuset, som stå pä andra sidan om
wagnslidret, är lika longt avancerat som med husen N:o 2. 4:o
I dag äro timmerkarlame sysselsatte at förfärdiga taken sä wäl
på de nya husen i bondens mangård, som i ladugärden. 5:o
plancket omkring manngärden är mäst färdigt. Dessutom har jag
lätit borttföra större delen af spänerna frän gärden och lägga dem
i högar.
Härhos har jag äran at nu öfwersända i åtskilliga bancosedlar
tre tusende twä d:r kopparmynt, som medföljande förtekning närmare utwisar. Ehuru jag haft ali möda ospard, har jag likwäl ej
kunnat få tilwäxla mig sä många Stora sedlar, som jag til denna
transport behöft, hwarföre jag mäste nyttja sinä sedlar. Jag har
denna tiden betalt ansenliga penningar i dagslöner, för nääfwer,
bräder, spik med mera, doch är cassan ännu i temmeligen godt
tilständ. Önskar allenast at bodräkningen hos h:r Bremer wore
betald. Hän har pä tu års tid ej fätt några penningar. Sä snart
jag äter kan samla nägon penningspost, skal jag den straxt til
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren öfwerskicka.

Sädeswäxten i Finland har i är warit nog swag, sä at landtmannen
saknar i sin boda tredje delen af det hän fick i förledit är. Hän
betalar derföre gjema 9 plätar för tunnan.
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Hela behållningen frän Biskopsäkren steg i höst ej högre, än
til 30 t:r 23 kpr. Pä Pargas prästegård och Kärois är ej ännu alt
tröskadt.
Af consistorio academico blef jag i går anmodad at hälla en panegyrique öfwer hans höggrefl. excellence Ekeblad, och bar oacktadt
alla anmäldta hinder och sysslor ej kunnat dispenseras härifrän.
Jag längtar rätt myckit at se hwad tour som ansökningarne til
theologiska profession taga. Doctor Mesterton, pr. Nääf och pr.
Haartman hafwa redan inkommit med sinä suppliquer. Pr. Ross
förklarade i gär uti consistorio, at lian ännu wore owiss om lian
skulle anmäla sig til denna ledighet. Delta yttrande jämte andra
tilstötande omständigheter gifwa mig nog anledning at tro, det wist
folk, som altid wilja synas, torde härwid nägot besynnerligit försöka.
I förgär blef Abraham Jusleen til borgm. Hagerts innerliga fägnad enhälligt wald til rädman härstädes efter borgmästaren Kepplerus i Lovisa.
Herr Mennander ber om sin wördnads anmälan. Har aran at med
djup wördnad til sidsta lefnadsstunden framhärda Högwördigste
Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 20. Sept. 1765.

15.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Genom Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref af d. 5. hujus, för hwilket jag ödmjukesta tacksäjelse
aflägger, har jag blifwit lättad ifrån mycken oro och bekymmer.
Ty ehuru min beständiga föresats är, efter bästa wett och yttersta
förmäga gjöra alt, hwad som kan lända til Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens nöje, kan likwäl hända, at jag äfwen
i min wälmening understunden 1 förgär mig. Doch när Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren sä gunstigt gillar alla smä anstalter wid Lemogårds upbyggande, äger jag alt, hwad jag kan önska
och begjära. At iakttaga symmetrien bar warit för mig så myckit
lättare, som jag i alla omständigheter pädet nogesta fölgt Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ritning. Sedän jag
1
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förra gängen hade aran at skrifwa, har jag lätit på Lemogård plantera 30 stn lindar. I nasta wåhr, wil Gud, skola flera trän sä wäl
i trä- som pä mangården blifwa satte. I winter förestä ätskilliga
kjörslor, i synnerhet med gjödsel och sand til fyllning, af den sednare fordras 13 å 1.400 lass. Som en rirad i nasta år nödwändigt
mäste upsättjas pä Lemogård, sä utber jag mig af Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren den aran at få weta, om denna
byggnad skal förfärdigas med 2 rior, en loga och lada säsom pä
Biskopsäkren härstädes eller om icke det är tilräckeligit at låta upsättja en ria, en loga och lada nti en rad. I bägge händelserna
mäste flera timmerstockar upkjöpas än nu finnas på Lemo, men i
förra händelsen blifwer antalet longt större, än i den senare. En
badstuga tyckes ock wara nödig pä gården.
Härmedels har jag aran at til Högwördigste Herr Biskopen och
Procancelleren öfwersända en summa penningar, stor tre tusende
ethundrade sextijo sju d:r 24 ./. k:mt i följande bancotransportsedlar:
Eljes har jag redan för detta är betalt alla handtwärckare och
andra inlupna räkningar, sä at jag ej wet något wara obetalt mera,
än hos h:r Brehmer. Hans fordran stiger för nägot mer än 2 är
til 3.400 d:r circiter. Herr secr. Mennander har denna tiden rätt
flitigt wista[t]ts i Kongi, hofrätten. Morgonstunderna och eftermiddagstimmarne, dä hän med annat arbete ej är sysselsatt, anwändas på
juridiquen moralen och historien. Herr protonotarien Lilius, som
i winter kommer at förrätta lagmanstinget i Tawastehus för h:r
baron Cederström, har anmodat h. secret. Mennander at wid detta
tilfälle wara sig behjelpelig. Desutom har h:r hofrättsrädet Jusleen
skrifwit h:r häradshöfd. Niclas Sacklen til och anmodat at h:r
secreteraren mä få wara honom följacktelig på des winterförrättningar, på det hän mä winna underrättelse om proEljes har h:r hofrättsrädet
cessen wid underdomstolarne.
den godhet för h:r secreteraren, at hän en tima hwar
dag underwisar honom i lagfahrenheten. Öfwer alt detta utber jag
mig Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga
utlåtande. Skola de projecterade resor anställas i winter, mäste h:r
secreteraren förses med nödiga winter- och resekläder. H:r adsessor
Ignatius har lofwat, at h:r secreteraren i nästkommande wecka skal
fä föra protocollet i Kongi, hofrätten.
.
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Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens beständiga
för Swänska nation ärkjänner bäde den och jag med ali
uptänckelig djup wördnad. Fast nationisterne ej kunna, som de
bäde wille och borde emot Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren wisa sin tacksamhet, skola de likwäl ej underläta, at
ynnest

hwar på sin hemort berömma Högwördigste Herr Biskopens och
Procancellerens hjelpsamhet och ädelmod.
Härstädes är ännu en sä blid wäderlek, som i slutet af Septembr
mänad plägar wara. Ganska fä kalla nätter hafwa wi ännu haft.
I förgärs om natten hördes äskan nägra gånger. En tunna räg kostar
nu öfweralt 60 dr. Någre skola begära 72 dr.
Har aran at med
djup wördnad til sidsta lefnadsstunden framhärda Högwördigste
Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 15. Nov. 1765.

Johan Bilmark.

In margine: Det är underligit, at h:r v. p. Rungius kan klaga
öfwer snäfwa wilkor. När man lägger tilhopa, hwad hän fär från
prästegärden, församlingen och sitt rusthäll, sä har mången kyrkjoherde longt mindre. Jag önskar, at lian snart blefwe förhulpen til
något annat, ty wid upbördens infordrande har jag aldeles ingen
hjelp af honom.

16.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Twänne Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga bref af d. 26. Nov. och 3. Dec. har jag nyligen haft äran
at emottaga och aflägger derföre ödmjukesta tacksäjelse.
Sä snart bätsmannen Ingman ifrån Nummis sodin sig hos mig
infinner, hwarom jag genom h:r mag. Avellan lätit honom påminna,
skal hän straxt undfä 27 dr. s:mt. Wicktiga ordsaker föranläta mig
dock at helst lefwerera dessa penningar ät Ingman sjelf än ät lieutenant Deutsch.
Åt herr Secret. Mennander äro redan goda winterkläder förfärdigade. Af hans stadighet och mogna urskillning äger jag det säkra
hopp, at lian med ali försiktighet anwänder de penningar, som til
hans disposition lämnas. Hän lärer ock ej underläta, at framdeles
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gjöra behörig räkning derföre. Imedlertid fordrar niin skyldighet
ocli ömhet för herr secreteraren, at äfwen i delta måhl bibringa
honom sädana principer, som framdeles kanna gagna honom.
Angäende den tilämnade riraden bar jag talt och rädfördt mig dels
med h:r hofrättsrädet Jusleen, dels ocb med h:r prof. Hassel. Herr
professoren tycker bäst wara, at byggja en sädan rirad, som här
på Biskopsäkren, men h:r hofrättsrädet anser för rådeligast, at
byggja twänne rirader, hwardera af en ria, en loga ocli en lada, sådan skal hans inrättning wara pä Linnunpa. Efter mitt ringa
omdömme torde wara bäst, at i nästkommande är, wil Gud, läta
byggja en rirad af en ria, en loga och en lada. När äkren kommer
i bättre ständ, så kan man öka den med en annan dylik rirad. Genom
delta project minskas de dryga utgifterna, och som landtbonden
hittils kunnat hjelpa sig med en sädan rirad, som nyss nämndes,
så torde den ock framdeles, åtminstone i början wara tilräckelig.
Andra nödwändiga materialer skal jag upkjöpa, sä snart tilfälle
gifwes.
I dag hafwa wi äter haft et nog embarrassant Consistorium. En
1
wiss G
påstod, at man nu straxt borde skrida til cancellers
wahl, föregifwande at wissa personer i Stockholm skola förundra
sig öfwer dröjsmåhlet. Honom blef förestält, at hän tillika med
Consistorium begjärt Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens gunstiga räd, och at anständigheten fordrar at afbida detsamma. Härtil lades, at både lian och hela Consistorium nogsamt
wiste, hwarföre Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren ej
kunnat ännu bedra oss med nägon skrifwelse i delta måhl. Men
lian war lika opiniatre. En och annan tycktes balancera ocb funno
uti et sådant steg intet anstöteligit. Men ändteligen stannade pluraliteten i det beslut, at h:r rector magnificus skulle skrifwa Herr
Biskopen och Procancelleren til, sarat anhälla åter om gunstigt
utlåtande och mogit räd uti delta måhl. För min del kunde jag
ej annat, än förklara det förra projectet för obilligt och stridande
mot kongabrefwet af d. . 2 men det senare för onödigt, hälst Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren hugar oss med swar,
sä snart omständigheterna det medgifwa. Gud hjelpe Högwördigste
.
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Herr Biskopen och Procancelleren snart hem, at skaffa oss nägot
lugn, ty wi blifwa under tiden så toppridna af G
- 1 at man ej
hwart
skal
wända
wet
man
sig. Jag har haft äter min dryga del
denna tid. Mais il n’ importe. Den andra wigtiga affairen war om
de nya hemmansräntorne och fant pluraliteten säkrast och rädeligast, at hädanefter låta dem inflyta nti academiens besparingscassa. Har aran at med djup wördnad til sidsta lefnadsstunden
framhärda Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
.

Åbo, d. 12. Dec. 1765.

.

Johan Bilmark.

In margine: Nägra strödda nyheter: H:r lagman von Morian är
nyligen gift med fröken Nieroth. Det berättas at h:r hofrättsr. Toern
skal på sinä gamla dagar gifta sig äter med en enkjefru Blåjäll.
Öfwerinspector Bähr har nyligen afsomnadt.

Berg, hans hustru, barn, bodräng och
döda, sä at hela gården nu är öde pä folk.

man

17.

Äfwen är handels-

et annat

des tjenstehjon

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Soin mi ändamålet, hwarföre Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren behagat mig antaga, innan kortt uphörer,
så fordrade wäl anständigheten, at äfwen ej längre wara Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren til nägon last; men som
jag tiläfwentyrs med skjähl skulle anses som högst otacksam, om
jag nu straxt lämnade hushällningen innan den blifwer i et och
annat måhl mera reglerad och räkningarne kurnia afslutas, så fär
jag äran, at i några mänader nyttja den oskattbara f örinän, soin
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren mig sä ädelmodigt
tilbjuder, och för hwilken jag ödmjukaste tacksäjelse aflägger.
Önskande hjerteligen, at imedlertid få fägna mig af Högwördigste
,2
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Herr Biskopens och Procancellerens lyckeliga äterkomst, pädet
jag mä fä lämna både räckningarne och annat mig anförtrodt nti
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens egna händer.
Alla anstalter aro redan gjorda, sä at herr secret. Mennander med
första fartygen kan anträda resan til Stockholm. Pastan alla tilämnade linklädren dertil ej blifwa färdiga, utan med sommar-resan
skola efterfölja, skal hän dock hederligen blifwa equiperad. Man
har utwaldt sjöresan, som om wåhren plägar wara beqwämligast.
Med herr praesidenten Lagerflycht har jag nyligen talt angäende
h:r secreterarens affairer. Hän tyckte rädeligast wara, at h:r secreteraren så länge skulle wistas i Sverige, til des hän på hemorten
kunde winna nägon syssla med Kongelig fullmagt. Befordringarne
ske wäl longsamt i Kongi, cancelliet, men dock ej sä longsamt som
i K. hofrätten. Delta tyckes wara raisonnabelt, doch hemställes det
i ödmjukhet til Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens
mognare ompröfwande.
Efter en månad, wil Gud, skal man börja med riradens upsättjande, hwilken beqwämligast bygges på det ställe, som Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren i sitt bref utstakat, hwaräst jag
ock redan lätit lägga materialerne. Om det går an, at sä förfärdiga
riraden, som Högwördigste Herr Biskopen och och Procancelleren
beskrifwer, nemligen at rian och logan sättas i en rad, och ladan
hakoin, kan jag ej med wisshet säga, ej eller är byggmästaren mi i
staden. Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren wet bäst,
at de yttre logans wäggar gemenligen insättas nti fyra stäckar, som
sättas nti rians och ladans knutar, och at myckit timmer säledes
bespares; om delta byggningssätt nu ändras, mäste man wara omtänkt på något annat medel, at gjöra bäda twärwäggarne och den
ena sidowäggen i logan nog stadiga. Härom mera framdeles.
Alla dörrar och förnsterlufter til Stora byggningen med deras beslag
äro redan färdiga samt utförda til Lemogärd, hwaräst de förwaras
i lusthuset, och gamle gubben är tilsagd, at då och dä elda litet, pä
det de af fuktighet ej mä taga skada. Rutorna får jag helt säkert
i nästa wecka. Bräder til golf och mellantak etc. äro ock redan
framkjörde. Med första täncker jag låta kanthugga dem och sedän
lägga dem i trehörningar at torckas. Med sjelfwa inreddningen (sic!)
skal hafwas anständ til des Gud i wåhr eller sommat hjelper Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren til hemorten. Imedler-
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tid blifwer mitt gjöromähl at hafwa upsikt pä riradens upsättjande,
at läta hwalfwa kjällaren, at läta föra fyllningen in uti rurnmen,
at igenplästra de ställen på grundwalen, som warit öpna til fyllningens införande och at låta inreda den kammaten, som är midt
emot landtbondens stuga.
Inga penningar til någon quantite hafwa denna tiden influtit
mera, än päskpengarne från Pargas, som för delta är stego til 259
dr. Päskpengarne frän Sagu behölt h:r pastor Rungius. Många
restantier aro ännu, besynnerligen i Sagu församling; jag skal
gjöra alt hwad pä min åtgjärd ankommer, at de med lämpa kurnia
indrifwas. Til h:r befallningsman Hedman bar jag nyligen betalt
cronoutskyldema för Sagu, Pargas och Lemogärd med 691 d. 4 ./.
Så snart några penningar i wåhr kumia ärhälläs för spannemähl,
hälst komet, hwaraf jag bar någon quantite, skal jag dem straxt til
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren öfwersända. Imedlertid täncker jag, at efter Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens befallning med herr secreteraren Mennander i särskilta
pacquetter öfwerskicka 24.000 dr. Landtbonden på Lemogärd bar
i denna winter warit rätt flitig och i synnerhet lagadt wäl om ladugärden, så at derifrån fäs en myckenhet med gjödsel. Hwad plantagerna angär, skal jag äfwen laga at de komina i förswarsligit ständ.
Härmedels bar jag nu aran, at öfwersända et exemplar af den
under h:r prof. Gadolins prsesidio utgifna disputationen: de
indole deonvevoiag s:se s:se; andra delen bar ej än utkommit.
Äfwen följer et exemplar af den besynnerliga grafskriften öfwer sai.
lagman v. Morian. Af de oeconomiska och historiska disputationer,
som härstädes på någon tid utkommit, skola exemplar med b:r
secreteraren öfwersändas. Wid termins slut skal jag ej förgäta at
öfwerskicka frötekning på nova litteraria härifrän.
I dag begrafwes h:r brukspatron Krey. Fjerde dag Påsk war
hän frisk och biwistade en kyrkjostämma pä Kaxkärta-ön, men
som hän dä fick af et critiskt hufwud, som bar några fastigheter
derstädes, ganska myckit motständ i sin kyrkjobyggnad, bar lian
blifwit så rörd, at hän om natten derpä i stillhet afsomnade.
Wid academiska staten bar intet nytt passerat. Wi kurnia nu
snart föra ut på de lärdas fält en armee af 40 candidater, hwaraf 8 allenast framgifwit sinä gradualdisputationer. När de öfrige
blifwa expedierade, står til tiden och lyckan. Har äran, at med djup
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wördnad til sidsta lefnadsstundeii framhärda Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 10. April 1766.

18.

Johan Bilniark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Ingenting kan wara angenämare för mig, än at blifwa hedrad
med Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ynnestfulla
skrifwelser; hwarföre jag ock med djup wördnad emottog den höggunstiga af d. 25. sidstledne April.
Den första Maji är gemenligen antingen en glädje- eller sorgedag
för mänga. Jag mäste upriktigt widgä, at samma dag warit iår för
mig pädet högsta ängslig, emedan jag nödgades skilja mig ifrän
min allerkjäraste eleve, som under desse framflutne 7 åren skaffat
mig sä mycken fägnad och sä stor satisfaction, och för hwars skuld
af Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren jag ätnjutit sä
myckit godt. Wår wänskap har warit så förtrolig, at den ej kan
wara ömare imellän de sätaste syskon. Jag kan wäl aldrig aftjäna
de mig bewista wälgjerningar, dock skal jag aldrig nnderläta at
frän högden uimana öfwer Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren allskjöns sällhet i andelig och i timmelig måtto, och
hwad herr secreteraren Mennander angär, skal min wälsignelse,
kjärlek och wänskap pä alla orter wara hans trogne följeslagare.
Den högste Guden läte nu alt wara gjordt i en god stund, och
låte hans omständigheter altid wara sådana, som jag af upriktigaste hjerta och tilgifnaste sinne önskar. Herren Gud gjöre hans
resa lyckelig och hans lefnad förnöjsam!
Huru myckit jag wid delta tilfälle til herr secreterarens förnödenheter utgifwit, får jag äran at framdeles wisa. Med herr secreteraren öfwersände jag i går tjugufyra tusende daler k:pmt i 4
paquetter. 6.000 d:r finnas i hwart paquet, jämte specification
pä antalet af sedlarne. Desse aro upräknade bäde af h:r camerer.
Björkbom och af mig. Hos h:r camereraren äro ännu innestående
1.180 d:r 9 ./. k;pmt. Alla dessa penningar äro ej uptagne i minä
räkningar.
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Pä Lemogård är redan begynt med arbetet. Kammaten gent emot
landtbostugan, et ganska gladt mm, är nastan, fullkomligen inredd.
Alla bräderne äro kanthuggne och lagde i trehörningar at torckas.
Pä riraden äro I/2 hwarf timrade. Denne byggnad är anlagd på
det ställe, som Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren
i förra brefwet determinerade. En mästare och 5 timmermän
arbeta nu på Lemogård för samma sold, som i förlidit är. H:r
bofrättsr. Juslen och h:r prof. Kalm woro nyligen derute, och
hade ej nägot at inwänga mot minä emä anstalter. I dag sätter
trädgärdsmästaren derstädes 7 st:n äpleträn, som jag kjöpt för 42
d:r. Hän lagar och eljes om trädgärden. Som de quarteren, hwilka
ligga wid lusthuset, äro nog wattusjuka, sä är jag nödsakad at anlägga twänne utfallsdiken; hwilket med första skal ske.
H:r capitäin Deutsch har redan fått sin fullmagt med de dertil
hörande quittencer, och skal jag, när tiden infaller, uttaga valuta
för den öfwersända sedelen. Med herr secreteraren Mennander
öfwersändes nägra af de härstädes utkomna disputationer, flera
skola wid annat tilfälle öfwerskickas. I morgon håller h:r rector
Wetterblad sin introductions oration. Har äran, at med djup wördnad til sidsta lefnadsstunden framhärda Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjänare
Åbo, d. 2. Maji 1766.

19.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens beständiga
ömhet för wår academie kan hwarken af wär samtid nogsamt wördas, ej eller af efterkommanderne tilfyllest prisas. Den gunst academie-staten nyligen är wederfaren, at få behålla ärsättningshemmanen pä sin förra fot, hwilken förmån wi endast böra tilskrifwa
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens kraftiga bearbetande, förbinder hwar och en af oss til ali uptänkelig ärkjänsla.
Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren, som nog kjänner
de flästa academicorum släta belägenhet, kan ej twifla, at ju de
samme under glädjetärars utgjutande af tilgifnesta hjertan wälsigna Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren för des här42
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wid hafda osparda möda. Så snart hans excellences cancellerens
bref härom ankommer, skal Consistorium enhälligt mot Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren betyga sin wömadsfulla
tacksamhet.
Ehuru tiderna aro swåra, och de fläste studerande redan bortreste, skal dock bäde h:r secreteraren Cajalen och jag beflita
oss om, at föryttra Fergusons Astronomie. Kan man få något
anständ til nasta termin, torde wi nog reussera bärutinnan. Förr
nästan 14 dagar öfwersände jag til h:r Kongi, secreteraren Sernander 600 d:r til resepenningar åt h:r fächtmästaren Fick och
twiflar ej, at de ju redan framkommit.
I förledne Lördag war Consistorium tilsamman; alt hwad som
för händer hafdes, bestod i protocollers justering samt ransakning
uti nägra instämda utsökningsmähl. Här är, Gudi lof, nu så lugnt
och fredsamt, at man med nöje kan gä til Consistorium.
Som jag nogsamt wet, at min wälfärd uti Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens ömma minne fullkomligen är förwarad, så wågar jag endast nämna den saken. Gud låte ej riksens
höglofl. ständer aldeles skiljas åt, innan den saken blifwer lyckeligen afgjord: då är hela academien i genom och hwar och en i
synnerhet redresserad utaf sitt lidande. Näst min compliments
anmälan til herr secreter. Mennander, har äran, at med djupesta
wördnad til bleka stoftet framhärda Högwördigste Herr Biskopens
och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 8.

20.

Decembr. 1769.

Johan Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

At delta må träffa Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren wid helsa och ali sjelfbegärlig förnöjsamhet, är hwad jag af
lika tilgifwit, som wördnadsfullt hjerta önskar.
Wi må härstädes som wi kunna. Riksdagstiderna äro ej de som
frögda sädane swänska innewänare, som kunnat hafwa haft den
lyckan, at kunna blifwa et mähl för afwund. Herr professor Haartman hotar ännu ouvertement, at wid närwarande riksmöte wilja
försöka sin lycka. Hän kan wäl ej säga, at justitia caussae nägonsin
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vvarit pä hans sida; men så har det ej eller derpä altid kömmit an.
Jag ser wäl ej, hwad hän nukan affectera, sedän hän afsagt sig
sinä rättigheter inom philosophiska faculteten, om ej at til bättre
förtjäntas prejudice och academiens Stora skada blifwa theologiae
professor. Imedlertid supplicerar jag ödmjukast, at Högwördigste
Herr Biskopen och Procancelleren wille nti närwarande delicate
conjunctur höggunstigast wärda min och flere andre academicorum
härwid beroende wärlfärd. Den högste GUDEN, ai] oskulds milde
hägnare, skal wisserligen bekröna Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren med allskjöns rik wälsignelse.
Wid historiae academiae aboensis utgifwande är jag nägot brydd.
Jag har nu hunnit til vitas procancellariorum, och kan ej undgå
at wid Rhyzelii Episcoposcopia gjöra några små anmärkningar,
men är willrådig, om jag skal uptaga integras vitas procancellariorum eller ock låta det bero wid deras namn och bifogade anmärkningar. Häröfwer utbeder jag mig wid tilfälle Högwördigste Herr
Biskopens och Procancellerens mogna råd.
H:r professor Wallenius är myckit sjuk och uti en beklagelig
situation. Innesluter mig uti Högwördigste Herr Biskopens och
Procancellerens wanliga grace, samt har äran, at med djupesta wördnad framhärda Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 16.

21.

Job. Bilmark.

Julii 1771.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Toivottaa hyvää uutta vuotta.

Tillönskar

gott nytt år.

Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens ödmjukaste
tjenare
Åbo, d. 24. Decembr. 1771.

Joh. Bilmark.

Apostille. Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren behagade ej omildt uptaga, at jag härmedels kortteligen beswarar
Högwördigste Herr Biskopens och Procancellerens höggunstiga
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Innan delta ankom, war en stor del af de studerande bortrest, hwarföre Consistorium academicum fant rädeligit, at med
parentations hällande öfwer hans excellence sai. gref Ekeblad upskjuta til början af nasta termin. Imedlertid bar hos mig intet
binder warit, at det icke nu kunnat ske. En afskrift af Hedmanska
testamentet skal ock nu med posten affölja. Professor Jacob Haartman bar äter börjat röra sig. Lingvarum profession är nu et måhl
för hans ästundan. Om lian ej är skickelig til professions bestridande, så är lian desto mera skickelig at emottaga en lön ocb
de honom sä ömt om hjertat liggande räntepersedlar. Uti sin inlaga förmäler hän, at dä hän renoncerade alla rättigheter inom
pbilosophiska faculteten, skedde det i den afsikt, at winna en
tlieologisk profession, men soin denna uträkning slagit honom felt,
ser hän sig föranläten at äter wilja träda in uti pbilosophiska
faculteten. I förledne Fredag blef förslag uprättadt til lingvarum
profession, ocb deruppå upförde l:o Lefren, 2:o Avellan, 3:o
Deutsch. Deutsch hade 4 röster och Haartman 3. Annu är ej
förslaget justerat. Professor Planman och jag woro härwid jäfwige.
bref.

22.

Monseigneur.

Je tiens ma parole, en Vous envoyant cette estampe, que je n’ai
pas ose parcourir de mes yeux å cause de ma sensibilite. Je la
regarde de loin comme un monument de la barbarie de notre tems.
On a vu des executions sanglantes chez autres nations, mais pas
ime a fait graver elle-meme des actions, qui revolleni presque la
nature humaine. Mais å parler en politique, il faut dire: Qu’aux tels
sujets il ne faut moindre que de tels chatimens.
Selon Vos ordres, Monseigneur, suis je maintenant occupe a faire
un panegyrique å I’occasion d’enfantement de la Duchesse.
.Pose
encore Vous supplier, Monseigneur, de prendre sous Votre protection mon frere. Puissent deux freres Vous devoir egalement
leur fortune & leur emplois.
Je suis avec la veneration la plus profonde jusque au trepas,
Monseigneur, Votre tres humble & tres obeissant Serviteur.
d' Abo le 31. Octobr. 1775.
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Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

BeValittaa arkkipiispan poistumista ja toivottaa onnea uuteen toimeen.
klagar ärkebiskopens bortflyttning soitit önskar lycka tili det nya arbetsfältet.

För det gracieusa Bref, hwarmed Högwördigste Herr Ärkebiskomig nyligen hedrat, aflägger jag ödmjukesta
tacksäjelse. Alt hwad jag förmår, skal jag uti de mig updragne
oeconomiemåhl redeligen uträtta. H:r Wirtzenins bar redan intagit sinä mm, men mag. Hirn wil ej flytta in, efter lian dels ej
kan blifwa förwissad om rummen längre, än til währen, dels ock
efter det ej finnas nägra meubler, säsom stoblar, bord och sängar.
Wid pass 600 d:r lära hafwa influtit dels bos herr Gylling dels
ock bos pedellen, men ännu bar ingen leverance skedt til mig,
ej eller bar jag haft tilfälle at se deras räkningar. Twisten med
herr assessor Wali en är nu aldeles bilagd. H:r camerer. Björkbom
bar mäst återgifwa wed och bräder, som blifwit bortförde frän
Lemo; och dermed slutades denna querelle des femmes imellän
fru Wallen och fru Björkbom.
Wär nya biskop bar ej ännu tilträdt sin syssla; hans granlagenhet
gjör honom inactif til des lian undfådt Kongi. Maij:ts befallning.
Af denna grund kan ej eller lectionscataloguen på nägon tid blifwa
trykt. Innesluter mig uti Högwördigste Herr Ärkebiskopens och
Procancellerens wanliga grace, och med djupesta wördnad beständigt
framhärdar Högwördigste Herr Doctorens, Ärkebiskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
pen och Procancelleren

Åbo, d. 11. Octobr. 1776.

24.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

. Oaktadt flera minä bref och eljes skedda päminnelser
bar jag likwäl hwarken sedt eller fädt swar af h:r vicepastorer,
jag wet dock, at de warit här i Åbo. Således är jag ännu owiss,
om de incasserat några restantier. Gyllingen lär aldrig dogat myckit,
och Levän skal mer, än man förmodat, förfalla, sä at församlingen
är rätt nögd med sin nya pastor. Befallningsman Hedman och
magister Montin hafwa ej ännu infunnit sig, hwarföre ej eller
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nägon betalning til dem har kunnat ske. J anseende til alt detta
kan jag ej nu säga, huru mycket kan betalas til herr notarien
Chytraeus; sä snart det för mig blifwer möjeligit, skal jag derom
tili Högwördigste Herr Ärkebiskopen ocb Procancelleren länina behörig underrättelse.
Herr biskop Haartman bar redan hos landshöfdingeämbetet
härstädes anbällit, at af magistraten nägre kunde ntnämnas at förrätta husesyn uti biskopshuset härstädes. Magistraten bar velat
undandraga sig detta beswär, ocb anfördt, at en lagman borde förrätta denna syn, på sätt, som sker med busesyner pä presidentsoch landshöfdingeresidencerne; men vicelandshöfdingen har pålagt
magistraten at förrätta denna syn. Således måste på Högwördigste
Herr Ärkebiskopens ocb Procancellerens wägnar någon fullmägtig
förordnas, hwartil herr secreteraren Calonius torde wara skickeligast, som bäst kan förekomma alt gräl ocb widlöftighet. Herr
assessor Juslen wore ock ganska skickelig, men hän torde wid den
tid, dä husesyn infaller, wara i Swerige. Jag bar wäl frägat herr
biskop Haartman, bwad hän täncker i anseende til husesynerne på
Corois ocb Pargas prästegård, men, ehuru hän tror dem wara mindre
nödige, kan lian dock ej något wist utlåta sig i dessa mähl. Imedlertid torde fullmagten blifwa general, at undwika nytt beswär framdeles.
Om academien kunde ärhålla den länge efterlängtade förra tomen
af Kennicottska arbetet, skal hon säkert anse det som et nytt wedermähle af Högwördigste Herr Ärkebiskopens ocb Procancellerens
osparda möda för des bibliotheks tilwäxt.
Herr doctor Ross har denna tiden warit myckit sjuk ocb swära
slagrörd; nu mår hän något bättre, men medici lofwa ej honom
någon long lifstid. Hans son, herr directeuren, har så länge politicerat, nu senast uti passevolantesaken, at hän tagit sak på bak,
och räddat sig med flykten; förmodeligen är måhlet ej sä farligit,
men det är altid förtreteligit, at swara utur arresten. Hän har
blifwit efterlyst både genom trummeslag här i staden och predikostohlarne.
Herr assessor Haartman har gjordt en ganska hederlig författning
för wär academie. Til studii medici upbjelpande härstädes wil hän
inrätta lön för en adjunct i facultate medica, hwilken utom det, at
lian är demostrator wid bortus botanicus, bör läsa öfwer materia

3

/7

1777.

663

medica och uti diaeteticis. Hän gifwer sjelf åt denna nya adjunct
så länge lian lefwer 900 d:r ärligen, och efter hana död får adjuncten hela afkastningen af det wäl upodlade Ylikylä rustholl. Saken
kommer ännu derpå an, at den nye adjuncten, hwilken efter dessein
lärer wara herr licentiaten Hellenius, kan ännu få nägot widare
understöd af kronan. Med djupesta wördnad har äran at beständigt framhärda Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 25. April 1777.

Joh. Bilmark.

In margine: Herr Rennerus frän Ryssland har warit här, men
endast på några dagar. Hän är myckit krasslig. H:r professor
Ursinus, hos hwilken hän hittils uppehållit sig, är nödsakad at
cedera bonis. Nu skal herr Rennerus flytta til et annat hof. Hän
har lämnat åt mig twänne paquetter, et med stenar, et annat med
tryckta skrifter, bägge Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren tilhöriga, dem jag med första skal skicka til herr
Konglig secreteraren Fredenheim.

25.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Flera sysslor och gjöromåhl sädane som wid slutet af hwarje
termin gemenligen förefalla, hafwa hindrat mig at förr kunna
beswara Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens
högtwördade bref; för hwilket uteblifwande jag dock af wanlig
grace wäntar en höggunstig tilgift. Detta bref, med hwilket jag
nn har äran Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren
upwakta, blifwer nästan helt och hällit oeconomiskt.
Husesynen på biskopshuset härstädes blef på en dag fulländad.
Det widlyftiga plank, som Högwördigste Herr Ärkebiskopen och
Procancelleren låtit upsätta, jämte andre reparationer, frikallade
Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren från alt widare
answar. H:r secreter. Calonius war då närwarande. Eljes skola flera
förbättringar ske i biskopshuset: alla fönsterloften i Stora byggningen skola förses med kittfönster. Wagnlidret skal borttflyttas, 2
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kamrar skola tilbyggas wid portbyggningen; bohlwärk skal anläggas,
etc. etc.

Med inspector Pomeren bar jag kömmit öfwerens om restantierinfordrande frän Sagu; alt är regleradt undantagande hans arfwode. Pastor Lewan är anmodad, at frän restlängden ntstryka
dem, som förmodeligen ej äro i stånd at betala. Herr Gylling
bar nyligen warit inne hos mig, och berättade at hän redan förr
päskpenningarne och de andre inkomsterne utom spannemählen
bar til Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren betalt
500 d:r k:mt; om sä är, så bar hän på delta accord wunnit minst
1.000 d:r k:mt, som för mig är berättadt.
nas

Härhos följer nu räkning på det jag för Högwördigste Herr
Ärkebiskopens och Procancellerens räkning dels upburit dels utgifwit, jämte wederbörliga räkningar och quittencer. Tili h:r
notarien Chytraeus bar jag ej kunnat betala mera än 2.400 d:r
k:mt, emedan jag frän Mestertonska huset ej kunde efter förmodan
få nägra penningar, efter utbrytning kommer at ske nti boet arfwingarne imellän, sedän äldsta dottren nu är gift.

Eljes bar h:r not. Chytraeus försäkrat at hän ej ännu behöfwer
de återstående penningar; hwaremot jag lofwat, at sä snart hän
tilsäger, skal hän efter 8 dagar blifwa contenterad, hwilket ock
skal ske; sä at Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren
i delta mähl kan wara utan bekymmer. Ännu bar intet befallningsman Hedman infunnit sig at lyfta nägra penningar; imedlertid
skal hans fordran stiga til närmare 700 d:r k:mt. Mera oeconomica
en annan gäng.
Med djupesta wördnad bar äran at beständigt
framhärda Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 3.

Julii 1777.

Job. Bilmark.

In margine: Pä förslaget tilden lediga eloquentiae profession,
i dag uprättades, äro upförde l:o h:r bibliothec. Porthan, 2:o
h:r secret. Calonius, 3:o h:r mag. Tidgren. Dessutom voro sökande
b:r adjuncten Schalberg och h:r mag. Kjellgren. J dag bar ock
h:r professor Olof Pryss anhällit om afsked frän sin syssla. D. 25.
Junii emottog jag rectoratet.
som
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26.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och
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Procanceller,

För Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens gracieusa bref aflägger jag ödmjukesta tacksäjelse, och får
lii ödmjukesta swar härpå lämna: at jag talt med herr biskop
Haartman, men til swar undfått medföljande räkning, hwars debet
skal wara enligit med husesyns instrumenten. Jag bar förestält
honom, at landtbönderna pä Corois och Pargas prästegärd woro
skyldige, at swara för de bristfälligheter, som de sig ädragit; men
herr biskopen utlät sig, at hän i dessa mähl ej kjänner nägon annan
redogjörande, än Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren. Jag har upwist räkningen för h:r secret. Calonius, som
tror at i sjelfwa debet lärer wara någon misskrifning; kan dock
ej positift utlåta sig, innan hän fätt husesynsinstrumentet af h:r
v. häradshöfdingen Synnerberg, som nu förrättar sinä winterting.
Tredje delen af spannemählslönen, som Högwördigste Herr
Ärkebiskopen och Procancelleren för år 1777 tilkommer, inflyter
dels af hela cronotijonden frän Sagu, hwilken tillika med restantierne upbäres af inspector Pomeren, dels ock äger jag ifrän herr
biskop Haartmans boda härstädes wid päfordran at utbekomma
13 d:r 28 k:pr; sä at denna sak tyckes äga sin riktighet. Inspector
Pomeren har indrifwit myckit af resterne; men några swårigheter
möta: prästerna wägra at betala nägot frän sinä gårdar och boställen, efter nägot af dem tilförene ej blifwit fordrat; nägre åboer
yrka på det högsta, at de betalt sin tijonde och tertial, ehuru de
ej hafwa quittencer, hwilket de ej begjärt eller fådt. Jag har
confererat om denna sak med h:r rector Kreander, som nyligen
warit härstädes och blifwit prästwigd; men hän påstär, at honom
witterligen är ej nägot fel i räkningarne. Hän försäkrade, at inga
andra hade qwicktijonden obetald, än de som hän nominatim
nämndt pä restlängden. De åboer äro dock få, som disputera
betalningen, h:r Gylling, ehuru obuden, har dock blandat sig uti
upbörden frän Pargas, således får jag åter med denna manat
gjöra. Med landtbonden på Pargas prästegärd har jag efter befallning accorderat, men ej hunnit längre än at lian nu genast i
et för ali betalar 9 t:r räg och IV2 Lfj‘ smör, hwilket straxt sker,
sä snart Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren härtill
samtycker.
—•
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Det är swärt, at med h:r mag. Montins sak komina til slut. Hän
pästär, at wid adjimcturens tilträde lofwades honom 600 d:r om
äret; nu tjänte hän i 1 är och 7 mänader, och efter denna supposition tilkommer honom 950 d:r; och säledes har hän en surplus
af 100 d.; men ora hela hans arfwode är 600 d:r, blifwer et betydeligit öfwerskott af 450 d:r. Uti delta måhl anhåller jag ödmjukast om underrättelse.
H:r notarien Chytraeus tilsade mig kortt förr sin bortresa med
herr biskopen på visitationen, at hän wid återkomsten nödwändigt
behöfwer de återstående 3.600 d:r k:mt, dem hän ock straxt skal
bekomma. Ännu är ingen kappa spannemåhl säld, ej eller några
penningar influtna. Jag har lätit publicera i Kimitho, at de som
behöfwa spannemåhl, kunna efter markgångspriset, som nu är 3
d:r högre än torgpriset, undfä råg och korn på Tappila hos inspector Pomeren.
Utaf Mestertonska sterbhuset får jag lyfta 3.600
Med
d:r.
djupesta wördnad har äran at beständigt framhärda
Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens ödmjukaste
tjenare
Åbo, d. 6. Febr. 1778.

27.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä, jonka saanut.
tillhanda.

Tackar för brevet,

soin

kömmit honom

I förledit är kunde Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren ej fä nägra penningar härifrån, efter spannemählslönen
ej flöt in: i år har tijonden til största delen influtit, men ingen
kjöpare anmäler sig. Jag fär dock äran berätta hwad jag gjordt,
sedän jag senast hade äran at upwakta. l:o obligation hos h:r
notarien Chytraeus är af mig infriad, och följer nu här innelykt
tilbaka. 2:o äterstoden på prenumeration för Finska Bibel exemplaren är, enligit medföljande quittence, betald. Exemplaren skola
wid första tilfälle öfwersändas til herr Kongi, secreteraren Fredenheim. 3:o bör jag upgifwa hwad tilgäng här är på spannemåhl:

w

u

1778.

hos h:r inspector Pomeren pä Steninge
råg
hos h:r biskop Haartman
hos landtbonden på Pargas prästegård
hos mig

667

76 t:r 21 kp., korn 49 t:r 22'/2
29
6
29
6
9
4
24
2
21

Summa räg 97

t:r

14 kp., korn 59 t:r 12'/2

Desutom har jag inspector Pomeren, som wid upbörden gjordt
mig en betydelig tjenst, emottagit 202 d:r 7 ./. k:mt. 4:o med h:r
biskop Haartman skal jag riktigt, dock ej efter hans upgift, utan
efter sakens natur liquidera, enär besiktningarne päde af landtbönderna nu gjorda förbättringar i nasta Junii månad, wil Gud,
kunna wärkställas. Detta tror jag kunna ske utan alt bryderie.
5:o efter befallning har jag dels i Kimitho, enligit min förra berättelse, dels här i staden utbudit spannemäblen; men denna wahra
finner nu ingen afnämare. Bremer och flere andre köpmän wilja
hellre sälja än kjöpa. Ändteligen har Trapp lofwat inlösa den
efter 37 d. för rågen och 30 för kornet, som är myckit slätt, hwilket
pris dock tyckes wara för ringa, ehuru man derföre i winter bar
bärstädes kjöpt införd och intullad spannemåhl. Fragt och tuli
skal kjöparen betala.
Hvvad Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren i
sitt högtwördade bref eljes mig befaller, skal på det nogesta efterkommas, på det jag åtminstone i den delen kan lämna något wedermähle af den djupa wördnad, hwarmed har aran at framhärda
Högwördigste Herr Doctorns, Ärkebiskopens och Procancellerens
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 16. April 1778,

Joh. Bilmark.

Apostille. Under h:r prof. Gadds praesidio hafwa nyligen utkommit 2: ne disputationer om de rön hän gjordt med utländska wäxter
i finska climatet; här upräknas, somman med wisshet wet, Hera
wäxter, som aldrig warit i Finland, hwarföre de ej eller af botanicis äro beskrefne.
J Österbottniska nation har denna tid warit
någon orolighet. H:r doctor Kalm wille forcera nation at antaga
lie. Kreander til sin curator efter h:r prof. Porthan. Man teg i början, men ändteligen steg en up, och sade, at som nation ägde både
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fä rättigheter och få tilfällen at nyttja dem, så begärte lian, at votering mätte anställas. Kreander yrkade det samma, men med förbehäll, at bwar och en skulle munteligen afgifwa sitt votum: detta
belf afslagit och beslutadt, at voteringen skulle sked (sic!) med
slutna sedlar, dä mag. Tengström fick 30, lie. Kreander 15 röster.
Effter nägra dagar kallade inspector nation tilhopa och efter en
hop tilmählen, soin woro nog hitsiga, pålägger nation at wälja sig
twänne curatorer, eller afsade lian sig nation. Man swarade fermt,
at det förra gjorde man aldeles intet, och det senare stode i h:r
doctorns wälbehag. Congressen skildes åt, men några dagar derefter
skiekade nation nägra deputerade til h:r doctorn, at precisement
inhämta om hans alfwar wore at lämna inspection; hwarpå med
I förgår afsomnade fru genemyeken höflighet swarades nej.
ralskan Stackelberg. Hon hade koru förrut flyttadt frän Kustö tili
staden.
Förslagen til juris profession och philosophiska adjuncäro
turen
i anseende til h:r biskop Haartmans sjuklighet ej ännu
uprättade. Straxt efter helgen företagas dessa förslager. —D. 30.
April blifwer h:r prof. Porthans introduction; d. 14. Maji parentation öfwer sai. cancellierådet Hassel.

28. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Under min nuwarande brunscur mäste jag endast med några
rader beswara et högwördadt bref, hwilket Högwördigste Herr
Ärkebiskopens och Procancellerens grace mig nyligen tilskyndat.
Det är för mig en sebsible fägnad, at Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren med wälbehag uptager et slät oeconoms små
hushållsanstalter. Nu återstär ej annat, än husbristfälligheterna at
fullgjöra: de torde ock komma til något, fast än jag ej ännu kan
Härhos följa nu en del af de denna tiden
säga til hurudant slut.
härstädes utkomne disputationer, i synnerhet sädana, som jag trodt
at Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren hälst skulle
Förr nägra weckor räkade jag ganska oskyldigt i et
genomögna.
klameri med h:r biskop Haartman. Wi woro i consistorio upkomne
och skulle nu sättja oss. Herr Biskopen gjorde nu pä twären, nu
pä sidan ätskilliga cabrioler och kunde ej utan möda komma til

2
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sin stoiil. Sedän Consistorium ändteligen satt sig, började h:r biskopen session med et longt och ofta afbrutit tai, bwaruti lian gaf
tilkjänna, at hän redan i en long tid saknadt den aktning hos consistoriales, som hans herrar företrädare ägt, at lian wore cancellarii
vicarius, och at det ingalunda passade, at rector skulle silta hononi
wid sidan, som lian nu gjorde, utan borde intaga sitt rum aldeles
i samma linea med de andre professores, beropade sig på et cancellers bref i delta mähl. Jag ärhindrade härwid, at jag redan en gång
förrut warit rector, at min stohl dä stått i samma diagonal direction
imellän biskopens och professoriini, som nu och det utan nägot påtahl, at de förre rectores sulit på samma sätt som jag, och ändteligen at jag ej för nägot gräl utan för wigtiga ämnen kallat Consistorium tilhopa. Annu bar i delta mähl ej längre hunnit. J sitt tahi,
dä hans högwördighet gaf veniam promovendi, förklarade lian
twänne särskilta gänger med myckin emphase at hän wore cancellerii vicarius. Och til slut hörde man: ego Jacobus Haartman, episcopus aboensis at academise procancellarius concedo tibi veniam etc.
Sed satis nugarm. Har aran at med djup vördnad beständigt framhärda Högwördigste Herr Doctorns, Ärkebiskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 2.

Julii 1778.

Joh. Bilmark.

In margine. Natten imellän nästledne Lördag och Söndag upkom
en häftig wädeld i säckerbruket härstädes, som til hälften afbrann.
Mitt hus stod i mycken fara, men lofwadt ware Herrans namn, som
frälste mig ifrån en hotande olycka.

29. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.
Kiittää kirjeestä toivottaen voimia ja terveyttä.
önskar hälsa och krafter.

Tackar för brevet samt

Med min oeconomie för Högwördigste Herr Ärkebiskopen och
Procancelleren har jag nu nastan hunnit til slut, och äterstär endast
en, som lärer blifwa oafgjord, om den ej kannu i Stockholm blifwa
slättad: jag menar husesynerne; ty herr biskop Haartman påstär,
at de förbättringar, som skedt dels på Pargas prästegärd dels på
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Kärois i detta är, skola räknas för hans tid. Hän yrkar, at landtböndren på bägge ställen aro hans drängar, som böra arbeta för honom
och ej för nägon annan. Jag bar ärhindrat härwid, at landtböndren
icke arbetat för nägon annan, än för sig sjelfwa, emedan de efter
contract aro skyldige at swara för ali husröta, samt at det wore
hårdt, at neka dem tilat genom arbete afbörda en owilkorlig skuld,
när sädant kan ske utan tredje mans förfäng. Men ali min höflighet
och mine raisoner hafwa ej uträttadt något bos wär obewekeliga
praesul; knapt wil hän böra mig, dä jag taiat i detta ämne.

Upbörden frän församlingarne slutades wäl i nästledne

sommat;

b:r inspectoren Pomeren länge wistats i Swerige, så bar
jag nu först wid höstmarknaden fätt liquidera med bonom. Jag
kan ej neka, at ju åtskilligt ännu äterstår, men endast bos de förnämsta och de fattigaste; men som af desse bägge utan execution
intet kan ärhållas, så bar jag til följe af Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens ordres mäst med widare åtgjärd
uphöra. Härhos följer nu en wederbörlig räkning för min förwaltning. Jag wet ej något wara oliquideradt utan med herr biskop
Haartman och kanske med herr befallningman Hedman för cronotijonden frän Sagu; men hän bar ej ingifwit til mig nägon räkning.
Uppå den auction, som hölls här i staden, inropade h:r inspector
Callmeyer en ähm för 4 plätar, men som tilgäng til detta hö ej
fants på Pargas prästegård, så bar jag mäst til honom återbetala
sinä utlagda penningar. De til min räknings bestyrkande nödwändiga certificater följa nu här innelykte; och önskar af alt mitt hjerta
at min lilla åtgjärd bar swarat emot Högwördigste Herr Ärkebiskopens wäntan och min skyldighet. Om et litet quitto för min förwaltning anhäller jag ödmjukast.
Ännu wet man ej hwilka präster som blifwa riksdagsfullmäktige
för Åbo sticht: rösterna balancera imellän h:r doctor Gadolin,
samt h:rr probsterna Piblman och Avellan.
För lifdragoneregementet är h:r capitaine Taube och för Åbo infanterieregemente
h:r capitaine Fock wald til regementsfullmägtige och för Åbo stad
är h:r bandelsman Trapp wald til riksdagsfullmägtig.
men som

Jag innesluter mig
framhärdar
Åbo, d. 6. Octobr. 1778.

Ärkebiskopens

grace, samt

Job. Bilmark.
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Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

De öfwersända 10 rd. har jag bekommit, och straxt lefwererat dem til herr biskop Haartman. Jag sade honom sans
detour, at Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren ej
wille stä hos honom i någon obligation, och derföre nu betalte des
fordran, ehuru den förrut nog wore betald genom de skedde reparationer. Hän nickade länge på hufwudet, och förklarade ändteligen, at om något wore f elät i forma af quittencet, kunde det
lätt ändras. Jag ärhindrade at nu mera wore ali imdersökning
om forma och materia onödig. Hän hade fått rena penningar och
jag wäntade et rent quittence, hwilket hän efter Hera skedda påminnelser och en månads betänketid har til mig lämnadt och nu
medföljer.
—•

——.

Enligit min skyldighet hade jag tänkt, at nu i sommar upwakta
Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren i Upsala, men
min swärfars, h:r domprostens swära sjukdom, soin betager oss alt
hop om restitution, jämte wederbörandes trägna anmodan pälägga
mig at upskjuta med denna resa. Ingen kan föreställa sig huru
bedröfweliga aspecter wisa sig i detta hus, eller huru dryg kjänning
bäde nu och framdeles på mig lastas.
Jag har sökt fru cancelliemen
anseende
til
någon
opasslighet ej fått tala
rädinnan Hassel,
i
med henne. Det är troligit, at hennes twänne ohyggeliga söner,
som nu aro härstädes, störa det lugn, soin hon wid annalkande älderHwad fru ritmästerskans
domen både kunde och borde njuta.
sak angär, sä want hon wid häradstinget, men fru Tesslöf wädjade
til lagmansrätten. I dessa dagar har lagmanstinget begynt härstädes: om hon äter winner, sä gär dock fru Tesslöf de andre instantierne igenom. Så snart något slut faller, har magister Tidgren,
som är sterbhusets curator, lofwat mig, at om des beskaffenhet
Ehuru myckit jag efterletat det
underrätta sin principalinna.
programe, som öfwer sai. prof. Thunander utkommit, har dock
mitt bemödande intil denna stund warit fåfängt. Om det framdeles kan ärhållas, så skal jag det straxt öfwersända.
De dispusom
nästledne
tationer och programme,
i
är härstädes utkommit,
har jag äran at nu öfwerskicka. Årswäxten sä wäl i anseende til
säd som hö är på de flästa ställen i Finland myckit slätt. Kjöld
och et ständigt blåswäder har försämrat dem. Härtil kommer at
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den så kallade spindelmaskan har fördärfwat wåre äpleträn, hwilka
de wore afbrände.
Med djupaste wördnad har aran
at framhärda
se ut som

Åbo, d. 29.

31.

Junii 1779.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä. Lausuu ilonsa sen johdosta, että arkkipiispa pelastunut
hengenvaarasta.
Tackar för brevet. Uttalar sin glädje med anledning av att
ärkebiskopen hiivit räddad från en livsfara.

Hos Högwördigste Herr Ärkebiskopen ocb Procancelleren aflägger jag ödmjukesta tacksäjelse för de genom h:r magister
Toernquist mig tilsända skrifter.
Min swärfar herr domprobsten Pryss afsomnade efter 2:ne mänders tärande sjukdom. Man kunde ögonskenligen se, burn hans
krafter dageligen aftogo. Hän war ock hjerteligen förnögd at
skiljas hädän. Hans efterlämnade äro nti et myckit slätt tilständ,
hwartil den sai. döda wisserligen ej war skulden. Nu öfwerhopas
jag nastan dageligen med nya bekymmer, beswär ocb ofta med
orimligheter. Jag söker wäl efter bästa wett at reglera affairerna och
galopperar derföre tidt och ofta imellän staden och Nautila. Men
det är ej lätt at reda ut en härfwa, somman i 22 är har sammantrassladt; imedlertid mäste alt gå både fort och wäl. Min swäger
Lars Pryss har warit härstädes uti % är, reste bortt i Maji mänad,
och fick då sitt fäderne 2.000 d., utan hwilken summa hän ej hade
kömmit härifrän. Lyckelig lian! ty hans öfriga sam- och halfsyskon lära i fäderne ej fä en styfwer.
Herr prof. Olof Pryss mäste bryta af sin brunscur; mår nu nägot
bättre, dock wilja doctorerne ej tro freden. Herr doct. Kalm är
myckit opasslig. Efter ali liknelse har hän fastnat för en swär
lugnsot: hän är myckit hes, hostar ständigt, men ganska matt. Herr
prof. Nääfs giftermähl är nog besynnerligit: herren och frun tyckas
ej hafwa nägot mera gemensamt, än at de en gäng äro tillika nämnda
i kyrkjoboken. Nyligen war en stor tractering på Artukais. H:r
p. Nääf infant sig med de andre inviterade gästerna, och reste
med dem bortt om aftonen, ehuru lian ej sedt sin fru på fjorton

“/s,

dagar.
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Har aran at med djupesta wördnad beständigt fram-

härda
Åbo,

d. 20. Augusti 1779.

In margine:
skrift.

32.

Magister Tidgren är

Job. Bilmark.
auctor

til medföljande graf-

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä.

Tackar för brevet.

Sai. herr domprobstens hus är uti en myckit slätt belägenhet.
Effter min uträkning är derstädes 8 å 9.000 d:rs mera skuld än
egendom. Barnen måste i anseende til fädernes arf gjöra sig urarfwa, sä framt ej b:r borgmästaren Sacklen, som åtagit sig förmynderskapet för sinä systerbarn, kan skaffa dem nägot arf. Förmodeligen lärer hän bjuda tilat gjöra det. Den konstiga handein
med Nantila, jämte några smä inwärtes hushålls f el, äro fömämsta
ordsaken til sterbhusets warande obeständ. Effter ali liknelse
måste ock Nantila säljas. Min swärmor har tänckt at supplicera
om dubbla nådär såsom enda medlet til des räddning. Hos Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren anhäller jag pä
min swärmors wägnar ödmjukast, at Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren täckes af wanlig grace för sterbhuset
recommendera denna ansöknin'g hos hans excellence gref Scheffer.
Tildet härstädes lediga domprobsteriet och professio theologiae
primaria äro sökande inom wärket herrar professorerne Gadolin,
Nääf och Lefren, samt utom wärket theologiae professoren och
doctoren etc. etc. etc. h:r Laihiander. Om den sidstnämnda fär
denna ledighet, hwilket kan hända, sä är theologiska faculteten
härstädes at gratulera, som inom en kortt tid har fått twänne ansenliga ledamöter.—-Tili den lediga logices profession äro tre allenast
sökande: h:r biblioth. Schalberg, h:r prof. Lindquist och h:r Secret.
Alanus. Årswäxten har i år warit sådan i Finland, at man i säd
och hö knapt fått % delar af det somman bärgade i nästledit är,
hwarföre 1 t:a räg nu kostar 45 d., en tunna korn 36 d. och en
åhm hö 72 d.
Har äran, at
Åbo, d. 21.
43
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33.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

För de twänne skrifter, rörande m:r Rousseau och m:r Voltaire,
dem Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren behagat
med egen hand afskrifwa och mig sedän tilsända, aflägger jag
ödmjukesta tacksäjelse, och skal förwara dem som et wedermähle
af den mäst utmärkta grace, den jag intet kunnat förmoda. Alt
sedän Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren reste
härifrän, har jag ej haft tilfälle, at med några document föröka
minä smä samlingar. Alla bokauctioner hafwa ock härstädes på
nägon tid afstannat, wid hwilka man undertiden kan skjörda nägot
artigt.
Effter Konung Carl Knutson har jag ej sedt nägot annat än
originalprivilegieme för Raunio stad, trykta nti disputation om
Raunio, samt en afskrift af et räbref imellän Tavastehus län och
Sawolax.
Ehuru h:r d. Gadolin är utförd i första rummet på förslaget
tildet härstädes lediga domprobsteriet, och lian gjerna wil hafwa
transport, tros dock allmänt, at h:r d. Laihiander fär denna syssla,
hwarwid hans wilkor ej blifwa förbättrade. Man wil berätta at
h;r professor Nääf gjör sig äfwen hopp, men förmodeligen är detta
tomt

skryt.

Min swärmor har anmodat h:r biskop Haartman om des recommendation til dubbelt nådår, men har icke allenast fätt kortt
afslag, utan ock fätt höra några impertinencier, hwarföre lion warit
nödsakad, at immediate wända sig til hans höggrefl. excellence,
academiae cancelleren. Skulle Högwördigste Herr Ärkebiskopen
och Procancelleren med sin högtgjällande intercession wil ja understödja hennes begäran, sä är jag försäkrad om et lyckeligit utslag
i detta wigtiga måhl; hwarigenom Högwördigste Herr Ärkebiskopen
och Procancelleren föröker antalet af des mängfaldiga wälgjerningar emot oss.
H:r d. Kalm är ganska illa sjuk af wattsoten, hwartil nyligen
har slagit kallbrand, så at alt hopp om des restitution är förlorat.
Det gjör mig hjerteligen ondt. H:r prof. Lefren är ock myckit sjuklig, och befarar manat hän stannar för hectique. Hans belägenhet
är intet den bästa. H:r prof. Avellan har warit myckit sjuk, men
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nägorlunda restituerad. Notarius publicus Moberg är nyligen
afsomnad. H:r öfwerstelieutenant Göran Ehrenmalm bar blefwit
säsom ledamot adjungerad i Kongi, hofrätten härstädes, hwarwid
hän pä 3 ärs tid njuter assessors lön. J innestundande winter tänker
herr biskop Haartman at hälla visitation i Österbotn.
Innesluter
mig
är nu

Åbo, d. 12. Nov. 1779.

34.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Hindrad wid min sai. swärfars bokauction bar jag nägot längre,
än min ödmjuka skyldighet fordrat, drögt at beswara Högwördigste
Herr Ärkebiskopens och Procancellerens höggunstiga bref, för
hwilket jag bar aran at härmedels ödmjukesta tacksäjelse aflägga.
Inga rara böcker funnos nti denna boksamling, hwarföre jag ej
eller ansedt mödan wärdt, at til Högwördigste Herr Ärkebiskopen
och Procancelleren öfwersända bokcataloguen. Nu är ock mästa
delen såld, och sterblmsets omständigheter hafwa föranlåtit at sälja
för hwad pris som hälst. En del böcker aro nägorlunda betalte,
för andra bar jag ej fått halfwa wärdet, och för de öfriga aro ej
banden betalte. Hos mig skal wisserligen ej fattas attention, at
skaffa åt Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren den
wakra täflan i Ståhlhanska sterbhuset, om den nägonsin säljes. J
nästleden Fredag blef sai. häradsböfdingen med mycken stät begrafwen. KL 7 om aftonen började begrafningen. Kyrkan war
illuminerad och Ståhlhandska grafwen med lampor eclairerad.
Lamporne brände longt in pä natten. Äter om Lördagsafton en
ny illumination i grafwen, hwarmed ännu om Söndagsaftonen
continuerades. Imedlertid trackterades dessa tre aftnar rätt öfwerflödigt förmodeligen at hedra den dödas sparsamhet. Men som til
Stora baler hörer ocksä dants, sä bar ock Saramäcki nti en polska
dansat til handelsman Winquist. Delta rutshåll bar förrut warit
med Hera intekningar grafveradt.
Fru ritmästerskans sak är uti des närwarande ställning nog swär
at hjelpa. Det är otwifwelaktigt, at lagmansrättens utslag nu är
executivt; men frägan blifwer: hwaräst execution eller utmätning
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bör sökas, antingen hos landshöfdingen i Stockholms eller Åbo
län. Som fru Tesslöf är nu wistande på en resa i Norrtelje, så
borde hon wäl sökas hos den förra, men som hennes egendom är i
Åbo, sä kan ej någon utmätning nu hos henne wärkställas; hwilket
ej eller kan ske bärstädes sä länge hon är frånwarande, men ännu
inom rikets gränts. Fr. ritmästerskan mäste derföre wänta tils
fr. Tesslöf i währ, som förmodas, hitkommer.
J nästledne Tidsdags blef förslaget tilden bärstädes lediga oeconomiae profession uprättadt och derpä upförde professoren Gadd,
adjuncten Hellenius samt magister docens Jörlin frän Lund. De
två förstnämnde hade allas vota och den tredje undfick äfwen allas,
undantagande professorne Nääfs, Planman (sic!) och Schalbergs, som
voterade på adjuncten Kreander. Denne lärer ej underläta at anföra bitande beswär; men som lian war yngst och minst förtjänt
bland de sökande, ej eller gjordt naturalhistorien til sitt hufwudyrke, sä mäste Consistorium denna gäng gä honom förbi. J anseende til gjorda depositioner blifwer Kalmiska sterbhuset ej
lidande. Genom Hellenii omsorg är bortus botanicus pä 2 är sä
hulpen ur sin wanmagt, at i stället för 200 räknas nu derstädes
2.200 species.
Öfwer ali wanligbet continuerar wintren ännu bärstädes, så at
man åker pä äen, under bron och öfwer alla fjerdar. Här är en obeskriflig foderbrist; marken är öfwer alt betäkt med snö. Har äran
Åbo, d. 21. April 1780.

35.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Med få ord, dock af tilgifnaste hjerta får jag bärmedels äran at
hos Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren aflägga
ödmjukesta tacksäjelse, så wäl för det högtgunstiga brefwet af d.
25. April, som de inneslutne penningar, hwilka jag riktigt bekommit.
Desse öfwerskrida nägot böckernas wärde, ehuru jag efter Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens befallning mäste
emottaga lösen för Lucanus, den jag äterkjöpte af herr professor
Calonius för 18 d:r, sä at det hos mig innestäende öfwerskättet
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blifwer 10 d:r, dem jag wid tilfälle skal söka godtgjöra. Jag har
anledning at förmoda, det böckren riktigt framkommit, och önskar
innerligen, at denna lilla handel har warit til Högwördigste Herr
Ärkebiskopens ocb Procancellerens nöje.
Inför Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren bör
jag äfwen wid delta tilfälle förklara en så ödmjuk som wördnadsfull ärkjänsla för en fortfarande faderlig omwärdnad om min wälfärd; hwarpä det böggunstiga brefwet lämnar mig det säkraste
wedermähle. Men får i lika ödmjukhet försäkra, at jag är fullkomligen nögd med den station, hwilken jag genom Guds näd och
Högwördigste Herr Ärkebiskopens ocb Procancellerens ynnest innehafwer. Nog tror jag, at professionerne i Upsala äro i Hera hänseenden förnämligare än i Åbo, men utgifterne torde ock derstädes
wara större, och desutom hafwa rikedomar ej warit minä begärs
föremähl. At läta sig noja med sin del, är winning nog. Åbo är
just ej det samma för mig nu, som dä jag fick härstädes wörda Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren; men denna orten
är dock ej utan sinä Stora förmäner.
Med magisterpromotion härstädes gär både longsamt och trögt.
Ändteligen hafwa wi hunnit sä longt, at wi kurnia föra i fält 8
philosophiae candidater, och flera lära ej blifwa uti innewarande
termin. Ingen gradualdisputation har ännu utkommit, lärer ej
eller nägra utgifwas förr midsommaren. Således är magisterpromotion upskuten til d. 30. Novembr., om den då blifwer möjelig.
Denna academiska ställning är ej fägnesam. Man mä döma om
wåra promotioner hwad man wil, men i ali händelse wittna de
studerandes täflan och flit i bokliga konster. D. 22. Junii blifwer
promotion i facultate medica, då h:r assessor Haartman promoverar licentiaterne Elfvenberg och Hartman sarat kanske en practicus holmensis Hagström. Denne sidste är af cancelleren recommenderad til doctors wärdighetens ärhållande, utan at behöfwa
aflägga de wanliga specimina. Consistorium har gjordt remonstration häremot. Doch ej enhälligt; saken är ännu oafgjord. Denna
promotion är den första i facultate medica härstädes.
En brist har upkommit imellän de nyss tilförordnade h:r professorer härstädes angående lönerna. H:r prof. Lindquist skal
genom h:r secreteraren Wargentin hos hans excellence cancelleren,
gjordt ansökning at få den efter h:r prof. Lexell lediga lönen.
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i hwilket fall hän får lön näst efter h:r prof. Lefren. Saken är
oafgjord. D. 3. Maji parenterade h:r prof. Porthan öfwer
framl. hofrädet Arckenholtz; när parentation blifwer färdig, skal
den tryckas. D. 12. Junii introduceras h;r prof. Cavander. D. 31.
Maji blifwer h:r vice landshöfdingen Fredenskjölds bröllop på
Hermansari.
Innesluter mig
ännn

Åbo, d. 29. Maji 1781.

Joh. Bilmark.

De disputationer och programmer, som i nästlidit är härstädes
utkommit, skola efter en mänad öfwersändas.

36.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kahdesta kirjeestä ja synodaaliväitöskirjasta.
brev och för en synodaldisputation.

Tackar för tvenne

Fru ritmästerskans sak är lämnad ät en hofrätts notarie wid namn
Ekman, som ehuru hän gjör alt hwad af redelig person kan wäntas,
likwäl mäste ärfahra flera swårigheter, sä wäl i anseende til fru
Thesleffs medellöshet, som i synnerhet at hon lik en jagad wildgäs
måste flytta nu hit, nudit, och undfly sinä mänga björnar. Hennes
måg, h:r slottspastoren Tehnberg wil ej eller träda i arf af hennes
skulder, hwilket hans omständigheter desutom ej medgifwa.
Herr prof. Nääf har nyligen anhällit om tjänstfrihet med bibehållande af hela lönen; den förra måste i anseende til des swaghet
bäde på kropps och själens wägnar lämnas honom, men knapt lärer
lian winna den senare förmånen i hela des widd.
Herr professor Lefren söker det i Skara stiftet nu lediga och förmånliga Boråhs pastorat, i afsikt at få biwista bibelcommission.
Med den långe tilämnade magisterpromotion går nu åter nog
trögt: imellän Kyndelsmässan och Påsk har allenast en disputation pro exercitio blifwit ventilerad. På denna tid har warit en
candidatsexamen, wid hwilket tilfälle sai. herr professor Wallenii
äldre son, en yngling af 17 är, ädagalade en nastan owanlig insikt
och grundelighet. Skada är, at hän är myckit sjuklig, och derföre
har hän utwaldt studium medicum. Candidaternes antal lärer stiga
til 19, af hwilka allenast 8 hafwa disputerat pro gradu.
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Myckit folk hafwa bäde i staden och på landsbygden warit plägade
af flussfebrar och swära bröstsjukor. Följande hafwa härstädes
nyligen afsomnadt: sticktsfröken Stjerneld, 81 är gammal, consistoriinotar. Apellöf i sitt 63 och tenngjutaren Stählfooth i sitt
97 älders år.
Kjölden bar i winter warit myckit sträng: nägra gänger bar
qwicksilfret i thermometren f allit til 341/2 gr. under frysningspuncten. Mäst hela denna månad bar det stätt wid 20 gr. Sparfwar
hafwa fallit ned i sin flyckt och dödt. Tilförseln hit til staden
har warit owanlig Starck: häraf har skedt at för en tuima räg nu
ej betalas mera än 48 d. och för en t:a korn 42 d.; men för en
åhm hö 108 d. k:mt. Har aran
framhärda
Åbo, d. 22. Martii 1782.

37.

Joh. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä.

Tackar för brevet.

Til canceller efter hans excellence gref Scheffer walde Consistorium academicum enhälligt hans excellence gref Creutz, såsom född
i Finland och upfostrad wid denna academie, men högwälbemälte
herre har afsagt sig denna wärdighet; hwarföre Consistorium academicum i nästledne Lördag åter enhälligt til sin canceller walde
hans excellence, öfwerståthållaren herr baron Carl Sparre, åt hwilken
cancellariatet i nästledne Tisdag offererades och nädigt emottogs.
D. 8. eller 9. hujus förwäntas Hans Kongi. Maij:t hit til staden,
då Consistorium i underdånighet skal supplicera om Kongi. Maij:ts
nädiga kallelsebref för hans excellence Sparre at wara Åbo academies canceller. Hans excellence afreste härifrån i förgårs bittida om
morgonen. Herr biskop Haartman har warit rest til campementet
pä Parola-malmen wid Tavastehus, och fätt den nåden at Kongi.
Maij:t derstädes upwakta.
Til herr Kongi, ceremoniemästaren Fredenheim har jag i dessa
dagar skickat et paquet, destinerat til Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren, med exemplar af de disputationer
och programmer,

soin

i nästledit år härstädes utkommit.
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efter framl. pr. Nääf lediga theologiae professionen äro sökande
h:r prof. Lefren, samt h:rr doctorerne Pihlman och Avellan. Theologiae adjuncturen sökes af adjuncterne Tidgren och Tengström, lector Tcernquist och magister Arelin.
H:r prof. Lefren lärer få
Nådendahls pastorat, ehuru h:r biskop Haartman ensam mycket
nitiskt arbetat deremot. D. 23. Junii emottog jag åter rectoratet,
Gud låte det hafwa skedt ien lyckelig stund. Framl. h;r cancellierädet Hassels stadsgärd skal wara säld ät en v.häradshöfd. Wibelius
för 10.000 rd. km:t. Cathrinedahl har landtcamereraren Winter
kjöpt för 33.000 d. k;mt.
Har aran
framhärda
Åbo, d. 4.

38.

Julii 1783.

Joh. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Utaf Högwördigste Herr Ärkebiskopens och Procancellerens grace
för mig wäntar Jag höggunstig tilgift för mitt dröjsmäl at beswara
et högtwördadt bref, för hwilket jag härmedels ödmjukesta tacksäjelse aflägger. Medföljande skrift, den jag wägar i djupesta
ödmjukhet Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren
tilsända, wisar ordsaken, hwarföre mitt swar har denna gång så
länge uteblifwit. Denna respectabla fru borde wäl ej wara nögd
hwarken med consistorio ej eller med mig, som warit hennes commissionaire; men det war betänkeligit, at til swar pä hennes ansökning skrifwa panegyrique.
Af nyheter frän denna ort fär jag aran at meddela nägra. Herr
assessor Haartmans inrättning af en ny medicine profession har
pä et ganska nådigt sätt blifwit bewiljad. H:r adjnnct Haartman
har redan blefwit professor ordinarius och h:r licentiaten Pipping
lärer snart fä den lediga adjuncturen. Consistorio är pälagt, at
förränta den donerade penningesumman, som ej fär insättas i riksgäldsfonden. H:r assessor Haartman har fått löfte at emot behörig
borgen få behälla capitalet i sin lifstid. Men det torde blifwa
swårt, at prästera en sådan säkerhet, som Consistorium kan antaga.
Förslaget til 1.1.0.0. et graecse profession blifwer innan kort uprättat.
Sökande äro phil. adjuncterne Tidgren, Clewberg frän Upsala
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och Hylander från Lund samt magistri docentes Poppius och Thorberg. D. 12. sidstledne betygade academien sin underdäniga fägnad
öfwer Hans Kongliga Maij :ts lyckeliga återkomst genom en oration, soin hölts af herr professor Hellenius. Ärswäxten bar, ehuru
härlig den syntes pä äkrarne, warit nog swag, ätminstone ej bättre
än förra året. Allmänna priset på rägen, äfwen uppe i landet, är
60 d. Utsikten för tilkommande är är ingalunda behagelig; doch
Herrans högra hand kan allting förändra. H:r borgmästaren
Ullner är nyligen gift med afl. commissarien Fithjes enkä. Denna
nya famille är redan 22 personer stark.
Har äran at innesluta mig i
Ärkebiskopens
framhärda
Åbo, d. 20. Octobr. 1784.

39.

-

grace,

samt

■

—

Job. Bilmark.

Högöwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procanceller
samt Riddare af Konglig Nordstjeme Orden.

Toivottaa hyvää uutta vuotta ja onnittelee ritarinarvon johdosta.
och gralulerar tili riddarvärdigheten.

Tillönskar

gott nytt år

Åbo,

d. 28. Decembr. 1784.

Job. Bilmark.

P. S. Några nova aboensia. Wår beswärlige wälgjörare (scapbam
scapham appellare liceat) h:r assessoren Haartman bar nyligen
hos hans excellence, academie cancelleren anhällit, at få förwandla
den härstädes warande botanices demonstratoris sysslan til en historiae naturalis profession, hwars innehafware skulle i lön undfå
afkastningen frän Ylikylä rusthäll, den lian förmenar i god och
ond tid kunna stiga til 400 plätar. Wid denna begäran häftas
följande beting: l:o at doctor Hellenius blifwer den förste historiae naturalis professoren, 2:o at lian fär en owilkprlig rättighet
at i sin tour tilträda indelt lön nti philosophiska faculteten, 3:o at
mag. Bonsdorf i Upsala fär survivance pä succession efter h:r professor Hellenius. Tillika har h:r bergsrädet och riddaren Hisinger
hos hans excellence cancelleren anhällit, at fä inrätta härstädes
en adjunctur uti historia naturali med 300 plätars ärlig lön, samt
at mag. Bonsdorff mä blifwa den förste adjunctus. Wid h:r bergs-
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rädets begäran har Consistorium ej annat at erhindra, än at hän
upgifwer den fond, hwaraf den utfäste lönen kan i alla tider med
säkerhet utgå. Men wid h:r assessoren Haartmans project gjöras de
anmärkningar l:o at som Ylikylä rusthäll tilhörer redan academien,
ehuru nyttjorätten emot en wiss årlig afgift är lemnad h:r assessoren
i des lifstid, så äger hän ej nägon rättighet at disponera denna
egendomen; 2:o at afkastningen frän Ylikylä ej kan tagas högre
än til 50 rd. ärligen, hwartil h:r assessoren den förrut har til Kongi.
Maij:t upgifwit. At förtiga andra lika alfwarsamma betänkligheter,
h:r assessor Haartman kan säja: Qu’ importe si je bouleverse Facademie, pourvu que je paroisse grand sur ses debris.

40.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procanceller
samt ledamot af Kongi. Nordstjerneorden.

Kiittää kirjeestä ja lausuu suuren ilonsa 30. VI. Tukholmaan palanneen Fredenheimin käynnin johdosta.
Tackar för brevet samt uttalar sin ”oförtjenta
glädje och lycka” med anledning av Fredenheims besök. F. hade återvänt tili
Stockholm den 30. VI.

Til Högwördigste Herr Ärkebiskopen och Procancelleren hade
jag äran at med herr Konglig ceremoniemästaren 1 öfwersända et
paquet med disputationer och programmer, som nästledit är härstädes utkommit. Nu har Consistorium academicum under öfwerläggning en af h;r assessoren Haartman projecterad inrättning til
en historiae naturalis profession. Wilkoren äro äfwen så tryckande
bäde för academien och wetenskapen, som de äro förmånlige för
Haartmanniska famillen. Ännu är ej deciderat om h:r professor
Schalberg får Lundo annexepastorat; om det ej sker, så har denne
logices professor endast at tilskrifwa sin logica den förlust hän lider.
Imedlertid äro hans omständigheter högst beklageliga: förr delta har
hän begärt cessionem bonorum, hwilken sak nu är under ventilation, doch upskjuten til des ansökningen om Lundo blifwer gjord.
Effter ali probabilite blifwer h:r domprobsten Gadolin wald til
bancorevisor för Åbo stift, hwilket höjeligen skal förtryta wär
prsesul. Uti domprobsteriet har h:r biskopen 4, h:r doctor Gadolin
1

Fredenheim.
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17 och h:r professorerne Cavander och Kreander hwarthera 1 rösborgmästaren Ullner är wald til bancorevisor för Åbo stad.
Wi bafwa haft härstädes en ganska long ocb kali wåhr: rågwäxten
skal i Åbo lähn wara wakrast, ehuru den ej lofwar nägon ymnig
skjörd. De öfrige läbnen hotas med misswäxt. Den starka torckan,
som fölgt på kjölden, gjör at föga hopp är om wåhr utsädet och
ter. H;r

böbärgningen.
-

-

bar

aran at

med djupesta wördnad framhärda

Ärkebiskopens ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 8.

41.

Julii 1785.

Job. Bilmark.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procanceller
ledamot af Konglig Nordstjerneorden.

Toivottaa hyvää uutta vuotta, kiittää kirjeestä.

Tillönskar

sanit

gott nytt

år, tackar

för brevet.
Det lärer wara bekant, at herr assessor Haartman i denna höst
warit sysselsatt med en professions inrättande nti arte veterinaria,
bwartil lian wil anstå en fond af 40.000 d. k:mt, doch med wilkor,
at hans systerson h:r doctor Bonsdorf skal blifwa den förste professoren, få bäde säte i philosophiska faculteten och den första der
lediga blifwande in delta lön näst efter herr professor Tidgren. Men
bans exellence academiecancelleren bar pröfwat bäst wara, at den
nya professoren skulle höra til medicinska faculteten, hwilket ock
är consistorii tanka, men härmed är ej herr assessoren Haartman
nögd, emedan des systerson dä skulle wara nödsakad at för länge
wänta på indelt lön. Ännu är saken ej afgjord.
Herr professor Gadd bar i denna böst warit ganska illa sjuk; men
är nu, Gudi lof, något bättre; och torde gä longt ut, innan lian
blifwer fullkomligen retablerad. Herr professor Schalberg är nyligen prästwigd, och lärer säledes enligit hans excellences academiecancellerens gracieusa löfte snart blifwa kyrkoherde i Lundo.
J denna höst bar academien gjordt twänne förluster, genom herr
professor Olof Prysses och herr camerer Tolpos dödeliga fränfälle.
Den förre dog aldeles af älderdom, war dock munter tils nägra timmar förrän lian afsomnade. Den senare dog af et swärt benbrott,
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hwilken olycka hände genom

en häst, som skenade. Dock är fägnetemmeligen behållit. Herr camerer Björkboms son, som är vice landssecreterare härstädes, är af consistorio
förordnad, at under vacancen förestå fogdesysslan.

samt, at sterbhuset är

Förr 30 år wid pass fick h:r camerer Björkbom utaf consistorio
en brist, som befants i academise aerario. Härwid
bar Kongi, cammarrevision icke allenast gjordt anmärkning, utan
ock dömt, at de lierrar professorer, som dä bidragit til denna befrielse, skola nu ätergälda densamma. Ocb som Högwördigste Herr
Ärkebiskopen ocb Procancelleren befinnes äfwen öfwerwarit denna
sak, sä bar jag enligit medföljande quittence betalt des andel. Lycka,
at summan ej war större.
Herr Doctorens, Ärkebiskopens
ödmjukaste
tjenare

afskrifning på

-

Åbo, d. 30. Decembr. 1785.

Israel Björkiltä.
1.

Job. Bilmark.

Från Israel Björk.

Högädle ocb Höglärde Herr Philosophiae Adjunct.

Med sä mycken ynnest ocb höfiighet bar Herr Philosopbiae
Adjuncten i synnerhet wid mine senare academiska åbr mig öfwerhopat, sä at mig felas ord, hwarmed jag kunde ocb borde tilkiännagifwa mit förbundna ocb tacksamma sinne. Doch, änskiönt så är,
skal jag likwäl aldrig förgiäta at wörda en sädan mig ertedd godhet.
Haf ödmiuk tacksäjelse, min gunstige wälgynnare, för hwar dag i
Åbo. Haf tack för sin benägna gratulationsskrift til minä herrar
cameraters ocb min beder. Haf tack för beswäret med min krans
til Consistorium, burn lian widare kom til Parnasson bar jag fått
höra af bror Forshäll. Haf ock änteligen tack för sit sista högtärade
af d. 14. hujus, hwaruti min goda Patron bemöter mig med ai
höfiighet, oförtient. Fortfar at gynna sin wördsamma tjenare. Utaf
bror Forshäll, som i gär reste härifrän, hörde jag, at Herr Philosophue Adjuncten ästundar underrättelse om boskapspästen härstädes. Men som jag kom hem, när den stante af, sä kan jag wäl
för min del ej mycket fätt höra derom, mer än det, at den bar

23
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mäst begynt i Storkyro kring Napo, der slaget stod och det i blomstertiden, och sedän yppat sig mäst i alla socbnar. Wederleken bar
wid siika olyckeliga tider warit warm och tärr, ibland bar den begynt
på hästar, ibland på nötboskap. Såsom ingen bar warit i stånd
at med beskied öpna de döda creaturen, så wet man ej gifwa derom
nägon underrättelse, men på de mästa bar utwärtes wijst sig, soni
en swulst el. böld och dermituti, som en börst, den folcket kalla
skätt, som ock träffat många menniskior, den de låtit straxt upskiära
ocb lagit ut börsten, och sen effter hand blifwit friska igen. Wid
Inlii mänads slut har siukan mäst uphört. För smittan har blifwit
brukat mäst utan wärckan liebersticka, Älandz rot och tiära. Et
remedium har wår granne Hagman brukat, det lian lärt af
husarerne, hwilcket ock säjes hulpit en hans ko. Hän har skurit kon
i orat, tappat derutur blod, gifwit samma blod blandat med kons
miölcke in ät kon och hän har blifwit bättre. Få hafwa annors kömmit sig före. Det har warit et säkert tekn, at om kon ej miölckat om
afton el. märgon, sä har hon warit död innom et el. et halft dygn.
Orsaken til denna pästen förmenes wara nägon förgifftig ört, som
doch ej synes giöra tilfyllest, emedan den ock träffat menniskior
i deras yttre hud och kiött, hwarföre, de måste hålla före sådana
skått komina af en förgifftat lufft. Denna pästens skadel. effect har
warit pä boskapen inemot 300 creatur och deröfwer i hwar sochn
ährligen, kiör och hästar.
Ifrån Swerige är hit en doctor med. skickat at hålla undersökning wid namn Hseggart; men hän lär ej stort uträtta, sä wida hän
ej koin i rättan tid. Det säjes, at prästerskapet skal gifwa härom
underrättelse til Hans Maij :tt hwar och en ifrån sit pastorat. Til
nästa post skal jag giöra mig om Hera besynnerliga omständigheter
underrättad. Min patronessa blir i denna weka resfärdig från
Stockholm. Secret. Mathesius är ankommen. Borgin. Molin är här
at reda ut sin suspenderade swärfaders trasslade härfwor. Stenbergen är aldeles satt ifrån sit fögderi. Borgm. Klufvensik skal endera
wekan giftas med k.h. Aeimehei dotter, den yngsta. Wasa är ej
mera lik sig. lag lefwer in observo, doch förnögd tils widare. Näst
min ödmiuka wördnad har jag äran at med högachtning framhärda
Herr Philosophiae Adjunctens ödmiuke tienare

Wasa, d. 23. Aug. 45.

Israel Björk.
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2.

I. Björk.—E. J. Björner.

Alku puuttuu.

Början sakna.

Nu continuation af berättelsen om then sämre naturen. I Norrbotn fins säilän nägon broksiäl, litan allenast grä ocb vikar siäl.
Grå siälar äro af 3 slag, hwilcka fähwännerna åtskilja af storleken
ocb kutnings tiden. Det största slaget kutar Kyndelmässotiden. Det
andra Matsmässotiden, är något mindre. Det tredie ocb niinsta någon tid dereffter. Wikar siäln kutar Pauli-omwändelse-tid, ocb
swarfwar rätt konstigt kulor för sinä kutar i snödrifwor, i hwilcka
de hafwa bläst sig et hähl genom isen, hwarigenom föräldrarna fara
up ocb neder effter behag til sine kutar. Grå siäln wistas mäst
uppe pä bara isen med sine kutar. Garnet til siälnät är treträdigt,
litet gröfre än laxnät, utaf bästa hampa mankan få, maskorna eller
öglorna äro 1 /% qwarter böga. Thesse nät sättas ej allenast i sunden ther siälen plär passera igenom, som jag sist skref, litan ock
kring läga stengrund, hwarest siälen böstetiden söker sin hwila, ocb
wid runda klabbar, som äro äfwantil swärtade. Häri vecklar nu
siäln sig så hårdt, at man bar swårt at fä honom derut, sedän man
först gifwit honom par öhrfihlar, at lian donat. Härjämte följer
nu Herr Philosophue Adjunctens ocb min wäns, herr Hasts beskrifning om folcks ocb boskapssiukdomarne, hwilcken jag redan med
förra posten bort aflämna, men handt ej. Giör nu min gunstiga
gynnare the strängaste observationer häröfwer, ocb lät mig sedän
them i korthet weta. Thenna relation är wäl enfaldig, men af alla
them jag sedt, tycks wara then renaste. Skätt ocb pilar tycks
onaturl: a ocb bar ingen än med wisshet kunnat them framwisa litan
misstancka, at thet icke skulle wara understuckit wärck. Läkemedel bar herr Hast effter beskrifning prajparerat, ocb wil för intet
dela ut så framt the ej anslå. At boskapen då ocb dä störtar om
wintern tycks komina deraf, at giftiga örter blifwit insamlat med
det öfriga höet. Herr Hast läter anmäla sin respect, hwilcket ock
jag bar den äran at giöra, som med högachtning framlefwer Herr
Philosophite Adjunctens ödmiuke tienare

Vasa, d. 31. lanuarii 46.

Israel Björk.
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Erik Julius Björneriltä,
1.
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Från Erik Julius Björner.

Ädle ock vidfrägdade Herr Professor.

Den aran Herr Professoren bebagat visa mig med sin gunstiga
skrivelse kan jag aldrig i min livstid med sä tillräckelig vördnad
vedergiälla, som Gud vet min hiärteliga önskan vara; hälst Herr
Professoren, ehuru av medfödt ädle velat min ringa skrifft sä
gunstigt uttyda, som jag ej trodt hänne vara värdiger, i dy hon,
såsom mit ringa ock vanskapeliga alster, har behövt ännu mycket
längre skickas ock hövsas, om det i mit hide värit giörligit, där ju
ej annat förråd är, än at ostökligit antiquitets byke, sannerliga!
effter sädant djurs ringa lägenhet.

At jag vägat mig tili at samma skrifft öfwersända ock underställa Herr Professorens i slike mål helt grannsyntare ögon, bar
ej annan orsak värit, än först den vördnad iag hos mig burit för
Herr Professorens velbekanta lärdom ock kunskap; sedän ock, ä
det min skrifft mätte i mänga mål bäde ändras ock rättas, därom
jag doch gärna hade tillika skriffteliga anhållit, om ei herr vicebiskopens, d. Brovallii, liust dä infallande bärtresa, värit mig hinderliger; dock underlät jag icke vid samma tillfälle at genast
visa mit förtroende för Herr Professoren i de nu här innelyckte
vekobladen. Finnande jämvel av den, jämte Hera mig gunstigt
översändne lärda dissertationer de mundo non senefiente ei utan
hiärteligt nögie, at huvudmälet, däri jag mindre kunniger var, fått
tämmeligit bifall; ock dyy utbeder jag mig den äran, at fä därav
öfversända et utdrag tili h:r professor Kohl i Hamburg at inryckas
i bans Berichte von gelehrten Sachen.
Den av mig altid hiärteliga vördade herr professor Scarin torde
med gunst. Herr Professorens sä vei som mit ringa tycke om
jordens samt havsvatnets tvivelacktiga ålderdom ej vara sä aldeles
nögder, sä vida honom behagat förr IV2 mänad sedän överskicka
mig allena et blad av en hållen disputation, där i helt annat tycke
ådagalägges, med orden: hypothesis, quae, orbis habitabilis senio
raptim detrito, juventam nescio quam firman an vero infirman,
eidem nuperrime restituit, quam in scholis philosophorum, presertim historicorum, existimationem inveniet, dies docebit, etc. Ändock
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jag altid förmodar honom, såsom en ovällduger ock värkelige
kiäcker politicus, velat upricktigt tilistä med en vis skalld:
Diversum sentire duos de rebus iisdem
incolumi licuit semper amicitia.
Gunstige Herr Professor, lät mig vid tillfälle fä samma disputation i extenso, ändock jag ei vet des rubrique el. titul, ock dä
torde jag jämvel kumia bliva hugnader med en annan, som skall
vara utkommen de Tavastia. Vidare ock, ehuru min magra antiquitets syssla ej tilllåtit mig få effter önskan idka physiska handlingar, dock bar min Herr Professor med sinä alldeles curieusa
ock fräderika dissertationer i hvarjehanda sådane mål så upmuntrat
1
mig, at jag, som av missunsame dälgar skyndas tili alt större älder,
2
fär dock gläder med Solone hos Plato sägia: VriQäpKO) ö'åel jto/.ml bihafjuöpevog.

Var dy Herr Professor framhärdeliger i sä angenäme gåvor, därföre ock iag snart skall veta min skylldighet med ännu en, ehuru
hastad skrifft, den iag kalladt: Närmare undersökning om de strek
ock varo, dem syndafloden samt Östersjön ock Yesterhavet hava
lemnat, ei allena å jorden, utan ock i klippor samt stränder, tili at
jämväl därmed finna, antingen jorden sig uphögt, eller ock vatnet
avtagit; därhos om mann må därav nägot döma om Nordens äldriga
äboning. Hvilket iag dess velmentare utbeder mig fä giöra, som iag
märkt av min förra hos gunstige Herr Professoren esse meas nugas
aliquas.
För övrigt ock mäst vördsam hälsning tili herr vicebiskopen d.
Brovallius, samt herr professoren Scarin önskar iag ej allena, at
den nådige Guden, täcktes velsigna Herr Professoren med framädle och vidfrägdade Herr
gent nögje, velmågo ock hällso,
Professorens velunnaste tienare
—•

—■

Stockholm, d. 14. Julii 1748.

E. J. Bicerner.

Tämän jälkeen luettelo painovirheistä ja lopuksi seuraava kappale:
en förteckning på tryckfel och tili slut följande stycke:

Här-

efter

NB. En vacker disputation är vid år 1700 hällen av Linder el.

Lindestolpe de pomis hesperidum. Männe densamma kan
tili fängs?
1

2

Möjl. samma ord, som svenska dial. dalk
glader, glad. R. av SAOB.

dum stackare, tölp.

vara

24
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/i 1767.

Från H. H. Boije.

Högwördigste Herr Docktor och Biskop

samt

Procantzlair,

Min Högtärade Kara Bror.

Under den siuklighet jag dragits med sedän min hemkomst ifrän
Åbo bar jag dock förnöjt mig med dett håppet at fä den förmon
Bror bär hos mig, hwarom jag nu ödmiukast anhäller med
den tilllägning at dett icke skier säm en kort visite, dä porien nödwändigt mäste förbj resas.
Jag bar nog syslosatt mig at utgrunda den bästa utwägen tili at
få behälla min Bror bär qwar dett längsta som möjeligit wore,
utj hwilken afsicht jag författat de pä åtföljande bilaga anförde
trenne projecter, det dependerar nu af min Brors grace, at widtaga
bwilcketdera som best synes och minst faller beswärligit.
Min fulla föresats hade warit at sielf personligen wara min Bror
tili mötes hos min redeliga wän, kyrckioherden herr magister
Edner, men beklageligen continuerar min långsamma halsfluss, så
at jag intet wågar mig ut, men innesluter mig och den omförmälte
saken utj min Brors redeliga ynnest, wänskap ock godhet, samt
wäntar med dessa minä utskickade et gunstbenägit munteligit swar
och utlätande. Med en uprichtig och mycken högachtning bar jag
den aran at städse framhärda och lefwa min Högtärade käraste
Broders ödmiuke och trogne tienare
see min

Hatanpä, d:n 24. Januarii 1767.

H. H. Boije.

Tili Höggunstigt ompröfvande ok utlåtande underställes efterföljande.
l:o: den 26. om aitonen kommer Högwördigste Fader tili Birckala, hvarest
hän i slätta mmm blifver logerad, samt emottagen på sätt skie kan, hälst den
Heliga Skift innehåller, att den legda herden intet är stort att lita på, men
dett vill intet hielpa, hän får låf hålla ut den aitonen ok natten med så godt
som hän vankas;
2: o: den 27. värckställes lörrättningen i Birckala kyrcka, hvilcken torde
gå så långt ut, att den Högwördigste nödvändigt torde behaga spisa middag
derstädes (hwilcken annars skulle stå lärdig ok vänta des ankomst på Haitanpa),
men att åter tillbringa natten i dessa slätta mmm, dett ser jag intet vara någon
nödvändighet, utan samma alton kan resan skie tili Hattanpä, som är allenast
en liten mil derilrån belägit, hvarest Hans Högvördighet med hela des sällskap,
så andeliga som werldsliga, skall ai ett godt hierta blilva emottagne utal en
44
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krasslig wärd ok glad wärdinna samt blifva försedde med goda rumin, skiäliga
sängar samt välfägnade efter räd ok lägenhet dock tili nödtorften;
3:o: den 28., som är resdagen tili Messuby, hälles tili godo pä Haitanpa
så godt husett förmär ok kan ästadkomma;
4:o: den 29., som är förrättningsdagen i Messuby, reses ifrån Hattanpä
tili kyrkan, hvilcket är allenast ett litet stycke, ok knapast två gånger så långt
som ifrån prestegården, då så väl jag som husbonde räcknar för en heder som
mine hästar för en lycka, att få fortskaffa landets högsta andeliga förman med
des svite, på hvilcket sätt tillgången af hästar ej skall giöra hinder.
Annu på en annan facon.
l:o: sedän förrättningen den 27. gådt hos sig i Birckala, så torde efter dett
hafda arbetet en nödvändig hvila tarfvas, äfven som giöromålen derstädes torde
hindra afresan then dagen, ehuru dett ömmar mig, att tvänne nätter skola
tillbringas i så siatta rumm.
2:o: så skier resan derifrån den 28. tili Hattanpä, hvarest spisas middag,
ok ifall dett blifver en nödvändighet, att afton förr förrättningsdagen infinna
sig på prästegården, derest wärden intet är hemma, så skier resan dit; men i
vidrigt fall kan nattlägret bli på Hattanpä.
3:o: den 29. sedän förrättningen är slutad i Messuby kyrcka, reses tili Hattanpä derest ali dett samma, som den åtföljer, kan med lika beqvämlighet
uträttas, som utj prestegården.
4:o: den 30. hvilas på Hattanpä ok hålles tili godo hvad som kan vancka.
5:o: den 31. reses tili Ruoväsi, ty att på sex mii hafva tvänne resdagar,
håller jag för onödigt utj detta före, då man är säker, att siippa vänta på hästar

vid ombyten.
Den (sic!) tredie fröslaget.
Att Herr Doctorn ok Biskopen kommer tili Hattanpä hvad dag hän behagar
ok hvilar derut i några dagar, samt igenom klockareposten läter ändra de
följande terminer, hvilcket skiedt tillförene ok hvarmed jag vore nöjdast, som
skulle räckna dett för bäde heder ok vänskap, om jag i nägra dagar finge
behälla honom här hos mig. Hattanpä, den 24. Januarii 1767.
H. H. Boije.

M. J. Brahelta.
1.

Från M. J. Brahe.

Högwördigste Herr Doctor och Archiebiskop,
Upsala Academie Procanceller.

samt

Som mig blifvit berättat at herr probsten Trundström uti Erlinghundra härad och Onsala sochen skall vara mycket gammal och
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/a 1784.

1

altså
siuklig så at han svårligen kan förrätta probstesyslan,
anhåller jag ödmiukeligen det täcktes Herr Doctorn och Archiebiskopen visa mig den gunst och benägenhet at nu utnämna förenämnde kyrkoherde h:r magister Viberg tili Probst och sedän
vid sig yppande ledighet tili häradsprobst.
Högwördigste Herr Doctorn Archiebiskopen och Procancellerens
ödmiuke tienare

Rydboholm, d. 10. Sept. 1780.

M. J. Brahe,

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Upsala

2.

Academie Procanceller.

—■ —■

så kan jag dock ej underlåta at nu recomendera
lionom x hos Herr Doctorn och Ärkebiskopen til ärhållande af den
nu ledig blefna Prostesyslan med lön uti dess contract
Högwördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens ödmiuke tienare
—,

Stockholm, d. 15. lanu: 1784.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop
Upsala Academie Procanceller.

3.

M. J. Brahe.

samt

Med Hans Kongi. Höghets Hertigens af Södermanlands nådiga
tillstånd fär jag den ähran läta Herr Doctorn och Ärkebiskopen
veta det Hans Kongi. Höghet bar nådigst bifallit att kyrkoherden
i Wassunda magister Biörk blifver hedersprobst och prosten och
kyrkoherden i Skokloster magister Wiberg får hellällä contractet
och lönen. Förblifver med högacktning Högwördigste Herr Doctor
och Ärkebiskopens samt Upsala Academie Procancellerens ödmiuke
tienare

Stockholm, d. 1. Mars 1784.
1

Mag. Viberg.

M. J. Brahe.
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J. Brander.—J. Browallius.

Joh. Branderilta.
1.

Från Joh. Brander.

Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Procanceller.
Toivottaa onnea arkkipiispanvirkaan.

Lyckönskar tili ärkebiskopsämbetet.

Högwördigste Herr Doctorns, Archibiskopens och Procancellerens

ödmjukaste tjänare
Enköping, d. 9. Septemb. 1775.

BroWalliukselta,

Juliana
1.

Ädle

Joh. Brander.

Från Johan Browallius.

och Höglärde H:r Magister och Adjuncte.

Jag förmodar, at H:r Adjuncten numera lärer lyckeligen wara
framkommen tili Stockholm, och önskar ytterligare lycka nti ansökningen.
Under h:r Pippings couvert, som ock innesluter detta, har jag
skrifwit h:r generalmajoren haron Wrede tili och fliteligen recommenderat H:r Adjunctens sak; jag skrifwer ock mi ytterligare tili
secreteraren Sernander och andre gode wenner. Uti baron Wredes
bref är ock någre andre angelägenheter; om H. Adjuncten tager det
emot, skall jag he, at det motte ju förr ju häldre komma fram.
Det kunde icke skada om ock H:r Adjuncten anmodar honom,
baron Werede, at tala med hans excellence; s. Sernander giör wel
det bästa i saken om H. Adjuncten allenast addresserar sig förtroligen tili honom.
Ingenting har jag hördt af mag. Mesterton; jag bad honom höra
effter husrum; gofwe tiden med, så torde H. Adjuncten wara sä
god och fräga dereffter.
Nu är ock d:r Leches ansökning tili physices professionen inkommen; tänk hur wel det war wi skyndade. Jag förblifwer oföränderl. edle och höglärde H:r Adjunctens hörsamste och trogne
tienare
Åbo, d. 31.

A

tergo:

Julii 1746.

Joh. Browallius.

Philosophue Adjuncten wid KL Academien i

Åbo Ädle

och Höglärde H. Mag. Carl Fredr. Mennander i Stockholm.

»/»

2.

Ädle och

1775, 31/7,

“/8 ,
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“/u 1746.

Höglärde H:r Magister och Adjuncte.

Tiden tilloter mig ej

mer

än

at

skrifwa nägra ord. Effter H:r

Adjunctens begiäran afgär nu bref om h. Woltemat tili hans excellence. Jag hoppaa det skall hafwa önskelig effect. Hälsa äfwen
at jag med nögie tienar honom
gång.
Om husrummen skrifwer mag. Mesterton, men de äro odrägel.
dyre. Hälsa h. doct. Bergius, jag skall med nasta post v. D. swara;
i dag hinner jag skrifwa tili ingen. Mag Krook bar complimenterat
mig med et skamlöst bref. Derföre, at hän litan sin särdeles förtienst koni pä förslag; hälsa h:r Secret. Sernander och berätta honom
det.
Gud gifwe H. Adjuncten et lyckligt utslag i sin ansökning med
det första; skulle nägot twifwelsmäl yppas, sä bed Sernander allenast draga saken litet ut; om 3 weckor, will Gud, hoppas jag wara
i Stockholm; och dä skall man wäl finna räd. Jag är oföränderl.
med ali tillgifwenhet ädle och höglärde H. Adjunctens hörsamste
och trogne tienare

h. Woltemat frän mig och försäkra
en annan

Åbo, d. 14. Aug. 1746.

J. Browallius.

A tergo: Ädle och Höglärde Herren H. Mag. Carl Fredric Mennander, beröml. förtient Adjunctus Philosophiae wid KL Academien i Åbo detta, Stockholm.

3.

Högärewördige och widtberömde H:r Professor.

H:r Professorens angenäma af d. 30. sidstl. Octobris har jag hafft
den äran at imdfä. Uprichtig wänskap, förtroende och tienstfärdighet skall pä min sida sä mycket mindre fela, som jag wärkeligen
på H:r Professorns wenskap icke allenast räknar, litan ock sätter
et ganska stort wärde.
Jag tackar för anstalten angående curatelen
wid Österbottniska nationen, och häller hwad giordt är aldeles för
det bästa. Nu med posten styrker jag consist. eccles. at anmoda H.
Professoren om biträde, jag förmodar H. Professorn icke undandrager sig; ty det torde wara nyttigt fgr framtiden, som det ock är af
mig wäl ment. Cancelleren har wäl nti sit betänkande conformerat
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sig med Consistorium och altsä recommenderat Cerenius; hän är
ock fast i det sinnet; ty hän utiät sig i förrgär at det wore oskäligit
lägga sig emot en så gammal betient. Men jag fruchtar, hän icke
lärer särdeles giöra nägra widare steg; emedan här aro sä starcka
recommendationer i synnerhet för Gezelius; och torde kanske Hans
Maj:tt blifwa hragt at sielf nämna någon ut. Ty kan jag ändå icke
wist weta huru saken mä aflöpa; siukt måste det wara, effter sä
långt dragas på tiden. Imedeltid skall jag icke underläta än ännu
giöra något för Cerenius om jag kan, ehuru swärt jag bar före at
publikt lägga mig mot de andra. Jag tror sannerl. om secretariatet
är starkare spännande än det war om logices profession, men då hade
jag anledning at tala för consistorii giöromäl. Förblifwer med högacktning och uprichtighet S. T. H. Professorens hörsamste tienare

Stockh., d. 14. Nov. 1746.
A

tergo:

Joh. Bröwallius.

Högärewördige och widtberömde Herren H. Mag. Carl
Fredric Mennander, beröml. förtient Professor H:ae Nat.
wid Kongi. Academien i Åbo.

And. A. Båldilta.
1.

Från Anders A. Båld.

Högwördige Herr Doctor, Procancellarie och Biskop.
Höggunstige Gynnare.

Pyytää myötävaikutusta isävainajansa saarnakokoelman (Passions betraktelser)
Ber C. F. Mennander söka sprida sin avlidne faders
predikosamling (Passions betraktelser) i Finland.

leviämiselle Suomeen.

Högwördige Herr Doctorns, Procancellariens och Biskopens ödmiukaste tjenare
Stockholm, d. 7. Jul. 1758.

And. A. Båld.

Henkilö- ja paikannimistö.
och ortnamn.
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354, 400, 407, 447, 448, 471, 502,
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229,
Adlerheim, Pehr, sittemmin vuorineuvos, sedermera bergsråd 141,
Adlermark, Karl Gustaf, ulkoasiaintoimituskunnan protokollasiht., vapaaherra, protokollsekret. vid utrikesexpeditionen, friherre
Adolf Fredrikin seurakunta, för-

241
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160

594

233
182

580

samling
531
Aeimelaeus, Anders, Yli-Satakunnan tuomari, häradshövding i
Övresatakunda
258
Aeimelaeus, Clara Maria, kts. se
Pryss.

Aeimelaeus, Nils, Isonkyrön kirkkoherra, kyrkoherde i Storkyrö ..
Afström, kähertäjä, hårfrisör
Agesilaus, Spartan kuningas, konung i Sparta
Agricola, Georg Anders, d:r med.
Ahrnberg, Henrik, Lemun kappalainen, kapellan i Lemo
238,
Ahvenanmaa
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Ala-Lemu, kts. se Lemu.
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eller:
Gustaf Alleen, kaupp. Turussa,
handl. i Åbo

685
184
53
105
162
488

534

673
78

94
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Alopaeus, Magnus Jakob(?), maist.,
sittemmin leht., tuomiorov. ja
piispa Porvoossa, teol. t:ri, mag.,

sederm. lektor, domprost och
biskop i Borgå, teol. d:r 243, 310
Alstrin, rouva, fru
632
Aitan, Israel, mag
77, 623
An(d)sten, laivuri, skeppare 143,
Anika, "syster A"
33
d'Anville, Jean Baptiste Bourguigmaantieteilijä,
ranskal.
non,
fransk geograf
483
Appellöf, konsist. notaari, konsistorienotarie
679
Appelroth, kauppias, köpman, 426,
Arckenholtz, Johan, valtiomies,
historiantutkija, statsman, historiker 134, 165, 167, 195, 355, 458,
Arelin, Joh., mag. docens
680
Arenius, Gabr., maist., Vaasan kappal., mag., kapell. i Vasa 282,
Arius, aleksandrialainen presbyytteri, alexandrinsk presbyter 171, 177
Aristides, Publius Aelius, kreikka!, puhuja ja sofisti, grekisk retor och sofist
525
Armfelt, Erik Joh.(?), Uudenmaan
jalkaväkirykment. ent. majuri,
vapaaherra, f.d. major vid Nylands infanterireg., friherre
647
Arnell, Axel, kamarineuvos, sittemmin valtaneuvos, kammarråd, sedermera riksråd
226, 446
Arnell, Jonas, sotilastoimituskunnan toimitussihteeri, expeditionssekreterare i krigsexpeditionen 444
Arrhenius, C. S. (?), kuninkaall.
siht., kungl. sekret
217,379
Artukais, tila RaiArtukainen
siossa, lantgods i Reso
672
230
"As"(?), kreivi, greve
....
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Askergren, Anders, kirjakauppias,

bokhandlare 194, 199, 214, 217,
Aspegren, Gabr., stud
Attu, kartano Paraisilla, lantegendom i Pargas
Augustin, laivuri, skeppare 49, 73,
110, 283, 285, 289, 290, 490,
Augustus, Rooman keisari, romersk
kejsare
Avellan, Mikael, dosentti, sittemmin Tammelan kirkkoh., teol.
t:ri, docens, sederm. kyrkoherde
i Tammela, teol. d:r 382, 429,
499, 510, 651, 660, 670, 674,
Aven, kauppa-apulainen, handelsbiträde
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Backala, talo Isossakyrössä,

67
95
628
431

680
158

gård i

Storkyrö
599
Backman, Daniel (?), Finströmin
kirkkoherra, kyrkoherde i Finström
341
Backman, Laurenz, kauppias, K. F.
M:n velipuoli, handelsman, C. F.
M:s halvbroder 8, 17, 28, 32,
Bacon, Francis, Verulamin paroni,
filosofi, baron av Verulam, filosof
Baelter (Bälter), Sven, teol. kirjailija, teologisk författare 108,
Baer, Anders, turkul. tukkukaupp.,
grosshandlare i Åbo
630,
Bahr, kts. se Baer.
Baner, suku, ätt
Banks, Joseph, engl. mesenaatti ja
luonnontutkija, engelsk mecenat
och naturforskare
Barck, Nils, hovikansleri, kreivi,
hovkansler, greve
Barck, Ulrik, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve
Bartholin, Thomas, tanskal. anatomi, dansk anatom
....

113

201
633
187

433
574
363
105
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Beck-Friis, Joakim, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
290, 306
Beckholmen, se Pikisaari.
Beckman, Karl Joh., maist., Taivassalon kirkkoh., mag., kyrkoh. i
Töfsala 113, 115, 118, 119, 156,
Bellman, Karl Michael, ruots. runoilija, svensk skald
Bender, kaupunki Bessarabiassa,
stad i Bessarabien
Bennet, Fredrik, Hallannin laamanni, vapaaherra, lagman i
Halland, friherre
Benzelius, suku, släkt .. 529, 530,
Benzelius, Henrik, arkkipiispa,

ärkebiskop

291

Bergius, Bengt, pankinkomissaari,

277

509
531

bankokommissarie

171, 188,
lB9, 207, 219(?)
Bergius
130, 199
Bergman, merikapteenin leski, sjö149
kaptensänka
Bergslagen,

281

Benzelius, Karl Jesper, Lundin
prof., sitten Strängnäsin piispa,
prof. i Lund, sederm. biskop i
521, 530, 531, 535
Strängnäs

Benzelstierna, Lars, Västeråsin piisbiskop i Västerås 146, 226,
333, 341, 361(?), 435, 516, 517,

pa,

Benzelstierna, Mattias, valtiosihteeri, ylipostinhoitaja, statssekreterare, överpostdirektör 141, 177,
Berch, Karl Reinhold, numismatikko, kanslianeuvos, numismatiker, kansliråd 194, 195, 200, 201,
217, 260, 270, 277, 338, 352, 357,
363, 483
Berg, "fader B."
291
Berg, Hans, kauppias Kristiinankaupungissa, handelsman i Kristinestad 6,7, 12, 16, 18, 19, 22, 23,
Berg, Zach., turkulainen kauppias,
handelsman i Åbo
653
Berg, laivuri, skeppare
104

Bergenskjöld, Karl Henrik Esberg,

hovioik. presidentti, hovrättspresident
221
Bergenschöld, Zach., kansliajunk272
kari, kanslijunkare
Berger, kansliavirkamies, kansli146
tjänsteman
Bergh,i kanslianeuvos, kansliråd 194
Bergia
447
693
Bergius, Anders, d:r
..

vuorikunta,

samman-

hängande bergslagsbygd
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst,
tanskal. valtiomies, kreivi, dansk
267,
statsman, greve
Beronius, Magnus, Upsalan profess.,
sittemmin arkkipiispa, prof. i
Uppsala, sederm. ärkebiskop ..
Bertula, se Perttula.
von Besser, Johann, saksal. oppinut
ja kirjailija, tysk lärd och för357,
fattare
Beyer, Gabriel Andersson, kreikan
kielen lehtori, lektor i grekiska
Bielfeldt, Jakob Friedrich, poliittinen kirjailija, politisk författare
199, 214, 407,
Bielke, Nils, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve
327, 332,
283, 285,
Bielke
Bielke (stipendi, stipendium), ..
af Bierchen (Bjerken),Per, kanslianeuvos, t:ri, kansliråd, d:r 240,
299, 330, 331, 355, 362, 371, 380,
401, 428, 430, 441, 446, 452, 453,
484, 497,
Bilmark, Johan, Turun akat:n profess., professor vid Åbo akademi

1 Näin alkuperäisessä. Eiköhän pitäne olla Berch?
ligen avses här Berch?

Så i originalet.
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477
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107, 117, 119, 130, 142, 148, 152,
161, 162, 175, 199, 214, 217, 238,
239, 285, 335, 419, 439, 465, 510, 582
Birger Jarl
471, 486
Birkala, se Pirkkala.

Biskopskulla,

pitäjä Uplannissa,
socken i Uppland
622
Biskopsåker, se Piispanpelto.

Biörk, Johan, Wassundan kirkkoherra, maist., kyrkoherde
i
Wassunda, mag
691
Biörkbom, Thomas, akatemian kamreeri, akademikamrer 433, 435,
554, 566, 572, 577, 586, 644, 661, 684
Bjärnå, se Perniö.
Björklund, Christ. Isaacit?), mag. 45
jumaluusopin
Isak,
Björklund,
prof. Turun akatemiassa, teologieprof. vid Åbo akademi 13, 14,
l5,
15, 394(?)
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577
Björneborg, se Pori.
Björnstjerna, Johanna Katarina
(synt. född Burman), arkkipiis557, 558
patar, ärkeblskopinna
Björnstjerna, Magnus Olof, kirjastonhoitaja, bibliotekarie
276
Blomberg, Karl Petter, lähetystösaarnaaja, legationspredikant .. 548
Blomqvist, Fredrik, turkul. kelloseppä, urmakare i Åbo .. 202, 204
653
Blåfjäll, leskirouva, änkefru
197
Bock, Henrik
Bogesund, fideikommissi Uplannissa, fideikommiss i Uppland 420
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149
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105
Bonde, suku, ätt
195
Bonde, Gustaf, valtaneuvos, riksråd
195
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Bonsdorff, Gabriel, mag

681, 683

Borg, laamanni, laguuni
465
Borgström, Joh., lehtori, lektor 56,
Borgå, se Porvoo.
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af Botin, Anders, hist.tutkija, kamarineuvos, hävdatecknare, kammarråd
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Choiseul, Etienne Francois, ransk.
valtiomies, fransk statsman 157,

443, 444, 471
Carlstedt
119
de Carnall, Karl Konstantin, everstiluutnantti, vapaaherra, överstelöjtnant, friherre
647
Carpelan, kapteeni, kapten
265
Cartesius, Renatus, ransk. filosofi,
fransk filosof
9
Catharinedal, Katariinanlaakso, kts.

Chydenius, Antti (Anders), Kokkolan kirkkoh., rovasti ja teol.
t:ri, kansantaloudell. kirjailija,
kyrkoh. i Gamlakarleby, prost

476

nen

Ispoinen—lspois.
Cavander, Christian, Vaasan koulun rehtori, sittemmin teol. prof.
Turussa, rektor för Vasa skola,
sedermera teol. prof. i Åbo 439,
531, 678,
Cederström, Karl, Etelä-Suomen
laamanni, vapaaherra, lagman i
Södra Finland, friherre .. 94, 95,
Celsing, Gustaf, valtiosiht., sitten
kauppakollegion presid., statssekreterare, sedermera presid. i
268, 281, 282,
kommerskoll
Celsius, Anders, professori Upsalassa, astronomi, profess. i Uppsala, astronom
58, 60,
Celsius, Olof, junior, varakirjastonhoitaja, prof., sittemmin piispa,
vicebibliotekarie, prof, sederm.
biskop 141, 158, 159, 285, 347,
.. 473, 491, 517, 522, 524, 526, 530,
Cerenius, Maria, synt. född Browallius, rehtorin rouva, rektorska
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Danzig,

kaupunki

Pohjois-Sak-

sassa, stad i Nord-Tyskland

. 264
Darelius, Joh. And., sittemmin,
sederm. af Darelli, lääkäri, läkare
160
Datamis
52

De Geer, Karl, entomologi, hovimarsalkka, valtaneuvos, vapaaherra, entomolog, hovmarskalk,
riksråd, friherre
231, 356, 510
De la Myle, Eleonora Elisabeth(?),
220
lahjoittaja, donatrix
De Laet, Joh., Länsi-Intian komppanian johtaja, direktör för Västindiska kompaniet
105
Descartes, Rene, kts. se Cartesius.
Desormeaux, Joseph-Louis Ripault,
ransk. historian ja genealogian
tutkija, fransk historiker och
genealog
261
Deutsch, David, teol. apul., sittemmin Piikkiön kirkkoh., teol. adj.,
sederm. kyrkoh. i Pikis 465, 466, 660
Deutsch, upseeri, officer
651, 657
Diedrichs, kapteeni, kapten
247
Dipken, kansliavirkailija, kanslitjänsteman
392
Djurberg, Matts
475
....

Djurgården, kaup.-osa

T:holmassa,

stadsdel i Sthlm
179
Djursholm, kaup. T:holman pohj.puolella, stad norrom Sthlm 187, 188
Dorat (d'Orat), Claude Joseph,
ranskal. kirjailija, fransk författare
289
Drangel
211
Dreyer, kauppias, köpman
542
Drottningholm, kunink. huvilinna,
kungl. lustslott 130, 198, 214, 259,
Dubarry,

Jeanne, kreivitär,

corn-

342
Du Rietz, And. Rud.(?), sotilas,
vapaaherra, militär, friherre .. 491
von Diiben, Joakim, hovikansleri,
valtaneuvos, kreivi, hovkansler,
riksråd, greve 140, 150, 173, 194,
tesse

.

Dähnert, professori, professor . . 508
Johan Jakob, sihteeri,
sittemm. kanslianeuvos, sekreterare, sederm. kansliråd .. 621, 622

von Döbeln,

702

Ebart, Joh., saks. teologi, tysk
9

teolog

Eberhardt, Johan Hartman, historiall. kirjailija, historisk förfat434, 548
tare
Eckerö, pitäjä
Ahvenanmaalla,
åländsk socken
263
Edner, Erik, Lempäälän kirkkoherra, kyrkoherde i Lempälä
689
Eek, Johan (?), kihlak. tuom.,
vihd. hovioik:n neuvos Turussa,
häradshövding, slutligen hov583
rättsråd i Åbo
589
Egerström, "madmoiseller"
Ehrenmalm, Göran, everstiluutnantti, sittemm. Turun hovioik:n
neuvos, överstelöjtnant, sederm.
675
hovrättsråd i Åbo hovr
Ehrenmalm, Lars Johan, Turun hovioik. neuvos, sittemm. Turun
i
maaherra, hovrättsråd
Åbo
hovr., sederm. landshövding i
250, 634
Åbo
Ehrenstråle, kts. se Nehrman.
Ehrenswärd, Augustin, sotamarsalkka, kreivi, fältmarskalk, gre227, 272, 329, 343, 407, 483
ve
Ehrenswärd, Gust. Joh., kamariherra, kammarherre
482
Ekeblad, Claes, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve 102, 199, 220, 221,
264, 268, 301, 307, 316, 318, 412,
....

Ekholm, Erik, T:holman kirjahuutokauppakamarin notaari, notarie
vid
bokauktionskanimaren
i
Sthlm .. 278, 285, 356, 361, 481,
Eklund, nahkuri, skinnare
Ekman, Is
Ekman, Karl(?), hovioik:n notaari
Turussa, hovrättsnotarie i Åbo
Ekolsund (Ekholmsund), kuninkaall.
huvilinna
Uplannissa,
kungl. lustslott i Uppland 336,
342, 343, 345, 362, 367, 418, 425,
428, 440, 482, 515, 519, 520, 521,
522, 524, 526, 579, 581, 582, 584,

520
123
244
678

Elers, Johan, sisäasiaintoimituskun-

toimitussihteeri, expeditionssekreterare i inrikesexpeditionen

nan

Elfström,
tukankähertäjä,
hårfrisör
171
Elfvenberg, med.lic
677
Elimä
Elimäki, pitäjä Uudellamaalla, socken i Nyland
473
Enander, kanslisti, kanslist 240,
263, 392, 395, 396, 398, 403, 407,

....

Ekebom, Gööteporin tuomiorovasti,
domprost i Göteborg 285, 291, 295
Ekenberg 46, 47, 48, 58, 67, 71, 74,
Ekenberg, Robert August
Ekenäs, se Tammisaari.

Ekestubbe, Erik, luutnantti, maanviljelijä, lahjoittaja, löjtnant, possessionat, donator 324, 377, 381,
Ekestubbe, Joh. Leon., kanslianeuvos, kansliråd 191, 243, 254, 265,

57

Enckel, Henrik, maist., ensin
Oulun, sitten Vaasan triv.-koulun
konrehtori, mag., konrektor vid
Uleåborgs och sederm. vid Vasa
triv.-skola
Enebom, Daniel, ylihovisaarnaaja,
t:ri, överhovpredik., d:r 136,

91

Eneskjöld, Bernt Joh., kapteeni,
kapten
647
von Engelbrecht, Joh. Gust. Fredr.,

asessori,

vihd.

varapresidentti,

assessor, slutl. vicepresident . . 500
von Engeström, Johan, sotilastoinii tuskiin nan protokollasihteeri,
protokollssekreterare i krigsexpe-

ditionen 236, 381, 425, 428, 509, 539
536

von Engeström, madame

703

Engeström, Johan, Lundin piispa,

biskop i Lund 516, 517, 521, 524, 525
Engman, kapteeni, kapten
634
kanslian
Engström,
kanslitjänsteman
Ensta,

virkamies,
286, 497
pohjoiseen,
138

T:holmasta
norrom Sthlm
Erici, Sigfrid, pappi Pirkkalassa,
präst i Birkala
Ericsson, Michel, laivuri, skeppare
Erik Pyhä, Erik den helige
Erlinghundra härad
Ervast, Isak, maist., Muhoksen
kirkkoh., mag., kyrkoh. i Muhos

Esbo
Espoo, pitäjä Uudellamaalla, socken i Nyland
Estenberg, Karl, hovijunkkari, hovjunkare
Estenberg, hovioikm jäsen, hovrättsledamot
Etzholtz, kirjailija, författare
Euclides, kreikkal. matemaatikko,
grekisk matematiker 51, 53, 57,
....

234
354
420
690

Falkenberg, Melchior, valtaneuvos,
riksråd 493, 501, 517, 538, 563, 584
Falkengren, Kristoffer, valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre
Falkland, saariryhmä Atlantin valtameressä, ögrupp i Atlantiska
277
oceanen
Falun, Kopparbergin läänin pääkaup. Ruotsissa, residensstad i
264
Kopparbergs län i Sverige
Favorin, Arvid, maist., sittemm.
....

Hausjärven kappal., mag., sederm. kapellan i Hausjärvi
608
Feilitz, majuri Möllerin puoliso
Norrköpingissä, major Möllers
i Norrköping fru
230
Fellman, Nils(?), pappi, präst
372
....

503

..

129
465
105

Eugubinus, kirjailija, författare 356,

Eura, pitäjä Satakunnassa, socken
606
i Satakunda
Eutin, kaupunki Oldenburgissa,
stad i Oldenburg
435
Expilly, Claudius, sanakirjantekijä,
ordboksförfattare
355

Fagerholm, Nauvoon kuuluva saari,
holme i Nagu socken
267
Faggot, kanneviskaali, advokatfiskal
203
Fahlenius, Jonas, Turun piispa,
95
biskop i Åbo
Fahlenius, Sara Johanna (synt.
född Teppati), piispatar, biskopinna
630

Ferguson, astronomi, astronom . . 658
Ferlander, pappi, präst
134, 578
von Fersen, Fredrik Axel, sotamarsalkka, politikko, kreivi, fältmarskalk., politiker, greve 224,
226, 233, 258, 271, 306, 317, 400
Fick, Erik Gustaf, miekkailunopettaja, fäktlärare
658
Ficken,
everstiluutnantti,
von
överstelöjtnant
322
Filenius, Petrus, Linköpingin piispa, biskop i Linköping 136, 374,
....

Finby, se Särkisalo.
Finckenstein, Preussin pääministeri,
Preussens premiärminister
Finlay, Robert, kauppaneuvos, kom324,
merseråd
Fithje, Robert, sukelluskomissaari,
laivanrakentaja, dykerikommissarie, skeppsbyggare
Flemming, Herman, vapaaherra,
friherre
Flodin, Adolf Fredrikin seurakin
kirkkoh., khde i Adolf Fredriks
360,
förs
Floding, Pehr Gustaf, kaivertaja,
....

477
448

681
510

531

704

200, 201, 217,
221, 278,
Fock, upseeri, officer
Fordell, Margareta kts.
se Vhael.
Forseen, Anna Johanna, kts. s.
af Palen.
Johan(?),
Forshäll,
sittemm.
Uudenkaarlepyyn kirkkoh., sederm. kyrkoh. i Nykarleby
Forsius, Sigfrid Aronus, tahtientutkija, astronom
Forslund, protonotarius 293, 301,
Forsslund, Jacob, kansl.koll. siht.,
sittemm. neuvos, kanslikollegii
sekret., sederm. -råd .. 416, 417,

kopparstickare,

....

280
670

684
374
392

449

Forsten, pormestari, borgmästare 423
Forström,

laivuri,

skeppare 482,

483, 634 (?)
Fortelius, Gabriel, Porvoon piispa,
biskop i Borgå
473, 525, 530, 531
Franc, Johan Karl, sotilastoimitus..

kunnan

protokollasihteeri, proto-

kollsekret. i krigsexpeditionen
Fransen,
hallinnoll. virkamies,
administrativ ämbetsman
Fredensköld, Margareta Helena,
N. F:n tytär, presid. Karl Arvid
Hallenborgin puoliso, N. F:s
dotter, presid. C. A. Hallenborgs
maka
Fredensköld (kts. se Hasselbom),
Nils, Turun hovioikeudenneuvos,
hovrättsråd i Åbo hovr. 402, 414,
579,
Fredenstierna, Adam, Turun hovioik:n
presidentti,
president
201, 221,
i Åbo hovrätt
Fredrik I, kuningas, konung
Fredrik Adolf, prinssi, prins 221,
241, 272, 333, 404, 495, 496, 505,
Fredrikshov, kuninkaall. linna
T:holmassa, kungl. slott. i Sthlm
397,
Freudenfelt, (Freidenfelt ?), Axel
Reinhold(?),
upseeri, officer
....

Frick, kuninkaall. sihteeri, valtionarkistonhoitaja, kungl. sekreterare, riksarkivarie 172, 173, 184,
Friedrichstadt, kaup. Kuurinmaalla, stad i Kurland
Friesendorff, Fredr., kanslianeuvos, lakikommission presidentti,
kansliråd, president i lagkommissionen 143, 146, 173, 181, 192,
206, 223,
Frisk, S
Friskala, talo Maariassa, gård i
S:t Marie
Frondin, Henrik (?), Upsalan professori, professor i Uppsala . .
Frosterus, Abr., notarius consist.
90, 634, 647,
eccl. aboensis
pitäjä
Frösunda,
Uplannissa
T:holmasta pohjoiseen, socken
i Uppland, n. om Sthlm
Funck, Karl, valtaneuvos, riksråd
195,

208
23

224
354
115
219
648

184
225

444
539

510

509
678

225
204
512

505
236

Gadd, Pehr Adrian, Turun akat:n
professori, professor vld Åbo
akad. 110, 203, 289, 328, 332, 335,
408, 415, 416, 418, 468, 478, 603,
667, 676, 683

Cadolin, Jakob, prof., politikko,
vihd. Turun piispa, prof., politiker, slutl. biskop i Åbo 227,
327, 329, 335, 340, 372, 471, 526,
530, 532, 535, 549, 550, 552, 553,
555, 565, 566, 575, 576, 578, 583,
584, 587, 598, 626, 652, 653, 655,
670, 673, 674, 682
Gagnerus, Samuel, maist., Kunink.
kirjaston ja Antikviteettiarkiston amanuenssi, sittemm. asessori, mag., amanuens vid Kungl.
bibl. o. Antikvitetsarkivet, sederm. assessor
510
Gahm Pehrsson, Sigfrid Lorentz,
kokoilija, samlare, 135, 140, 141,
145, 148, 149, 158, 177, 189, 190,
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192, 194, 195, 196, 200, 207, 214,
217, 231, 233, 266, 276, 290, 296,
320, 418, 423, 430, 434, 472, 481,
520, 570, 636
Galba, Servius Sulpicius, roomal.
keisari, romersk kejsare .. 472, 566
Galgbacken
193
Garmän, Christian Friedrich, fysicus
105
Geijer, kokeilija, proberare
623
Gejtel, Erik Joh., kornetti, kornett 68
....

Gejtel, muotokuvamaalari(?), porträttmålare (?)
585
Gerdessehöld, Johan, Svean hovioik:n presidentti, vapaaherra,
president i Svea hovrätt, fri-

herre

150, 221
Geringius, Erik, pappi, kaivertaja,
präst, kopparstickare

Gezelius, suku, släkt
Gezelius
Gillberg,
J., kaivertaja, gravör
271, 280, 400, 432, 435,
Gjörvell, Carl Christopher, kirjailija, publicist 178, 240, 249, 270,
272, 273, 275, 276, 278, 280, 281,
283, 288, 315, 355, 356, 410, 411,
417, 419, 424, 519, 520,
Gmelin, Johan Georg, kirjailija,
författare
Goodricke, John, Englannin ministeri Ruotsissa, Englands minister i Sverige
Gother
Gottland
264, 271, 357, 372,
Gottmarck, Nils, Turun akat: n
puutarhuri, Åbo akad:s trädgårdsmästare

Gottschalk, rouva, fru
Gottsman, kassanhoitaja, kassör . .
Graner, pappi, präst
Greifswald, kaup. Pommerissa,
stad i Pommern
Greta, piispa K. F. M:n palvelijatar, biskop C. F. M:s tjänarinna
45

288

529
694

Greta,

Anders

Mennanders "sys-

ter G.", naimisissa l:o Lanaeuk-

2:o tämän seuraajan Drisekanssa, gift l:o med borgmäst. Lanaeus, 2:o med dennes
efterträdare Drisel
Grew, Nehem., medicus
Grill, Claes, tukkukauppias, grosshandlare 144, 419, 423, 447, 478,
Grimaldi, Espanjan pääministeri,
premiärminister i Spanien
Gripenberg, Magnus Wilh., hovioik.-neuvos Turussa, vihd. Karjalan laamanni, hovrättsråd i
Åbo, slutligen lagman i Karelska
lagsagan
401,
Gripenstierna, Karl (?), sotilastoimituskunnan kanslisti, vapaaherra, kanslist i krigsexpeditionen, friherre
Gripenstråle,
Jakob,
lakimies,
linnanvouti, jurist, slottsfogde
jeq,

fin

9
105
570
477

406

404

477

Gripsholm, linna Mälarin saarella,
slott på ö i Mälaren 411, 419,
426, 428, 430, 490, 526, 527, 528,
548
105

325

271
520

Grisslehamn, satama Ruotsin puoleisella Ahvenanmeren rannalla,
hamn vid Ålands hav på svenska
536, 538, 593, 594,
sidan
Grubbe, Karl Gust., meriväen up414, 418
seeri, marinofficer
Grundström, Ax. Joh. H: linnan
rehtori, Karjaan kirkkoh. rektor
i Tavastehus, kyrkoh. i Karis

68
489
217
344

Grundström, Israel (?), rykmentin kirjuri, komissaari, regementsskrivare, kommissarie
Grunnerus, Johan, Hammarlannin

510

kirkkoh., ylihovisaarn., kyrkoh.
i Hammarland, överhovpredik. 265
Gråå, kanslian virkamies, kansli-

627

....

tjänsteman
Gumberg

50

164
388, 389

706
Gumsila, se Komsila.
Guntlack, Jakob, "svensk mästertjuf"
291
Gustafschöld, Abr. (ennen, förut '
Hellichius), sotilas, militär 360, 379
Gustav, se Kustaa.
Gyldenstolpe, kts. se Wexionius.
Gyllenborg, Gust. Fredr., kanslianeuvos, kreivi, kansliråd, greve

Gyllenborg, Henning Adolf, hovikansleri, sittemmin valtaneuvos,
kreivi, hovkansler, sederm. riksråd, greve ....
199, 471,
Gyllenborg, Jakob Joh., T:holman
l:n maaherra, kreivi, landshövding i Sthlms 1., greve
Gyllenborg, kreivi, greve
Gyllencrona, vapaaherra, friherre
Gyllenstierna,

suku,

ätt

493

199
217
573
195

Gylling, Fredrik, Paraisten kappal., kapellan i Pargas 629, 634,

T:holmaa, kungl. lustslott närä
Sthlm 169, 194, 197, 199, 214 (?), 258
Hagert, Thure, Turun pormestari,
borgmästare i Åbo
649
Hagman
685
Hagström, Job. Otto, med. lie, piirilääkäri Itägöötanmaalla, provinsialläkare i Östergötland
677
Hakief
157
Halenius, Engelbert, prof. Upsalassa, vihd. Skaran piispa, prof.
i Uppsala, slutl. biskop i Skara 280
Hallenborg, Karl Arvid, Turun
hovioik:n presid., presid. i Åbo
hovrätt
510
Halikko, pitäjä Vars.-Suomessa,
634
socken i Egentl. Finland
Halldin, Joh. Gust., kirjailija ja
kirjakauppias, skriftställare och
440, 475
bokhandlare
Hallman, Zach
623
220
Hallmästare, talo, gård
Hällström, kanslisti, kanslist
176
Hallu, kylä Uudellakirkolla, by i
126, 127
Nykyrko socken
Hamburg, se Hampuri.
Hamilton, Abraham, Näriken ja
Värmlannin l:n maaherra, vapaaherra, landshövding i Närke
och Värmlands 1., friherre
394
Hammarland, pitäjä Ahvenanmaalla, åländsk socken
539
687
Hampuri
Harrison, John, engl. mekaanikko,
141
engelsk mekaniker
Hassel, Anna Sara, piispa Paavali Krogiuksen puoliso, biskop
Paul Krogius' maka
122
9]
Hassel, "Hadia" (?)
Hassel, Henrik (senior), Turun
akat:n prof., prof. vid Åbo akad.
628, 634, 642, 643, 652, 668, 680
Hassel, Henrik (junior), ratsumestari, ryttmästare 38 (?), 61,
80, 82, 91, 108, 202, 208, 214, 269,
....

....

Gärdet, monen eri talon nimi
Ruotsissa, namn på flera olika
572
gårdar i Sverige
Göteborg, se Göötepori.
Göös, Lorentz Johan, Pohjanmaan
maaherra, landshövding i Österbotten
236
Göötepori 161, 285, 360, 361, 414, 524

Haartman, Jakob, prof., sittemmin Turun piispa, prof., sedermera biskop i Åbo 128, 147, 565,

575, 584, 585, 586, 587, 629 (?),
634 (?), 639, 641, 649, 658, 660,
662, 665, 667, 668, 669, 670, 671,

Haartman, Joh., med. d:r,

asses-

422, 662, 677, 680, 681, 683
Haartman, Joh. Gust. (?), med lie.
sor

....

Hseggart, d:r med
685
Haga, kunink. huvilinna lähellä

....

....

707

Hassel, Johanna Magdalena, (synt.
född; piispa K. F. M:n jälkimm.
puoliso, biskop C. F. M:s andra
maka)

623

Hassel, Karl, tuomari, häradshövding 9, 61, 66, 80, 82, 91, 113,
115, 211, 214, 258, 278, 286, 315,
316, 406, 415, 423, 427, 429, 431,

Hassel, Katarina Charlotta, lehtori
Johan Borgströmin puoliso, lektor Joh. Borgströms maka
171
Hassel, Kristiina Margareta, (synt.
född Palen), naim., gift med: l:o
prof. Georg. Steenman, 2:o prof.
Henr. Hassel
671
Hasselbom, Nils, professori, professor, 167, 202, 239, 643; tämän
jälk. kts. Fredenssköld, Nils,
härefter se Fredensköld, Nils.
Hast, Barth. Rud., Pohjanmaan
piirilääkäri, provinsialläkare i
686
Österbotten
Hatanpää, kartano läh. H:linnaa,
lantegendom närä Tavastehus

Hedman, Petrus, Vaasan koulun
reht., sittemm. sikäl. kirkkoh.,
rektor för Vasa skola, sederm.
125
kyrkoh. därstädes
569
Hedman
von Hegardt, Pet. Fredr., valtiosiht., vapaaherra, statssekret.,
friherre 128, 134, 140, 148, 159,
Heidenstam, Ernst Joakim Mag358
nus, lääkäri, medicus
Heidenstam, Peter (?), ulkoasiaintoimituskunnan kopisti, kopist i
utrikesexpeditionen
519
Heikkilä ("Henrikylä"), talo Huit82
tisissa, gård i Hvittis
Heijkensköld, Detlof, vuorineuvos,
bergsråd
379
Heintzius, kielenkääntäjä, translator
187
Heland, kanslianeuvos, kansliråd
275, 300, 316, 320, 338, 350, 367,
von Heland, Joh, sisäasiaintoimituskunnan toimitussihteeri, expeditionssekreterare i inrikesexpeditionen
379(?), 381(?), 445
Hellberg, rahastonhoitaja, ränt6
mästare
Hellenius, Karl Niklas, kasviopindemonstraattori Turussa, pro....

Hauswolff, Justus Christopher, t:ri,
Klaran kirkkoh., doktor, khde
170, 285, 382, 614
i Klara
Hebbe, Simon Bernhard, kauppias
T:holmassa, handelsman i Sthlm

botanices demonstrator
676, 681
Hellenius, Matthias, Laihian kirkkoherra, kyrkoherde
i Laihela
24
Hellichius, kts. se Gustafschöld.
Hellvig (Hellvik), Jonas(?), linnanvouti, ja hänen vaimonsa,
slottsfogde jämte fru 528, 557,
fessori,

i Åbo, professor

Hedengran, siht., sekret

Hedman, Claudius, Vaasan kirkkoh., rovasti, kyrkoh. i Vasa,
prost, 28; hänen leskensä Anna
Christina Wallman perusti Hedmanin stipendin; hans änka
Anna Christina Wallman grundade det Hedmanska stipendiet
Hedman, Jakob, kruununnimismies
Piikkiön kihlak:ssa, kronobefallningsman i Pikis härad 638,

252

Helsingborg, kaup. Skånessa, stad
i Skåne
197
Helsingfors, se Helsinki.
Helsingius, Daniel (?), kunink.
kirjastonhoitaja, valtioll. kirjai-

708
kungl. bibliotekarie, politisk författare
285
Helsinki
481, 602
Henrik, Preussin prinssi, prins av
Preussen
264
Henrik IV, Ranskan kuningas, konung av Frankrike
394
Herculanum, muinaisitalial. kaup.,
fornitaliensk stad
463
Herman, Paulus, botanicus
105
Hermansaari, tila Vars.-Suomessa,
lantgods i Egentl. Finland
678
von Hermansson, Math., kamarivaltaneuvos,
revision presid.,
kreivi, presid. i kammarrevisionen, riksråd, greve 140, 155, 157,
223, 225, 226, 229, 408, 429, 525,
'.
526, 587, 588
Hermelin, Karl, valtaneuvos, Turun akatemian kansleri, riksråd,
kansler för Åbo akademi 136,
l4O, 147, 203
Herveghr, Daniel, Karlstadin tuomiorovasti, sittemm. piispa, domprost i Karlstad, sederm. biskop
267, 302, 305, 435, 517, 519, 522,
524, 525
Herzen, Johan, yliopp., stud
258
Hessensteinar
404
Hessenstein, Fredrik Wilh., ruhtinas, sotilas, furste, militär
415
Hevonkoski, kylä Isossakyrössä,
by i Storkyrö
599
Hierner, everstiluutnantti, överstelija,

....

....

löjtnant

219

Hierpilä, se Järppilä.
Hinnerjoki, pitäjä Etelä-Satakunnassa, socken i södra

Satakunda

413, 438
Hirn, Daniel, inaist., sittemmin
teol. t:ri, dosentti Turun akatemiassa,
eskadroonansaarnaaja,
mag., sederm. teol. d:r, docent
1

akad., eskvadronspred.
422, 423, 545, 661
Hising, l Johan, pormestari, asessori, borgmästare, assessor 638;
sittemmin: sedermera:
Hisinger, Joh., vuorineuvos, bergsråd
681
Hjärne, Gustaf Adolf, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
195, 224
Hofberg, vahtimestari, vaktmästare 184
Hofman, Sven, kapinoitsija, upprorsmakare
129
Holberg, Ludvig, tanskal. kirjailija, vapaaherra, dansk författare,
58, 61, 75, 81, 94
baron
Holck (Holk), Gust. Fredr.(?),
tansk. diplomaatti, kreivi, dansk
diplomat, greve
567
218
Holland
Hollanti
Hollström, Hans Henrik, sotilastoimituskunnan toimitussihteeri,
expeditionssekreterare i krigs444
expeditionen
Holmer, kirjakauppias, bokhandlare
604
Holsten
548
Horn (af Ekebyholm), Adam, valtaneuvos, kreivi, riksråd, greve
225, 324, 330, 492, 494, 500
Horn, Christer (?), (Christersson,
Joensuun haaraa, af Aminne),
toimitussiht., sittemm. kansliavid

Åbo

neuvos, vapaaherra, expeditionssekret., sederm. kansliråd, friherre 431, 442, 480, 491, 513(?),
538(?)
Horn, Fredr., eversti, vapaaherra,
överste, friherre
291, 362

Horn, Johan, Gustaf(?), kenr.makansleri,
juri,
generalmajor,
kansler
492, 494, 540(?), 547
Horn, Mauritz Ulrik, toimitussiht.,
expeditionssekr
442, 444
Horn, vapaaherratar, friherrinna 627

Issä osassa todennäköisesti erehdyksestä Karl.

I I delen av misstag Carl.
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Horn, 1 suku, ätt
Hornberg

Hortelius, Joh., Marttilan kirkkoh., rovasti, kyrkoh. i S:t Mar606,
tens, prost
Hovel, I.(?), (Wilhelm?), lakit.
t:ri, engl. oppinut, juris d:r,
engelsk lärd
Satakunnassa,
Huittinen, pitäjä
socken i Satakunda
Hulhemannus
Humble, rykmentin välskäri, regementsfältskär
Hume, David, filosofi, filosof 261,
Hummelhjelm, Vilh. Rud., protoprotokollsekretekollasihteeri,
240,
rare
Hvittis, se Huittinen.
Hiibner, Otto(?), saksal. tilastotie46,
teilijä, tysk statistiker
Hydren, Lars, profess. ja tuomiorovasti Upsalassa, professor oeh
domprost i Uppsala 522, 525, 556,
578,
Hylander, Andreas, filos. apul., sittemm. prof. Lundissa, filos. adj.,
sederm. prof. i Lund
Hylleen, Henrik, Turun ak:n kirjastonhoitaja, bibliotekarie vid
603,
Åbo akad
Hyphof, historian oppikirjan kirjoittaja, författare av lärobok i
46, 47,
historia
Håkansson, Olof, talonpoikaissäädyn puhemies, bondeståndets talman

195
214

608

618
82
9
610
299

242

47

623

681

634

437, 441, 447, 455, 456, 460, 464,
472, 478, 486, 491, 493, 497, 498,
507, 539, 547, 563, 564, 574
von Höpken, Karl Fredrik, valtiosihteeri, vapaaherra, statssekreterare, friherre
140
Höppener, Pehr Joh., asessori, poliittinen kirjailija, assessor, politisk skriftställare
466
Idman, Gustaf, laamanni, lagman
Idman, Niklas, Huittisten kirkkoh.,
teol. t:ri, rovasti, kyrkoh. i Hvittis, teol. d:r, prost 258, 430, 433,
537, 541, 545, 547, 581,
Ignatius, Johan, Turun hovioik:n
varapresidentti, vicepresident i
Åbo hovrätt 113, 115, 121, 192,
217, 583, 588, 593, 643,
Ihre, Johan, Upsalan professori,
prof i Uppsala . . 219, 415, 464,
Ijo, pitäjä Pohjanmaalla,
Ii
socken i Österbotten
275,
Ilmajoki
Ilmola, pitäjä Eteläpohjanmaalla, socken i SydÖsterb. . . 7, 16, 19, 32, 35, 36,
Ilvilä, Isossakyrössä, i Storkyrö ..
Imperatus, Ferdinandus (Ferrandus)
Inberg,

49

165

582

650
473
320

599
599

628
462
651

220

276

Isokyrö, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,

socken

i

Syd-Österbotten

Usein on hyvin vaikeata ratkaista, ketä Hornia tarkoitetaan.
vilken av Hornarna originalbreven avse.

ytterst svårt att avgöra,

572

105

Hans, turkul. kauppias,
handlande i Åbo
Ingelotz, Bernt Gust., kornet
Ingman
356, 360,
Insenstierna, Fredrik Ulrik, Skaraborgin läänin maaherra, landshövding i Skaraborgs län
Iserhjelm, Karl Vilh., hovijunkkari,
hovjunkare
268, 269,
....

Hämeenlinna, kaupunki Hämeessä,
stad i Tavastland 120, 121, 122,
124, 679
Härnösand, kaup. Ångermanlannissa, stad i Ångermanland
524
Högström,
vahtimestari,
vakt361, 397, 467
mästare
1

von Höpken, And. Joh., valtaneuvos, riksråd 199, 281, 426, 432,

599,
609, 685

Det är ofta
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Ispoinen

Ispois

(Katrinedal),

kartano Kaarinassa, gods i S:t
364, 591, 680
Karins socken
Itä-Göötanmaa
333, 416

Jacobsson, Jakob!?), sihteeri,
sekreterare
360, 483(?)
Jahn, muusikeri, musiker 468, 470, 509
von Jahnke, Ernst Wilh., hallinto(Pommerissa), kreivi,
neuvos
regeringsråd (i Pommern), greve 500
Jakob, piispa K. F. M:n renki,
627
biskop C. F. Mrs dräng
Jakobskyrka, kirkko T:holmassa,
kyrka i Sthlm
193
Jan, piispa K. F. M:n renki, biskop
92, 93
C. F. M:s dräng
128
Jansson, siht., sekret
Jenning, John, ratsumestari, rytt322
mästare
Jerfva, kts. se Jarva.
Jerlström, Karl Fredr., majuri,
major
322
Jesenhaus, Mikael, maist., Uudenkaarlepyyn kirkkoh., mag., khde
i Nykarleby
67
Joensuu, kartano Halikossa, herrgård i Haliko
260
Jomala, pitäjä Ahvenanmaalla,
åländsk socken . . 265, 266, 282, 437
Julinschöld, Per, rahastonhoitaja,
hovi-intendentti,
räntmästare,
hovintendent 157, 221, 222, 230,
6Ol, 604
Juniander, Anna, kappal. D. Roosin
puoliso, kapell. D. Roos' maka 32
Juslenius, Daniel, Turun akat:n
professori, sittemm. Skaran piispa, professor vid Åbo akad., sederm. biskop i Skara 4,7, 8; 9,
lO, 11, 13, 15, 18, 19, 25
Jusleen, Abraham, raatimies Turussa, rådman i Åbo
649
Juslen, Fredr., hovioiktnneuvos
Vaasassa, sittemm. korkeimm.
von

tuomioistuimen jäsen T:holmassa, hovrättsråd i Vasa, sederm.
medlem av högsta domstolen i
487(?), 520
Sthlm
Juslen, Joh. Gabr., Svean hovioik. neuvos, hovrättsråd i Svea
hovrätt
21
Juslen, Pehr, senior, hovioik:nneuvos Turussa, hovrättsråd i Åbo
74, 107, 113, 115, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 138, 401(?),
520, 540, 630, 643, 646, 650, 652, 657
Juslen, Pehr, junior, asessori Turun
hovioikeudessa,
revisiosihteeri
T:holmassa, assessor i Åbo hovrätt, revisionssekreterare i Sthlm
176, 231, 246, 260, 261, 262, 281,
336, 373, 398, 400, 401, 402, 408,
409, 487(?), 520, 583, 589, 591,
Justander, Joh. J.(?), dosentti, Suomen maantieteell. kommission
observaattori, docens, observator
vid geogr. kommissionen i Finland
491,
historioitsija,
Justinus, roomal.
romersk hävdatecknare
Juvelius, Erik, Kokkolan pedagogion reht., sittemm. Kruununkylän kirkkoh., pedagogierekGamlakarleby, sederm.
i
tor
362, 372,
kyrkoh. i Kronoby
Järppilä, kylä Taivassalossa, by
i Töfsala
Jarva, nyk. T:holman esiasutusta
Solnan pitäjässä, förort tili Sthlm
i Solna socken .. 408, 465, 568,
Joriin, Engelbert, magister doeens
lundensis
....

Kaarle

496
83

381
91

572
676

Knuutinpoika

674

Kaarle X
Kaarle XI
Kaarle herttua, hertig

273

356
234

711
Kaarle, prinssi, prins 240, 241, 267,
269, 272, 285, 286, 302, 303, 307,
312, 360, 425, 435, 448, 463, 505,

i Österbotten
372
pitäjä
Kemiö,
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland 42, 582,

Kakskerta, kappeli lähellä Turkua, kapell närä Åbo 135, 142,

Kemmer, Bror, sotatuomari, audi-

Kallmejer, kts. se Callmeyer.
Kallström, puutarhuri, trädgårds-

356,
Kalm, Pehr, professori
professor i Åbo 60, 94,
127, 285, 373, 545, 547,
553, 554, 555, 565, 575,
mästare

tör
611
von Kemphen, Karl P., kamarikirjuri, kammarskrivare 492, 495,

512, 513, 515, 516, 517, 540,
Kennicot, Benjamin, engl. raamatuntutkija, d:r, engelsk bibelforskare, d:r
433, 463,
Kepplerus, Alex., Turun raast.oik:n varanotaari, vicenot. i
Åbo rådst.-rätt
6,8, 10,
Kepplerus,
Didrich,
raatimies,
oikeuspormestarin varamies Turussa, rådman, justitieviceborgmästare i Åbo
Kexelius, (Kexel), Olof, kauppakollegion ylimäär. kanslisti, poliittinen kirjailija, e.o. kanslist
i kommersekollegium, politisk
skribent
Kimito, se Kemiö.
Kinninmundt, Joh. Bernh. (?),
siht., sekret
Kirstein, Wald. A
Hernösandin
Olof,
Kiörning,
....

357, 373, 376
Turussa,
107, 123,
551, 552,
576, 641,

Kalmar, kaup. ja hiippakunta EteläRuotsissa, stad och stift i södra
517, 524
Sverige
Kankainen—Kankas, säteritila Maskussa, säteri i Masku
403, 420
Karjaa, asutuskeskus
Karis
Länsi-Uudellamaalla, bosättningsområde i västra Nyland
496
Karlberg,
kuninkaall. huvilinna
Solnassa, kungl. lustslott i Solna
~

....

Karlshamn, kaupunki Blekingen
läänissä, stad i Blekinge län . . 159
Karlskrona, Ruotsin laivaston pääasema Blekingen läänissä, Sveriges örlogshamn i Blekinge län
Karlstad, kaup. Värmlannissa, stad
381, 524, 568
i Värmland
Katariinanlaakso,
Katrinedal
kts. Ispoinen.
Kauhajoki, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten 4
(Cheilanus),
Mikael,
Keilanus
Keuruun pit.-apul., sockenadj.
435, 437, 400
i Keuru
Kelldinge (Nauvossa, i Nagu) . 474
Kellgren, Joh. Henr., kunink. siht.,
runoilija, kungl. sekret., skald 664
Kelviå, se Kälviä.
Kemi, kaup. Pohjanmaalla, stad
.

547

662

14

649

203

128
368

superintendentti, superintendent
i Härnösand
Klein, Jacob Theodor
Klingenstierna, Karl, ulkoasiaintoimituskunnan toimitussihteeri,
expeditionssekreterare i utrikesexpeditionen 404, 442, 443, 444,
447, 452, 453, 454, 455, 466, 561,
Klingenstierna, Samuel, Upsalan
prof., prof. i Uppsala
Klingsporr, Christer F., Götan hovioikeuden varapresidentti, vapaaherra, vicepresident i Göta
hovrätt, friherre
429,
Klincowström, Ture Leonard, hovimarsalkka, vapaaherra, hovmarskalk, friherre

521
105

581
622

541

588

712

Klostergatan, se Luostarinkatu.

Kluvensich, Henrik, Raahen pormestari, borgmästare i Brahestad 685
Kock, kauppias, handlande .. 308, 479
Kock & Wendelius 176, 179, 181,

leht. ja vihd. sikäl. piispa, docens
vid Åbo akad., sederm. lektor vid
Borgå gymnasium, slutl. biskop
därstädes
56, 65, 75
Krogius, hovisaarnaaja, hovpredik.

266, 372
Kohl, Johann Peter, saks. oppinut,
687
tysk lärd
Komsila, talo Isossakyrössä, gård i
599
Storkyrö

Konstantinopel

Konstantinopoli

268, 281, 282, 539, 542, 545,
Koroinen, Turun piispanistuimelle
kuuluva tila Maariassa, lantegendom i S:t Marie tillhörig biskopstolen i Åbo 92, 649, 662, 665,
Korpo, saaristopitäjä läh. Turkua,
skärgårdssocken närä Åbo 267,
Korsnäs, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten . .
Koskull, Otto Anders (?), hovijunkkari, vapaaherra, hovjunkare, friherre
Kotoniemi, tila Pirkkalassa, hemman i Birkala
Krafft, Pehr, senior, muotokuvamaalari, professori, porträttmålare, professor
436,
Kreander, Salomon, Turun akat:n
prof., prof. vid Åbo akad. 537,
....

551

670
310
419

141
234

480

Krey, ruukinpatruuna, brukspatron 655
Kristiinankaupunki, kaupunki Etelä-Pohjanmaalla, stad i Syd-Öster-

3,4, 5,7, 17, 23, 30
botten
Kristina, kuningatar, drottning 165,
Kristinestad,

se

Kristiinankau-

punki.
Kristoffer Baijerilainen
420
Krogius, Karl, maist., sotilaspappi,
sittemm. Jomalan kirkkoh., mag.,
fältpräst, sederm. khde i Jomala
360, 433, 503, 508, 531
Krogius, Paul, Turun akat:n dosentti, sitten Porvoon lukion

Krook,

Jacobus Benedicti

(?),

693

mag

Kuitia, herraskartano Paraisilla,
herrgård i Pargas
120
Kungsträdgården, puisto T: hölinässä, ent. kunink. linnan puutarha, park i Sthlm, tidigare
slottsträdgård
184, 356, 411, 423
Kurikka, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten ..
3
Kustaa I . . 201, 219, 288, 312, 426, 471
333, 364, 367, 434
Kustaa II Adolf
217, 307, 350, 380
Kustaa 111
Kustaa, prinssi, prins
272
Kuurinmaa
Kurland
271
Kuusisto Kustö, pitäjä lähellä
Turkua, socken närä Åbo
668
Kvarken, se Merenkurkku.
Kvarsebo, Itä-Göötanmaan pohjoiÖstergötlands
sin rantapitäjä,
nordligaste kustsocken
403
Kyrkobrinken, katu T:holmassa,
gata i Sthlm
319, 534
Kyrö, kts. se Isokyrö.
Kälviä, pitäjä Keski-Pohjanmaalla,
socken i mellersta Österbotten 19
Kärsämäki, tila Maariassa, lantegendom i S:t Marie
50
von Köhler, Joh. Christoffer (?),
....

....

kansliavirkamies,

vapaaherra,

355, 392
411
Itä-Preussissä,
stad i Öst-Preussen
271

kanslitjänsteman, friherre

. .

König, rouva, fru
Königsberg, kaup.

La Combe
Ladugårdsgärde,

261
nyk.

sotilashar-

joituksiin luovutettu osa pohjoista Djurgårdenia T:holmassa,

713
Lebell,

för militära övningar upplåten
del av norra Djurgården i Sthlm

Adam Otto, Skarabormaaherra, kreivi, landsi Skaraborgs 1., greve .. 281
Karl, valtaneuvos, riks133
Karl, Turun hovioik:n
varapresid., vicepresid. i Åbo
hovrätt
170
Lagerbring (Bring), kanslian virkamies, kanslitjänsteman
286
Lagerflycht, Joh., Turun hovioik:n
presidentti, presid. i Åbo hovrätt 170, 221, 239, 240, 256, 262,
Lagerberg,
gin l:n
hövding
Lagerberg,
råd
Lagerborg,

Lagus, Gabriel, Alavuden, sitten
Jalasjärven kappal.,
kapellan
i Alavo och Jalasjärvi
Laihela—Laihia, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbot-

5

24, 599
Joh., Euran, sitten
Närpiön kirkkoh., lääninrovasti, teol. t:ri, kyrkoh. i Eura,
sedän i Närpes, kontraktsprost,
126, 414, 673, 674
teol. d:r
pitäjä
Laitila,
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland
126
Lamberg, Erik, Gööteporin piispa,
biskop i Göteborg 343, 524, 525, 563
136
Lainpa, mademoiselle
Lanaeus, Norrtäljen ja Östhammarin pormest., borgmästare i Norrtälje och Östhammar
7, 20, 32
Landanus
388, 389
Langebek, Jakob, tansk. hist.-tutkija, dansk historiker
510
Lannerstierna, Adolf Christian (?),
Suomeen
asetetun
tykistön
luutn., 1 öjtri. vid den i Finland
förlagda artilleribataljonen
538
Lappi, Lappland
61
Laugier, Marie-Antoine, ranskal.
historioitsija, fransk historiker 261
ten

Laihiander,

....

....

sihteeri, sekreterare 360,

Lebell, mag., arkidiakonus . . 542, 622
Leche, Johan, Turun akat:n lääket.
professori, professor i medic.
vid Åbo akad. 167, 202, 626, 627, 692
Lefebure, J. H., tukkukaupp. grosshandl
142
Lefebure, (toinen henkilö, annan
453
person)
Lefren, Lars Olof, Turun akat:n
professori, professor vid Åbo
akad. 137, 140, 634, 660, 673, 674, 678
Leijonhufvud, Axel Gabr., Turun
hovioik:n presidentti,
vapaaherra, president i Åbo hovrätt,
502, 522, 566, 576
friherre
Leijonhufvud, Erik Abrahamsson,
sotilas, vapaaherra, militär, friherre
288
Leijonhufvud, Gustaf (?), kenr.,
vapaaherra, general, friherre . . 581
Leijonmark,
Sven, Turun hovioik:n varapresid., vicepresid.
190
i Åbo hovrätt
Leijonsköld, vapaaherratar, friherrinna
117
Leksand, maalaiskunta Kopparbergin läänissä, landskommun i
159, 192
Kopparbergs län
Lemberg, prof
509
Lemström, maist., kauppakollegion
virkam., mag., anställd vid kommerskollegium
196
Lemu (= Ala-Lemu), rälssitila
Kaarinassa, frälsehemman i S:t
Karins 108, 110, 111, 117, 120,
142, 219, 359, 364, 404, 484, 522,
570, 577, 640, 641, 643, 644, 648,

Lenberg, laivuri, skeppare

256

Lenning, Karl Petter, Turun akat:n
musiikkitireht., Åbo akad:s mu-

sikdirekt
468, 470
Leonidas, Spartan kuningas, konung
i Sparta
83

714

Letala, se Laitila.
Lethström, kamarirevision asessori,
assessor i kammarrevisionen . .
Lewenhaupt, Adolph, ylihovitalliöverhovstallmestari, kreivi,
mästare, greve
Levän, Henr. Gust., Sauvon kappal., kapellan i Sagu
651,
Levon
Lexell (Lexaell), Anders Johan,
matemaatikko, matematiker 110,

292

336
664
520

Lieto, pitäjä Vars.-Suomessa, soc682, 683
ken i Egentl. Finland
von Liewen, Hans Henrik, maaherra, sitten valtakm marsalkka
ja valtaneuvos, kreivi, landshövding, sedermera riksmarskalk
och riksråd, greve 468, 506, 520,

Lindell, pianonvirittäjä ja pianonsoiton opettaja, pianostämmare
44, 45, 59
och -lärare
Lindelöf, lakimies, jurist 258,
Lindeman, postipäällikkö, post208, 283, 284
direktör
adlad:
Linder, Joh. (aateloituna
Lindestolpe), lääkäri T:holmas688
sa, läkare i Sthlm
Linderstedt, Johan, hovloik:nneuvos, hovrättsråd 138, 147, 148,

Lindestolpe, kts. se Linder, Joh.
Lindquist, Joh. Henr., Turun akat:n
matem. prof., prof. i mat. vid
501, 673, 677
Åbo akad.
Lindstedt, puuseppä, snickare .. 68
Linköping, kaupunki Itä-Göötanmaalla, stad i Östergötland
422
von Linne, Carl, luonnontutkija,
naturforskare 415, 483, 491, 492,
....

Livland
195, 271
Liivinmaa
Lilius, Johan, Turun hovioik:n
notaari, protonotaari, asessori ja
neuvos, notarie, protonotarie, assessor och hovr.-råd i Åbo hov-

Linnunpää, säteri Piikkiössä, säteri

rätt 120, 121, 122, 124, 282, 362, 650

Lilius, Mikael, Turun hovioik:n
asessori, assessor i Åbo hovrätt
Lilja, schoutbynacht
Liljeholmen, kaup.-osa T:holmassa, stadsdel i Sthlm
Liljencrantz, Johan, raha-asiain valtiosihteeri, statssekreterare för
finansärendena
407, 430,
Lilliehorn, Pehr Ulrik, vänrikki,
fänrik
Lillienberg, Johan Georg, vuorikollegion presid., kreivi, presid. i

71
292

517

509
459

bergskollegium, greve
140
Lilliestråle, Joach. W., oik.-kansleri, just.-kansler
366, 386

Lillkyrö, se Vähäkyrö.

Liminka, Limingo, pitäjä Pohjanmaalla, socken i Österbotten
Lind, mag
Lindberg, Olof

. .

609
191
354

38, 139, 652
i Pikis
Lippus? (useita il aliai. Lippinimisiä taidemaalareita?, flere
italienska målare, som heta
11
Lippi?)
Lizelius, Turun akat: n kamreeri (?), Åbo akad. kamrerare (?)
Livius, Titus, room. historiankirj.,
romersk hävdateckn. .. 111, 198, 199
Lochner, Johan Fredrik, kirjakauppias, bokhandlare 135, 140, 145,
156, 168, 189, 207, 214, 217, 222,
Lochteå, se Lohtaja.
Lode, Gör. W., auditööri, auditör 322
Lode, Joh. Herm., kapteeni, sittemm. laamanni Suomessa ja

vihd. Kyminkartanon l:n maaherra, kapten, sederm. lagman i
Finland och slutligen landshövding i Kymmenegårds län .. 552, 576

715
Loenbom, Samuel, maist., Kunink.
kirjaston ja Antikviteettiarkiston amanuenssi, mag., ainan. vid
Kungl. bibl. och Antikv.arkivet 272
578
Lohman, pappi, präst

Lundo, se Lieto.
Luther, Martin
276, 278, 400
Liibeck, se Lyypekki.
Liitkeman, Gabriel Timoteus, Visbyn piispa, biskop i Visby 341,

Lohtaja, pitäjä Keski-Pohjanmaalla, socken i mellersta Österbotten
Loimijoki, pitäjä Vars.Loimaa

Liitzo(?),

24

Suomessa, socken i Egentl. Finland
202
Loka, kunink. kylpylä Keski-Ruotsissa (Grythyttan pit:ssä Örebron läänissä), kungl. brunnsort
i Mellersta Sverige (Grythyttans
s. i Örebro län) 411, 419, 482,
Loran, pyssyntarkistaja,
nare
Lorensberg,

Lostjerna,

bösspän-

180
ravintola,
Nic,

värdshus

lakimies, jurist

Loviisa, kaup. Uudellamaalla, stad
i Nyland
Lucanus, Marcus Annseus, latinal.
runoilija, latinsk poet
Ludvig, Joh. Petr., saksal. historioitsija, tysk historiker
Luhanka, pitäjä ItäLuhango
Hämeessä, socken i Östra Tavastland
Lund, kaupunki Skånessa, stad i
Skåne 346, 474, 520, 521, 526, 613,

649

617
536
251
122

tjänstem
146
Löfvenskiöld (ennen, förut Löfgren), Samuel, amiraliteetin ylikomissaari, amiralitetsöverkommissarie
161
Löwen, 1
244
Löwenhielm, Karl Gustaf, kreivi,
kansliapresidentti, greve, kanslipresident 138, 144, 146, 160, 214,

676
195

Maaria, pitäjä
202

Lundberg, varvinkommissaari ja hänen rouvansa, varvskommissarie
jämte fru 129, 134, 137, 147,
148, 149, 150, 155, 159, 168, 169,
173, 178, 180, 183, 184, 185, 186,
188, 190, 191, 193, 194, 196, 208,
209, 211, 212, 215, 218, 230, 232,
235, 240, 248, 257, 262, 323, 569
Lundberg, "cousin"
204
Lundholm, maanmittari, lantmätare 632
Luostarinkatu
634
46
Lundbom, And. Erici, mag
....

(Lutzow, tansk. aatelissuku, jonka jäsenistä useat sotilaita, dansk ätt, vars flesta medlemmar värit militärer)
Lyypekki
Låstbom, kansliavirkamies, kanslitjänsteman
164,
Hämeessä,
Längelmäki,
pitäjä
socken i Tavastland
Löfman, kansliavirkam., kansli-

lähellä Turkua,
socken närä Åbo
Mabillon, Jean, ransk. hist.-tutkija,
357,
fransk historiker
de Mably, Gabr. Bonnot, ransk. filosofi, fransk filosof
407,
(Mackleen),
Gustav,
Maoklean
luutnantti, vapaaherra, löjtnant,
friherre
Maecenas (Mecenat), Gaius, roomal. ritari, tieteitten ja taiteitten
suosija, romersk riddare, gynnare
av vetenskap och konst . . 431,
Mainiemi, säteri Kemiössä, säteri
41, 42,
i Kimito
Maija, piispa K. F. M:n palvelijatar, biskop C. F. M:s tjänarinna
Malien, Hedda

47
618
410

272

582
58
93
627

716

Malmberg, Isak(?), Pyhämaan kappal., sittemm. kirkkoh., kapell.
och sederm. kyrkoh. i Pyhämaa

Upsalassa, prof. i astronomi i
Uppsala
557
Melartopaeus, Karl, notarius consi-

Malmerfelt (ennen, förut Malmer),

storii, sittemm. Uskelan kirkkoh.,
sederm. kyrkoh. i Uskela
Meldercreutz (Mellercreutz),
Lars(?), kornetti, kornett 357,

Olof, kihlak. tuomari, sittemm.
maaherra, häradshövding, sederm. landshövding .. 140, 165,
Ma(h)lsta, seurak. läh. Norrtäljeä,
församl. närä Norrtälje
Mannerheim, Lars Aug., kunink.
siht., vapaaherra, kungl. sekret.,
266,
friherre
Maria, seurak. T:holmassa, förs. i
Sthlm
Martgren

168
578

308
403
276

Mathesius, Aron, lähetystöpappi
Lontoossa, maisteri, legationspräst i London, magister 171,
328, 357, 360, 397, 398, 399, 404,
405, 406, 410, 412, 419, 422, 427,
428, 432, 435, 435, 436, 439, 472,
Mathesius, Gabr., Upsalan prof.,
prof. i Uppsala
31, 622
Mathesius, Joh., Pohjanmaan lääninsiht., sittemm. varamaaherra,
landssekret. i Österb., sederm.
vicelandshövding
685
Mathesius, Per Niklas (?), Pyhäjoen kirkkoherra, rovasti, kyrkoherde i Pyhäjoki, prost
55
Pierre
Louis
de Maupertuis,
Moreau, ranskal. geodeetti ja
astronomi, fransk geodet och
61
astronom
de Maurepas, Jean Frederic Phelipeaux, ranskal. diplomaatti, krei476
vi, fransk diplomat, greve
de Mauvillon, Eleazar, ranskal.
hist.-tutkija, fransk historiker . . 410
Mechtild,
holsteinil.
prinsessa,
holstensk prinsessa
471
Melander (sittemmin Melanderhjelm), Daniel, astron. profess.
....

6

Mennander, suku, släkt
Mennander, And., Ilmajoen kirkkoherra, rovasti, kyrkoh. i Ilmola,
prost
35,
Mennander, Jonas Henr., Turun
linnanpappi, sitt. Urjalan kirkkoh., slottspastor i Åbo, sederm.
khde i Urdiala
Merenkurkku, Perämeren ja Raumanmeren välinen salmi, Bottniska vikens smalaste del, n. om
Vasa o. Umeå
238,
Messmacker, lähetystösiht., lega180,
tionssekret
Messukylä
Messuby, pitäjä Hämeessä, socken i Tavastland 123,
Mesterton, Karl, Turun akatemian
filosofian professori, filosofieprofessor vid Åbo akademi 54,
Mexmontan, Joh.(?), Vaasan triv.koulun konreht., konrektor vid
triv.-skolan i Vasa
Michel, K. F. M:n renki, C.
583, 584,
F. M:s dräng
Michelessi, Dominico, italial. kirjailija, apotti, italiensk författare,
361, 379,
abbot
Mjödh, Abr., Nauvon kirkkoh., rovasti, kyrkoh. i Nagu, prost 489,
Moberg, Isaac, notarius publicus
Moliis, Henrik, Korsnäsin, sittemm.
Närpiön kappal., kapell. i Korsnäs, sederm. i Närpes
Molin (Mollin?), Jonas(?), Oulun
pormestari, borgmästare i Uleåborg

Mondolin

529

36

488

604
181
690

34
588

398
647
675

25

685

641, 643, 645
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Monselius, Jonas, Turun l:n jalkaväkirykmentin

pastori,
regementspastor vid Åbo läns infant. 514
Montesquieu, Charles de Secondat,
ransk. filosofi, fransk filosof 96,
Montgomery, Rob., kapteeni,

sit-

eversti Uudenmaan ja
Hämeen l:n rak.-rykm:ssä, kapten, sederm. överste för Nylands
och T:hus läns dragonregemen263, 537
te
Montin, Sam.(?), Piikkiön kappal.,
niaist., kapellan i Pikis, mag. .. 666
von Morian, Joh. Christoph., kunink. kansi, virkailija, sittemm.
laamanni Suomessa, anställd vid
kungl. kansliet, sederm. lagman
i Norrfinne lagsaga 404, 446,
temm.

Nagu, se Nauvo.
Napo, se Napue.
Napue, kylä Isossakyrössä,
Storkyrö

by i

685
Nautela, allodiaalisäteri Liedossa,
allodialsäteri i Lundo 627, 672, 673
Nauvo, pitäjä Vars.-Suomessa, socken i Egentl. Finland 118, 119,

Neaappeli—Neapel

157
105
Neander, Joh., medicus
Nedervudd, Anders
322
Nehrman (Ehrenstråle), David, oikeusoppinut, Lundin yliopiston
professori, jurist, prof. i Lund
Nensen, lääkäri, läkare
476, 545
Nensen, kirkkoherra, kyrkoherde
....

Nentvig, kauppias, köpman
von Morian, Hedvig Helena (synt.
född Creutz), laamannitar, lag-

manska
Munk, Ad.

642
Fredr., tallimestari,
vapaaherra, sitt. kreivi, stallmästare, friherre, sederm. greve 462
Munster, Karl(?), neuvosmies, råd48
man
Murray, Adolf, med. prof. Uppsal.
Muzelius, Friedr., saksal. koulumies, tysk skolman
60
Miiller, Joh. Fredr., Pohjal. osak:n
kuraattori, kurator för Österb.
nation
52
Miiller, Nils
244
Männäinen, kylä ja masuuni Laitilan joen rannalla, by och masugn
vid Letala å
126
Möller, majuri, major . 230, 232, 235
Mörk, tehtailija, fabrikör 205, 206,
.

Mörk, protonotarius

Naantali, kaup.

416, 449

Vars.-Suomessa,

stad i Egentl. Finland

42, 680

228

Nestius, kansl.-koll:n virkamies,
anställd vid kansl.-koll. 392, 416,
von Nettelbla(dt), Christ., ruots.saks. hist.-tutkija ja juristi, svensk195
tysk historiker och jurist

Neuholm, And., substitutus paedagogii

257

Neuman, Jakob, Turun bovioik:n
neuvos, hovrättsråd i Åbo hovr.
Nieroth, Renata Charlotta, neiti,
sittemm. naim. Joh. Christoph,
v. Morianin kanssa tämän ll:ssa
aviossa, fröken, sederm. g. m.
J. Christoph, v. Morian i dennes
653
andra gifte
Noak, "Gumman Noak", 284, 292,
295, 296, 340, 345, 348, 352, 479, 505
von Nolcken, Gust. Adam, Ruotsin
minist. Lontoossa, Sveriges mi399, 404, 405
nister i London
Nordberg, joku Turun akat:n kielitai harjoitusmest., någon av Åbo
akad:s språk- eller excercitiemästare (?)
433

718

Nordencrantz, And., kansantalousmies ja politikko, nationaleko324, 400
nom. och politiker
Nordenhjelm, Vilh., asessori, assessor
490
Nordenstam, Karl Fredr. (ennen
förut Svart), T:holman l:n maaherra, landshövding i Sthlms län 159
Nordenstolpe, Elias Magnus, kihlak. tuom., upseeri, häradshövding, officer
459
Nordling
426, 427
Nordstedt, Lars Magnus, Turun
hovioik:n neuvos, hovr.-råd i
282
Åbo hovr
Nordsten, laivuri, skeppare 171,
Noreen, Johan Erik, kanslerin sihteeri, kanslerssekreterare 144,
Norell, siht., sittemm. asessori,
sekret., sederm. assessor 151, 187,
Norra Stäket, kts. se Stäket.
Norrbro, Ritariholmalta Södermalmille johtava silta T:holmassa,
bro i Sthlm som leder fr. Riddarholmen tili Södermalm 233, 319
Norrköping, kaupunki Itä-Göötanmaalla, stad i Östergötland 223,
226, 227, 229, 230, 232, 233, 235,
Norrmalm(s torg) T:holmassa, i
144, 318, 319
Sthlm
Norrtälje, kaup. Uplannissa (Roslagenissa), stad på Upplandskusten
(Roslagen)
7, 12, 18, 21, 26, 676
....

Nosocomium, akat:lie kuulunut klinikka Upsalassa, klinikinrättning
i Uppsala tillhörig Uppsala akad. 557
Nousiainen Nousis, pitäjä Vars.Suomessa, socken i Egentl. Finland
360
Novel, kirjailija, författare
357
von Nummers, Christopher, sotilastoimituskunnan protokollasihtee-

ri, protokollssekreterare i krigsexpeditionen

444

Nummi, pitäjä Luoteis-Uudellamaalla, socken i nordvestra Nyland
Nyckelviken, herraskartano T:holmasta itään olevan samannimisen
merenlahden rannalla, herrgård
vid en österom Sthlm helägen
havsvik
Nycopensis (Nicopensis), Joh. Caroli, mag
Nykarleby, se Uusikaarlepyy.
Nykyrka, se Uusikirkko.
Nylander,
hallinnoll. virkamies,
administrativ tjänsteman

651

470
97

519

Nymansson,
kaivertaja(?),
gravör(?)
361
Nådendal, se Naantali.
Näf, Rob. Wilh., professor aboen-

sis 130, 136, 137, 238, 538, 541,
542, 632, 634, 635, 639, 641, 649,

Närpiö
Närpes, pitäjä EteläPohjanmaalla, sotken i SydÖsterbotten
Nättra(by), seurak. Ångermanlannissa, förs. i Ångermanland .

142

Odel, tirehtööri, direktör

639

. 612
Nötö, saari Nauvossa, ö i Nagu
263
skärgård

Odhelius (Odelius),

Jonas Larsson,

347
politikko, politiker
Odenius, Johan, Längelmäen kirkkoh., kyrkoh. i Längelmäki . . 122
Olander, protonotarius .. 180, 187, 192
Olivecreutz (ennen Gezelius, förut
Gezelius), Johan, laamanni, lag360, 374, 403
man
Olofson, Karl (Seinäjoelta, fr.
Östermyra)
4
Olovius
356
Osander, 01., Växiön tuomiorov.,
sitt. piispa, domprost och sederm.
biskop i Växiö 517, 521, 525, 622
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d'Ossat, ranskal. kardinaali, fransk
kardinal
Österman, Ivan AndrejevitS, Venäjän lähettiläs Tukholmassa, kreivi, Rysslands ambassadör i
Stockholm, greve
154, 180,
Otho, roomal. keisari, romersk
kejsare
566,
Oxenstierna, Axel, valtiomies, kreivi, statsman, greve
515,
Oxenstierna, Gabriel(?), kamari-

herra,

kreivi,

413

181
588
519

kammarherre,

502
Oulu, kaupunki
Pohjanmaalla,
stad i Österbotten
216

172,
205,
236,
269,
313,
373,

175,
220,
238,
276,
315,
381,

182,
222,
240,
277,
338,
410,

184,
227,
241,
278,
343,
421,

194,
228,
251,
295,
344,
422,

197,
229,
258,
301,
350,
424,

199,
233,
265,
305,
370,
425,

af Palen, Erik Johan, junior, asessori Vaasan hovioikeudessa, assessor i Vasa hovrätt 110, 111,
138, 139, 144, 148, 156, 210, 241,
248, 251, 262, 295, 408(?), 409(?),

greve

Paimala, kylä Maariassa, by i S:t
Marie
Paimio, pitäjä
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland
75,
Paleen, Abraham (senior) 4, 10, 23,
Paleen, Abraham (junior)
Paleen, Gabriel, Urjalan khra,
khde i Urdiala
Paleen, Gustaf
Paleen, Hedvig
39, 40, 41,
Paleen, Karl Fredrik, kapteeni,
kapten
43, 46, 111
Paleen, Kristina Margareta (Abr.
P:n tytär, dotter tili Abr. P.),
kts. se Hassel, Kristina Margareta,
af Palen, Anna Johanna, (synt.,
född Forseen), laamanni, E. J.
af Palenin puoliso, lagman E. J.
Palens maka 134, 138, 139, 273,
....

50
638
43
39
27
46
42
(?)

af Palen, Stina Greta (Erik Joh.
af P:n tytär, dotter tili Erik Joh.
af P.), majuri, vphra R. J. Rehbinderin puoliso, major, frih. R.
238, 259
J. Rehbinders maka
af Palen, Axel, eversti, överste .. 295
af Palen, Erik Johan (senior), laamanni, lagman 39,61,74,84,101,
110,129,130,132,133,135,136,138,
139, 146, 147, 148, 165, 169, 170,

582
Palin, laivuri, skeppare
Palmsköld, Erik, arkistomies, kokoilija, arkivman, samlare 186, 192
Paltamo, pitäjä Oulunjärven itäosan kaakkois- ja pohjoispuolella, socken på sydöstra och norra
172, 220
stranden av Uleåträsk
Panin, Nikita, Venäjän minist.
T:holmassa, rysk min. i Sthlm
Panula, talo Kauhajoella, gård
4
i Kauhajoki
Papke, Christina, (synt. född Repplerus), piispatar, biskopinna 638, 643
Parainen—Pargas, pitäjä Vars.Suomessa, socken i Egentl. Finland 170, 208, 220, 278, 629, 630,
631, 632, 634, 637, 641, 647, 649,
313, 342
Pariisi—Paris
Parola, sotaväen harj .-kenttä Hattulassa, militär övningsplats i Hat679
tula socken
Pauli, lyybeckiläinen kauppias,
handelsman i Lybeck
536
Paulli, Simon, anatomus et bota105
nicus
Pechlin, Karl Fredrik, T:holman
ylikäskynhaltija, överståthållare
324, 363
i Sthlm
Peitzius, Martin, Kälviän kirkkoherra, maist., khde i Kelviå,
mag
159

720

Pelander
216
Peldan, Gabriel, Vaasan triv.koulun reht., Ilmajoen kirkkoh.,
Vasa triv.-skolas rektor, khde
i Ilmola
17 (?), 21,26, 31, 35
Peldan, Isak, Porin koulun rehtori, Lapväärtin kirkkoherra, rektor för triv.-skolan i Björneborg,
kyrkoh. i Lappfjärd
26, 28, 30
Peldan, Israel, merikapteeni sjö136
kapten
Pemar, se Paimio.
Pergolesi, Giovanni Battista, säveltäjä, kompositör
162
Peringskiöld, Johan, ruots. muinaistutkija ja Ruotsin valtion
antikvaari, svensk arkeolog och
366, 618
Sveriges riksantikvarie
pitäjä
Perniö,
Vars.-Suomessa,
soeken i Egentl.-Finland
642
Perttula, (Ypäjän vanha nimi), pitäjä Lounais-Hämeessä, socken
i sydvästra Tavastland
202
Petersburg, se Pietari.
af Petersens, joko: antingen: Joh.
Abr., kansllavirkamies, kanslitjänsteman, tahi: eller: Herman,
maanvilj., lantbrukare
470
Petersson, rovasti, prost
273
Petesche, Gabriel, Saltvikin kirkkoh., maist., kyrkoh. i Saltvik,
265
mag
Petraeus, Eskil, Turun piispa, bis94
kop i Åbo
Petterson, (Brandenburg och P.),
362
kauppahuone, handelshus
Pfeffel, kirjailija, författare
261
Pietari, kaup. Venäjällä, stad i
136, 488
Ryssland
Pihlman, Joh., dosentti, Porin koulun konreht., vihd. Eurajoen
kirkkoh., teol.tri, docens, konrektor i Björneborg, kyrkoh.
i Euraåminne, teol.d:r 403, 670, 680
Piikkiö—Pikis, pitäjä Vars.-Suomessa, socken i Egentl. Finland 48
....

Piimänen, Antti, kirkonrakentaja,
kyrkobyggmästare
124
Piispanpelto . . 628, 633, 649, 650, 652

Pikisaari, saari lähellä Turkua, ö
i närheten av Åbo
108
Piper, kts., se Brahe, Christina
Charlotta.
Sten Abr., protonotarius,
hovimarsalkka, hovmarskalk 207,
248, 293, 392, 416, 449, 504, 509, 547

Piper,

Pipping (Pippingsköld), Josef (?),
lääket. lie, Turun akat:n lääket.
apul-, med. lie., med. adj. vid
680, 692
Åbo akad
Pirkkala, pitäjä Hämeessä, socken
234, 689, 690
i Tavastland
Piso, Caius Calpurnius, roomal.
ritari, kapinoitsija, rom. riddare,

upprorsmakare
"Pispanlinna",

472

117
Plaan, Daniel, kuninkaall. siht.,
kungl. sekret. 144, 148, 159, 195, 223
Planman, And., phys. prof. ab., 67,
237, 238, 360, 379, 510, 660, 676
Plato, kreikk. filos., grekisk filos. 688
Plinius, Caius, roomal. kirjailija,
214, 233
romersk författare
Plomgren, kts. se Plommenfelt.
(Plomgren), kansPlommenfelt
lian virkamies, kanslitjänsteman 286
Pohja—Pojo, pitäjä Uudellamaalla,
266, 271
socken i Nyland
Pohjanmaa 15, 23, 31, 36, 576, 609,
....

Polen, se Puola.
Pomeren, inspehtori, inspektor 664,
Pommern 176, 396, 403, 442, 491,
Erik, tansk. teol.,
dansk. teol
483
Poppius, Henr., Turun akat:n dosentti, docens vid Åbo akad. .. 681
Pori, kaupunki Satakunnassa, stad
26, 126
i Satakunda

Pontoppidan,
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Porthan, Henr. Gabr., prof., hist.tutk., prof. historieforskare 106,
305, 339, 350, 472, 501, 510, 519,
520, 529, 582, 586, 589, 664, 667,

Raab, Adam Johan, amiraliteetin

Porthan, pappi (?), präst (?) ..279
Porvoo 44, 48, 171, 391, 388, 515,
Posse, Arvid Erik (?), kunink.
siht., sittemmin Blekingen laamanni, kreivi, kungl. sekret.,
sederm. lagman i Blekinge, greve

virkani., sittemm. Kronobergin
l:n maaherra, anställd vid amiralitetet, sederm. landshövding i
Kronobergs län 19, 29, 130, 133,
l4O, 358, 359, 514, 517, 520
Raab, Johan Erik Augustin(?),
149, 275, 278
capit.-lieutn
Rabbe, Sten, kanslianeuvos, kansliråd 174, 256, 355, 371, 380, 401,
431, 434
Rabenius,

Preussen

271, 477
Prinsell, neuvosmies, rådman
291
Pryss, Anders, conreetor scolae
aboensis
68
Pryss, Clara Maria (Aeimelaeus),
konreht:n rouva, konrektorska 633
Pryss, Lars
672
664, 672, 683
Pryss, Olof, prof
Pryss, Samuel, tuomiorovasti, domprost
627, 672
Pryss,
hallinnoll. virkamies(?),
administrativ tjänsteman(?)
144
PugatSev, Emeljan IvanovitS, venäl. kasakka, kapinanjoht., rysk
kosaek, upprorsmakare
464
Puola
271
Pussila, allodiaalisäteri Piikkiössä,
allodialsäteri i Pikis 44, 46, 51,
55, 56, 61, 62, 66, 71, 74, 76,
80, 90, 91, 99, 102, 103, 112, 113,
122, 124, 219, 364, 368, 437, 496,

Olof, lakit, professori
Upsalassa, juris professor i Uppsala

163, 164

....

..

Pyhämaa, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland
126
Pälkäne, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland
124

Qvast,

Magnus Pettersson, tukkukauppias,
grosshandlare
422,

Qvenstedt, Joh. Andr., saksal.
logi, tysk teolog
Qvidja, se Kuitia.
16

teo-

22,

25

Racine, Jean, ransk. näytelmänkir563
joittaja, fransk dramatiker
Rafael (Raphael), italial. maalari,
italiensk målare
288
Rahm, Jonas, Turun porvari,
kauppias, borgare o. handelsman i Åbo 38(?), 41(?), 117,
197, 257(?)
Rakkila, Simon Mikonpoika (arkkip. Gust. Johanssonin esi-isiä?,
en av ärkeb. Gust. Johanssons
förfader?)
202
Ramsay, And. Henr., Savon maaherra, vapaaherra, landshövding
i Savolax, baron .. 215, 258, 347, 503
Rappe, Christoph. Joh., hovioik:n
neuvos, sittemm. maaherra Turussa, vapaaherra, hovrättsråd, sederm. landshövding i Åbo, friherre 148, 270, 272, 301, 304, 440,
446, 458, 537, 564, 579
....

Rappe, Karl(?), adjutantti, vapaaherra, adjutant, friherre

Rath, kreivitär Brahen kamreeri,
grevinnan Brahes kamrerare ..
Rath, luutnantti, löjtnant
Raunio, kaup. Turun ja
Rauma
Porin läänissä, stad i Åbo och
Björneborgs län
Raumannus, suku, släkt
Reenstierna, Fr. Ulr., Itä-Göötan-

273
170
116

674
127

722
laamanni, lagman i Öster362
götland
Reeth, Alex. Magn., kornetti, kor202
nett
Regeringsgatan, katu T: hölinässä,
192
gata i Sthlm
Rehbinder, Johan Adam(?), kanslianvirkamies, vapaaherra, kans289, 290
litjänsteman, friherre
Rehn, hovi-intendentti, hovinten229, 515
dent
Reimers, kauppias, kopinan
214
Rein, Joh., nimismies, länsman .. 30
Rein, Karl, Maksamaan pit.-apul.,
sittemm. Vähänkyrön kappal.,
sockenadj. i Maxmo, sederm. ka599
pellan i Lillkyrö
Remahl, Elias, Oulun triv.-koulun
reht., rektor för Uleåborgs triv.skola
397
Rembrandt,
maalari,
hollantil.
holländsk målare
413
Rennerus
104, 108, 627, 663
Repplerus, Christina, kts. se Papke,
maan

Christina.
Reuterholm, Esbjörn Christian,
kreivi, valtaneuvos, greve, riks180,
råd ....:
Reuterholm,
Gustaf,
laamanni,
lagman
Reval, se Tallinna.
Rhyzelius, And. 01., Linköpingin
piispa, biskop i Linköping
Ribbing, Fredrik, valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, baron 176, 225,
426, 509, 584,
Richter, Hans Gottfrid, nahkuri ja
talonomist. Turussa, garvare och
gårdsägare i Åbo
Riddarhustorget, tori T:holmassa,
torg i Sthlm
....

323
322

659

587

68
230

Ridderstolpe
636
Riika
23
Riga
Rogberg, Samuel(?), Växiön tuomiokapitulin jäsen, ledamot i
Växiö domkapitel

517

von Rohr,

Brita Maria, kts. se
Ross, Brita Maria.
Rollin, Charles(?), ransk. pedagogi
ja historioitsija, fransk
pedagog och historiker 83, 94, 634
Roos, Daniel, Lapväärtin kappal.,
32
kapellan i Lappfjärd
Roos, Elias(?), Kiskon kirkkoh.,
537
kyrkoh. i Kisko
Roselius, revisionisihteeri, revi143,240, 447(?)
sionssekreterare
Rosenadler, Karl Albert, kansl.kollegion siht., sekret. i kansi.493, 567
koll
Rosenadler, Karl Albr., valtiosiht.,
statssekr. 140, 268, 397, 425, 460,
471, 541
Rosen, Gabriel, Ritariholman kirkkoh., ylihovisaarn., kyrkoh. på
Riddarholmen, överhovpred. 117,
: 285, 289, 290
von Rosen, Gust. Fredr.(?), sotilas,
420
kreivi, militär, greve
Rosenhane, Schering (?), virkamies,
vapaaherra, ämbetsman, friherre
519, 567
Rosenlind, varapresidentti, vicepresident
437
Rosen von Rosenstein, Nils, senior, med. prof
585
von Rosenstein, Nils, hovijunkkari,
hovjunkare
330, 407, 446
Rosenstein, rouva, frvi
557
Roslagstull
187
Roslin
515
Ross, Brita Maria, leht. Hennan
Rossin 2. puoliso, lektor Herm.
633
Ross' andra maka
Ross, Herman, laamanni, lagman
139, 141, 145, 146, 164, 187, 191,
206, 258, 265, 284, 296, 575, 576,
582, 584, 585, 587
Ross, Herman, lehtori Turussa, lektor i Åbo
145
Ross, Isak, Turun akat:n profess.,
profess. vid Åbo akad. 466, 471,
....
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550, 551, 552, 553, 554, 555, 562,
.. 565, 576, 579, 582, 585, 649,
Ross, Isak, taloustirehtööri, ekonomiedirektör 352, 354, 355, 356,
371, 433, 435, 538, 564, 569, 582,
584, 585, 587, 593(?),
Ross, Maria (Laihian kirkkoh.
Sam. Backmanin leski, änka efter
khden i Laihela Sam. Backman),
And. Mennanderin vaimo, And.
Mennanders maka
Ross, Wilhelm, orientalisti, orien38(?), 137,
talisi
Rothlieb, Filip Fredrik, kamarineuvos, kammarråd
153,
Rousseau, Jean Jacques, ransk.
kirjailija, fransk författare
Rozir (Rosir), Joh., valtiosiht.,
statssekret. 128, 140, 143, 146,
147, 151, 155, 156, 159, 170, 172,
176, 201, 205, 216, 219, 220, 223,
332, 362,
Rubens, Peter Paul, flaamil. taidemaalari, flamländsk målare
....

....

Rudbeck, Olof, nuorin, den

662

662

35
von Löwenheim (Sachse do
Lewenheimb),
Philip
Jacob,

Sachs
157
558
674

498
413

yngste,

407

Maria Christina
354
Rudenschöld, Karl, kreivi, valtaneuvos, greve, riksråd 160, 332,
361, 396, 403, 407, 522, 578, 634, 635
Rudenschöld, edellisen poika, den
föreg: s son
466
Ruissalo, saari Turun lähettyvillä,
ö närä Åbo
107
Rungius, Henr., varapastori ensin
Lemulla, sitten Sauvossa, vicepastor i Lemo, sedän i Sagu
429, 634, 638, 641, 651, 655
Runsala, se Ruissalo.
Ruovesi, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland
690
Ruther, 1
244
Rutström, Anders Karl, ruotsal.
Rudberg,

Ruuth, Abraham, Räävelin tuomiorovasti, And. Mennanderin edell.
vaimon isä, domprost i Reval,
fader tili And. Mennanders första
maka
310
Rydelius, Ruotsin konsuli Smyrnas176
sa, svensk konsul i Smyrna
Rödlin, notaari, notarie
124
....

runoilija, Valtionarkiston kanslisti, skald, kanslist vid Riksarkivet

pappi, tohtori, präst, doktor (i
Sverige)
129, 347

botanicus
Sacklen, Niclas, kihlakunnantuomari, häradshövding 120, 124,
126,
Sackleen, pormestari, borgmästare
Sacken, Saksin pääministeri, premiärminister i Sachsen

105

650
673
477

363
Sackenhjelm
Sagu, se Sauvo.
Sahlgren, Nic., Itä-Intian kompp:n
joht., direkt. för
Östindiska
komp.-et
564
Sahrman, laivuri, skeppare 140,
217, 280, 281, 478,
Sainovics, Johannes, kielentutkija,
språkforskare
de Saint Severin d'Arragon, kreivi,
ambassadööri, greve,
ranskal.
fransk ambassadör
Sala, kaup. Västmanlannissa, stad
338,
i Västmanland
Salmenius, Johan, Kalajoen kappal., sittemm. kirkkoh., kapellan
och sederm. khde i Kalajoki . .
Salsvärd, Jakob, (ennen: förut:

481
278

157
359

623

Sahlstedt), kapteeni, kapten . . 405
Lars(?), kirjanpainaja,
kustantaja, boktryckare, förläg-

Salvius,

gare
164, 499, 618
Sandholm, Erik, Turun linnan
pappi, maist., slottspred. i Åbo,
mag
437, 442, 463, 465
Sandö
647

724
Saramäki, ratsutila Maariassa, rusthåll i S:t Marie
675
Vars.-Suomessa,
pitäjä
Sauvo,
socken i Egentl. Finland 630, 634,
638, 641, 655, 664, 665, 670
Scarin, Algot, Turun akat:n professori, kanslianeuvos, professor
vid Åbo akad., kansliråd 203, 600,
603, 687,
Scarin, mamsell
von Schacken
Schalberg, 01., dosentti, vihd. log.
ja metafysiikan prof., docens,
slutl. prof. i logik o. metaf. 215,
216, 339, 664, 673, 676, 682,
von Schantz, maaherra, landshövding
567, 571,
Sehay
237, 281,
Scheffer, Karl Fredrik, valtiomies,
kreivi, statsman, greve
Scheffer, Ulrik, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve 221, 265, 277, 313,
316, 327, 332, 334, 361, 381, 392,
399, 405, 418, 425, 430, 432, 437,
441, 447, 448, 451, 452, 453,
456, 457, 460, 462, 468, 469, 470,
482, 491, 493, 498, 506, 507, 513,
532, 533, 538, 550, 556, 563, 564,
572, 573, 574, 575, 577, 580, 673,
Schefferus, Johannes, prof., tekstikriitikko, prof., textkritiker ..
Schenmarch, kirjailija, författare
....

Scheremetieff, neiti, fröken
Scheuchzer, Jo. Jacob, matemati-

688
43
277

683
572
288

272

Swab?

Kts.

679
7

Bl
181

149

t.

Se von Swab.

Schulten, pormestari, borgmästare 224
Schulten, Nath. Gerh., maist., vihd.
prof., kanslianeuvos, aateloituna
af Schulten, mag., slutl. prof. o.
kansliråd, adlad af S. 470, 474,

kunink. siht., kungl.
388,
sekret
Seden (Zeden), kts. Ziden.
Seel, kultaseppä, guldsmed . . 319,
Seele, kauppias, köpman
von Segebaden, Karl Otto, Gottlannin maaherra, landshövding över
Gottland
Segercrantz (stipendi, stipendium)
Segercrona, Eric Crispin, hovikansleri, hovkansler 226, 236(?), 257,
Seinäjoki, nyk. pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, numera socken i SydÖsterbotten
Selin, Erik, maisteri, magister . .
Sellin
288, 421, 427,
"Seneca"
Schönberg,

Schliiter, Karl, Turun hovioik:n
notaari, sittemm. varakannevisk.,
notarie, sederm. viceadvokatfiskal i Åbo hovr. 248, 250, 251, 496
1

....

273
Schiirer
Schvab, 1 vuorineuvos, bergsråd .. 157
Schön, kirjakaupp., bokhandl. 438,

Schindler, kirjakauppias(?), bokhandlare(?)

biskop i Karlstad 159,
226, 303, 381, 382, 517, 524, 525
(arkkitehti (?),
Schröder,
arkitekt(?)
644
Schröderheim, Elis, vaikutusvalt.
virkamies, inflytelserik ämbets385, 445, 515, 516,
man 274,
517, 520, 521, 524, 525, 527, 528,
530, 531, 532, 533, 537, 542, 580,
i Sthlm,

105
636

cus

Schierer

Schmiedeberg, kanneviskaali, advokatfiskal
164
Schreber, Joh. Christ. Daniel, Lirinen oppilas, Linnes lärjunge .. 105
Schröder, Göran
Clas, tohtori,
T:holman pastor primarius, Karlstadin piispa, doktor, past. prim.

416
321
560

523
363
260

4
623
465
457

725
Serenius, Jakob, Strängnäsin piispa, biskop i Strängnäs 129, 196,
220, 271, 359, 373, 374, 402, 404,
405, 415, 433, 436, 453, 463, 513,
517, 521, 522, 524, 525, 526, 602
Sernander (Sernsköld), Samuel, sisäasiaintoimituskunnan toimitussihteeri, expeditionssekret. i inrikesexpeditionen 142, 327, 367,
....

Servius Tullius, Tarquinius Superbuksen appi, Tarquinius Super98
bus' svärfar
Sigfridi, Matthias, Pirkkalan pappi,
234
präst i Birkala
Sigismund, Ruotsin kuningas, Sveriges konung
234, 434
Sigismund August, Puolan kuningas, konung i Polen
204
Signilskär, Eckeröhön kuuluva saariryhmä Ahvenanmeressä, en tili
Eckerö hörande ögrupp i Ålands
263, 269
hav
Silfverskiöld, Julius, kauppaneuvos, kommerseråd
509
Silfversparre, Adolph Fredrik, Götan hovioik.neuvos, hovrättsråd
i Göta hovrätt 398, 498, 579, 588(?)
Silfverstolpe,
pankinkomissaari,
bankokommissarie
473
Sinclair, Fredrik Karl, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
426, 511
Sinus fennieus, se Suomenlahti.
Sipelius, Jacobus Johannis, Lohtajan kirkkoh., kyrkoh. i Lochteå
24
32, 33
Sjöström
Skara, kaup. Länsi-Göötanmaalla,
stad i Västergötland 140, 161,
....

Skeppsbro, osa T:holman satamaaluetta, del av Sthlms hamn371, 397, 406
område
Skokloster, maatila Upsalan läänissä, lantegendom i Uppsala län

448,
Smedjegården (Smedgården), kaksi pakkotyövankilaa T:holmassa,
två straffarbetsfängelser i Sthlm
Smyrna ("Smirna"), turkkil. kaup.
länsirannikolla,
Vähän-Aasian
turkisk stad på Mindre Asiens
västkust
195, 214, 271,
Småland
Snellman, Gerh.(?), Tyrnävän kappal., kapellan i Törnävä . . 93,
Solander, Daniel, Upsalan prof.,
423,
prof. i Uppsala
Solon, ateenal. lainsäätäjä, lagstiftare i Athen
Soranus, Valerius(?), lat. grammaticus
5,
Spaldencreutz, Joh. Adolf, siht.,
sekret
182,
Sparfvenfeldt, Johan Gabriel, juhlamenojen ohjaaja, ceremoniSkåne

mästare

484

604

176
434
106
424
688

7
369

618

Fredrik, kanslianeuvos,
sittemm.
valtaneuvos, kreivi,
kansliråd, sederm. riksråd, greve
240, 276, 412, 416, 417, 448, 452,
453, 454, 456, 460, 462, 493,

Sparre,

Sparre, Karl, Tukholman ylikäsk.haltija, vapaaherra, överståthål563, 679
lare i Sthlm, friherre
....

Sperling, Otto, tanskal. lääkäri ja
luonnontutkija, dansk läkare och
9

naturforskare

Spieker, Johan, kauppias, handels529

man

Sprengtporten,

Jakob

Magnus, so-

tilas, vapaaherra, militär, fri338, 459, 473, 503
herre
Sprengtporten, Joh. Vilh., lähettiläs Tanskan hovissa, vapaaherra,
envoye vid danska hovet, friherre
291
Spöring, Hennan Diedrieh, med.
prof
418

726
Stackelberg,

Walter Reinhold(?),
kenraali, kreivi, general, greve
Stackelberg, kenraalitar (ei edellämainitun puoliso), generalska,
(icke den föregåendes maka)
Stafhäll, Andr
Stakieff, Venäjän T:holmassa olevan lähetystön virkailija, anställd
vid ryskä legationen i Sthlm . .
von Steijern, se Vult von Steijern.
Stenberg, tirehtööri, direktör
Stenberg, kruununvouti( ?), krono..

....

47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 65,
636

668
354

varapresid.,
181

76

fogde(?)
685
Stenbock, Magnus(?l, sotamarsalkka, kreivi, fältmarskalk, greve 420
Stenbäck, Anna Katharina, naimigift med kapell. Henrik
sissa
25
Närpes)
Moliis (Närpiö
Stenbäck, kappalainen T:holmas14(?), 230
sa, kapellan i Sthlm
Stenbäck, Josephus Henrici, Ilmajoen kappal., kapellan i Ilmola
....

....

Stenbäck, Thomas Josephi, Ilmajoen kappal., sittemm. Limingan
kirkkoh., kapell. i Ilmola, sederm. kyrkoh. i Limingo . . 31,

Stenbäck, kirkkoherra

Steenman, Georgius, Turun akat:n
prof., prof. vid Åbo akad
93
Steenman, "condiscipulus meus",
"cousin"
57, 58, 59, 60, 91
Stierneld, Lars, Turun hovioik:n

32

vicepresid.

i

Åbo

hovrätt
347
Stierneld, säätiöneiti, stiftsjungfru 679
Stierngranat, Karl Johan, kamarineuvos, kammarråd
153
von Stiernman, Anders Anton, hist.tutkija ja kokoilija, hist.forsk. o.
samlare
635
313
Stiernpalm
Stina Greta, kts. se af Palen, Stina
Greta.
"Stina", K. F. M:n palvelijatar,
C. F. M:s tjänarinna
231
S:t Maria, kts. se Maria.
S:t Marie, se Maaria.
S:t Petersburg, se Pietari.
von Stockenström, Eric, valtaneuvos, kreivi, riksråd, greve 244,
248, 259, 281, 288, 310, 326, 327,
328, 332, 333, 334, 335, 337, 342,

(T:holmas-

sa), kyrkoherde (i Sthlm)
230
Stenbäck, Laurentius, Turun katedraalikoulun konrehtori, maist.,
konrektor vid katedralskolan i
11, 14, 31
Åbo, mag
Stenhagen, Fredr., kuninkaall. sihteeri ja kanslianeuvos, kungl.
sekret. och kansliråd 288, 395,

Storkyrkan, kirkko T:holmassa,
kyrka i Sthlm 267, 285, 291, 295,
Storkyrö,

se

Isokyrö.

Stralsund, kaupunki Preussin Pommerissa, stad i preuss. prov. Pom208, 267, 426
mern
Strand, Karl Johan, valtionarkiston176, 231 (?)
hoitaja, riksarkivarie
..

Stenhart

145

Steninge, talo Karunassa, gård i
Karuna
667
Steenman, Kristina Margareta (synt.
född Paleen), naim. l:o prof.
Georg. Steenmanin kanssa, 2:o
prof. Henr. Hasselin kanssa,
gift med l:o prof. Georg. Steenman, 2:o prof. Henr. Hassel 46,

Strandberg,

lääkäri, läkare,

160,

Stricker, Johan Christoffer, hovisaarnaaja, hovpredikant 129, 135,
Strokireh, Karl(?), Götan hovioik:n notaari, notarie i Göta hovrätt
322

727
Stråle,

C.'Fr.,

334, 354, 368, 376,

Synnerberg, Sven Fredr., kunnallispormestari Turussa, laamanni,
politieborgmästare i Åbo, lag-

Strängnäs, kaupunki Södermanlannissa, stad i Södermanland 271,

364, 513, 517, 602, 604, 612, 623, 646
Ståhlberg, Gregorius, yliopp., stud.

....

271, 347, 357, 372, 437, 440, 471, 481
Ståhlfooth, Elias, tinanvalaja, tenngjutare
679
Stålhammar

665
man
Särkisalo, pitäjä Lounais-Suomessa,
socken i sydvästra Finland
41
Sääksmäki, pitäjä Hämeessä, soc202
ken i Tavastland
Södermalm (T:holmassa, i Sthlm)

491

Maurits, Turun
hovioik:n aktuaari, Maskun ja
Mynämäen kihlak:ien tuomari,
aktuarie i Åbo hovrätt, häradshövd. i Masku o. Virmo härader 115
Stålhandske, Torsten, sotilas, militär
675
Stäket, salmi ja talo KaakkoisUplannissa, sund och gård i s.ö.
130, 131
Uppland
Suhm, Peter Frederik, tanskal.
hist.-tutkija,
hovioik.asessori,
dansk historiker, hovr.-assessor 356
Sundblad, Joh., Sigtunan pormest.,
huomattava porvarissäädyn jäsen,
borgmäst. i Sigtuna, en inflytelserik medlem av borgarståndet 276
Sundius, maist., pappi, mag., präst 612
Suomenlahti (Sinus fennicus)
208
Suther (Souther) Petter, kaivertaja,
413, 430, 473, 524, 535
gravör
von Swab, 1 Ant., vuorinuevos, hovijunkkari, bergsråd, hovjunkare 162
Svartmansgatan, katu T:holmassa,
342
gata i Sthlm
Svartsjö, kuninkaankartano, ent.
kuninkaall. linna Sangan pit:ssä
T:holman lääniä, kungsgård, f.d.
kungl. slott i Sånga s:n, Sthlms
171
län
Svedenborg, Emmanuel, luonnontutk., mystikko, naturforsk., my274, 288, 290, 292
stiker

Södermanland

691

Stå(h)lhandske,

....

1

Cfr Schwab.

Tacitus, Pubi. Cornelius,

room.
historioitsija, romersk hävdatecknare

199, 460, 472, 484, 486, 504,

Taivassalo, pit. Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland
Tallinna, Viron pääkaup., Estlands
huvudstad
Tallqvist, laivuri, skeppare .. 350,
Tammela, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland
Tammelin, Jakob, sisäasiaintoimituskunnan toimitussihteeri, expeditionssekret. i inrikesexpeditio350, 364, 366, 367,
nen
Tammelin, Lars, piispa, biskop 29,
Tammisaari, kaupunki Uudellamaalla, stad i Nyland
Tappila(?), (Tapila?, allodiaalisäteri Sauvossa, allodialsäteri i Sagu)

263
310
352
429

445
95
439
666

Taquet, geometrian oppikirjan tekijä, författare av lärobok i geometri
Tarquinius Lucius Superbus, Rooman viimeinen kuningas, den
siste konungen i Roni

Taube, sotilaskapteeni
Tavastehus, se Hämeenlinna.

626

98
670

Tehnberg(?) (Tennberg, Johan ?),
Turun linnanpastori, slottpastor
678
i Åbo

728
Tellerstedt,

kaivertaja(

?),

gra-

vör(?)
231
Tengström, Jakob, teol. apul., sittemm. Suomen arkkipiispa, teol.

adj., sederm. Finlands ärkebiskop 680
Tengström, Johan, Vaasan kappal.,
sittemm. kirkkoh. ja teol.t:ri,
kapellan oeh sederm. khde i Vasa
668

och teol.d:r
Tengström
Tennby, talo Paraisilla, gård i Par-

629

gas

Teppati, kts.

162

se

Thomee, kansliaoik:n siht., sekreterare vid kanslirätten 151, 210,
239, 245, 246, 248, 251, 255, 283, 310
Thorberg, Abr., kreikan kielen dosentti, sittemm. prof. Upsalassa,
docens i grekiska, sederm. prof.
i Uppsala
681
Thorvigge, majuri, major
272
671
Thunander, professor
Tidgren, Gabr., Turun akat:n dosentti, sittemm. prof., docent, sederm. prof. vid Åbo akad. 664,

Fahlenius, Sara

Johanna.
Terentius, Pubi. T. Afer, room.
huvinäyt. kirj., romersk komedi77, 78,
författare
359,
Ternell
Terserus, Johannes Elai, Turun, sittemm. Linköpingin piispa, biskop i Åbo, sederm. i Linköping
Tessin, C. G., diplomaatti, kreivi,
diplomat, greve 113, 115, 189, 200,
217, 221, 273, 276, 282, 283, 288,
301, 303, 308, 310, 315, 320, 332,
Tesslöf, rouva, fru
671, 676,
Teuva, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,
socken i Syd-Österb
Thauvonius, Abr.(?), maist., Kokkolan pedagogion reht., sitten Oulun triv.-koulun konreht., mag.,
rector paedagogiae i Gamlakarleby, sederm. konrektor vid Uleå-

631
374

94

403
678
25

borgs trivialskola
28
Theander, kapteeni, kapten
509
Themistocles, ateenal. sotapäällik-

kö ja valtiomies, härförare och
statsman i Aten .
46
Thenstedt, Nathanael, hovisaarnaaja, hovpredikant
433
Thermopylae, Tessaliasta KeskiKreikkaan johtavalla tiellä oleva vuorensola, passet mellan Tessalien och Centralgrekland
83
Thomas, Antoine-Leonard(?), ranskal. kirjailija, fransk författare 289
....

Tigerstedt
140, 196, 360(?)
Tilas, Daniel, vuoritieteilijä, sukututkija, vapaaherra, bergvetenskapsman, genealog, friherre 172,
242, 248, 257, 259, 260, 261, 274,
309, 313, 345, 371, 387, 388, 403, 473
Tillander, Joh., teol. prof. Turussa,
sitt. Växiön tuomiorov., teol.
prof. i Åbo, sederm. domprost i
622, 626, 636
Växiö
Tillman, laivuri, skeppare . . 410, 411
Timm, Joh., Turun hovioik:n virkamies, anställd vid Åbo hovrätt 118
Tingstadius, Joh. Adam, sittemmin
prof. Upsalassa, sederm. prof. i
Uppsala
623
Tollstedt, Karl Gustaf, hovioik:nneuvos Turussa, hovrättsråd i
150, 165, 167, 217, 345
Åbo
Tolpo, Henrik(?), Turun akat:n
vouti, Åbo akad:s fogde 548, 683(?)
Tolpo, Nils, varatuomari, sittemm.
Piikkiön ja Halikon tuomiokin
tuomari, vicehäradshövding, sederm. häradshövding i Pikis o.
Haliko domsaga
75
Tonttila, talo Turussa, gård i Åbo 50

Torfaeus, Selcius, tohtori, doktor
Torpadius,

Elias(?), ka u pun g insiht., raatim. ja pormest.,
stadsnot., sekret., rådm. o. borgm. 190
not.,

729

Tottie, kauppahuone!
hus(?)
Trapp, Christ.,

?),

handels324

turkul. kauppias,
handelsman i Åbo
667, 670
Tripolitania, alue Pohj.-Afrikassa,
landområde i Nordafrika
361
Troil, suku, släkt
234
von Troil, Fredrik Ulrik(?), sihteeri, sekreterare 150, 178, 293, 404
von Troil, Uno, sittemm. pastor
primarius, Linköpingin piispa ja
vihd. arkkip., sederm. past. priin.,
biskop i Linköping och ärke433, 439
biskop
von Troil, fru

558
Troilius, Samuel, Västeråsin piispa,
sittemm. arkkip., biskop i Västerås, sederm. ärkebiskop
271
af Trolle, Henr., sittemmin amiraali, sederm. amiral
418
Trundström, Onsalan kirkkoherra,
kyrkoh. i Onsala
690
Tukholma 3,6, 7,8, 10, 12, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 51, 54,
58, 59, 72, 73, 78, 90, 91, 92, 96,
104, 107, 114, 118, 120, 124, 127,
146, 161, 163, 164, 167, 168, 182,
188, 189, 223, 224, 226, 229, 230,
233, 245, 248, 252, 256, 258, 263,
285, 295, 308, 318, 320, 325, 326,
367, 371, 372, 378, 385, 392, 394,
401, 403, 409, 414, 415, 419, 421,
425, 426, 454, 460, 469, 482, 486,
488, 490, 491, 512, 517, 518, 524,
528, 529, 534, 535, 540, 542, 550,
556, 557, 563, 564, 570, 574, 575,
577, 580, 584, 586, 589, 618, 626,
627, 628, 630, 640, 643, 647, 654,
Tullia, Tarquinius Superbuksen
vaimo ,Tarquinius Superbus' maka
98
Tuna, usean Ruotsin seurakin nimi,
namn på flera
svenska för538, 541
saml:ar

Tuneld, Erik, ruots. maantieteilijä,
svensk geograf
483
Turenne, Henri de La Tour d'Auvergne,
marsalkka,
Ranskan
fransk marskalk
344
Turku 4,5, 7,8, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 41,
52, 114, 117, 126, 134, 136, 163,
169, 190, 192, 195, 197, 198, 201,
202, 203, 221, 238, 240, 242, 249,
251, 252, 253, 254 256, 258, 259,
260, 262, 263, 269, 278, 280, 301,
325, 332, 334, 336, 342, 344, 346,
347, 357, 359, 362, 372, 389, 399,
401, 403, 406, 409, 410, 411, 413,
415, 418, 419, 420, 423, 425, 431,
438, 448, 449, 450, 458, 462, 463,
469, 47,0, 471, 472, 474, 482, 483,
487, 498, 506, 508, 509, 514, 515,
516, 518, 520, 522, 528, 529, 531,
533, 534, 535, 537, 540, 541, 548,
550, 556, 557, 562, 564, 566, 570,
575, 576, 577, 580, 581, 584, 585,
586, 589, 594, 600, 601, 602, 604,
614, 617, 618, 623, 628, 630, 634,
646, 661, 670, 676, 677, 679, 683,
Töfsala, se Taivassalo.
T(h)ölby, kylä Mustasaaressa, by
i Korsholm
Törn (Toern), Johan Erland, Turun
hovioikeudenneuvos, hovrättsråd
i Åbo hovrätt
Törnquist (Tcernquist),
maist.,
mag
672,
Törnros
348,
Törnudd, maisteri, magister
Tyrvis, pitäjä Itä-SataTyrvää
kunnassa, socken i Östra Satakunda
....

610

653
680
364
347

124

U ggla,

Karl Hildebrandsson, kamariherra, heraldikko, kammarherre, heraldiker
Uleå, se Oulu.

375

730

Ulff, Karl Gottlieb, kirjakauppias,
bokhandlare 135, 140, 145, 156,
168, 180, 181, 189, 194, 201, 214,
216, 217, 218, 259, 261, 262, 272,
273, 275, 276, 283, 286, 287, 355,
356, 430, 465, 475, 479, 491, 492,
Ullner, Karl, Turun oikeus-, sittemmin T:holman kunnallispormestari, justitieborgm. i Åbo,
sederm. politie- d:o i Sthlm 681, 683
Ulrika Eleonora, Ruotsin kunin204
gatar, svensk drottning
Ulriksdal, kunink.-kartano ja huvilinna Solnassa, kungsgård o.
lustslott i Solna 395,412,428, 431,

Upmark, I. H

244

Uppsala 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 110, 157,
163, 164, 165, 167, 233, 234, 327,
332, 334, 343, 364, 396, 399, 407,
412, 419, 461, 462, 466, 474, 485,
513, 515, 516, 517, 520, 521, 522,
525, 528, 529, 540, 541, 545, 546,
551, 554, 557, 558, 562, 564, 565,
570, 573, 574, 576, 577, 578, 581,
583, 586, 588, 589, 590, 592, 593,
594, 613, 618, 619, 623, 637, 646,
Ursinus, prof
Uusikaarlepyy, kaupunki Pohjanmaalla, stad i Österbotten

....

-

663
67

Wacklin, (eri henkilö kuin edell.,
icke densamme som ovannämnde)
236, 257
Wadenstierna, Karl Erik, sotaneuvos, krigsråd
147
Wadstena, kaup. Vättern järven
itärannalla, stad på Vätterns
354, 422
Östra strand
350, 381, 390
Wahl
Wahlberg, A., Bernhardsson
354
Wahlstjerna, maaherra, landshövding
137
430
Walberg, laivuri, skeppare
Walheim, Anders, (ennen: förut:
Woivalenius), Turun hovioik:n
notaari, sittemm. asessori, notarie, sederm. assessor i Åbo hov217, 510
rätt
....

134
Valjakki, ratsutila, rusthåll
Wallen, Jeremias, Turun ja Porin
l:n, sitten Nyköpingin l:n maaherra, landshövding i Äbo o.
B:borgs län, sederm. i Nyköpings län
99, 165, 606, 642
Wallen, revisiosihteeri, revisions157, 398
sekreterare
Wallen, lääninsihteeri, landssekre258
terare
Wallencreutz, Johan Georg, revisiosihteeri, revisionssekret. 146,
Wallenius, Joh., teol. prof.

185,

Uusikirkko, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl. Finland

.

.

126, 127

Vaasa, 3, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 31,
Gust., kamariherra,
sittemmin yliseremoniamestari,
kammarherre, sedermera övereeremonimästare
137
Wachtmeister, kreivi, greve .. 369, 446
Wacklin, Isak, suom. muotokuvamaalari, finsk
porträttmålare
Wachslager,

Wallenstierna, Karl August, upseeri, officer
425
Wallenstråle, Fred. Ulr.(?), kuninkaall. sihteeri, kungl. sekrete242, 392
rare
Wallerius, Joh. Gottschalk, mineralogi, mineralog
357
Wallin, Göran, Gööteporin piispa,
636
biskop i Göteborg

Vampula, pitäjä Etelä-Satakunnassa, socken i södra Satakunda
Wangel

..

124
146

731
Wargentin, Pehr, tiedeakat:n sihteeri, tilastotieteilijä, vetenskaps-

akademiens sekreterare, statistiker 162, 167, 196, 197, 229, 423,
Vasa, se Vaasa.
Wasbohm
28
Wassunda, seurak. Upsalan eteläp.,
församl. söderom Uppsala
691
Wastovius
25
Waxholm, kaupunki
koilliseen
T:holmasta, stad n. o. om Sthlm
....

Wechter, Esaias, Turun raatimies,
rådman i Åbo 223, 227, 233, 258,
Wechter, Esaias, junior, varatuomari, kannevisk. Turun hovioikeudessa,
vicehäradshövding,
advokatfiskal i Åbo hovrätt . . 158
Wegelius,

Henrikf?),

Utsjoen

ja

Inarin, sittemmin Vähänkyrön
kirkkoh., kyrkoh. i Utsjoki o.
Enare, sederm. i Lillkyrö 372,
Vemo, pitäjä Vars.Vehmaa
Suomessa, soeken i Egentl. Finland
Weideman, pappi(?), prästf?)
Weigel, Valentin, mystikko, mystiker
Velly, Paul-Francois, ransk. hist.tutkija, fransk historiker . 261,
We(h)man, Karl Gustaf, maisteri,
runoilija, Kemiön kirkkoh., mag.,
skald, kyrkoh. i Kimito 258, 437,
..

.

teol. d:r; flyttade tili Sverige
efter att ha börjat sin prästbana
i Finland, verkade bl. a. i finska
förs:en i Sthlm
de Vergennes, Ch. Gravier, Ranskan minist. T:holmassa, fransk
ambassadör i Sthlm
Vergilius, Publius V. Maro, room.
runoilija, romersk skald
94,
Wessman, sehoutbynacht
Westerman, kts. se Liljencrantz.
Westin, Joh., karvari, garvare 230,
Westzynthius, Erik, apul.-pappi,
adjunkt
436,
Westzynthius, Joh., maist., Vaasan
koulun konrehtori, sittemm. Pyhäjoen kirkkoh., mag., konrektor
i Vasa skola, sederm. kyrkoh. i
Pyhäjoki
55, 65,
Wetterblad, Andr., maist., Turun
mag.,
katedr.-koulun rehtori,
rektor för Åbo katedr.-skola ..
Wetterstedt, tirehtööri, direktör
..

279

476
198
292
231
479

125

657

373
Wexionius,
125
418
25
410

Wennberg, kansliavirkam., kanslitjänsteman
146
Wennerstedt, Karl Gust., Götan hovioik:n presid., vapaaherra, presid. i Göta hovrätt, friherre . . 240
Werander, Karl Gust(?), maist.,
myöh. teol. tri; alotettuaan pappisuransa Suomessa siirtyi Ruotsiin, jossa m.m. palveli T:holman suom. srk:ssa, mag. sederm.

(sittemmin:

seder-

Gyldenstolpe), Mikael,
mera:
professori, hovioik:nasess., pro142, 195
fess., hovrättsassess
Vhael, Margareta (synt., född Fordell),
leskirovastinna,
änkeprostinna
25
Vhael, Petrus Henrici, yliopp.,
stud., "cum Eriksonis (i. e. Esseviis) peregre abiit" (Lagus, Åbo
akd:s stud. matr.)
12
Wibelius, 01., Savon ja Karjalan
maaherra, landshövding i Savolaks och Karelen
680
Wiberg, maist., Wassundan kirkkoh., magister, kyrkoh. i Wassunda
691
Wibiörnsson, kansliavirkam., anställd vid kansliet
453
Wicquefort, Abraham, hollantilaissyntyinen hist.-tutkija, i Holland
407, 410
född historiker

732

suomal.
Widenius, Tukholman
srk: n kappalainen, kapellan i
finska förs. i Sthlm
Widenius, Henrik, Turun akat:n
kamr., Åbo akad:s kamr.
572,
491,
Wien
UudellaVihti—Vichtis, pitäjä
maalla, socken i Nyland . . 430,
Viiainen, tila Vehmaalla, lantegendom i Vemo
125,
..

Viipuri

278

....

586
574
435
126
389
648

Wikman, kappal., kapellan
Wiksberg, herraskartano Paimios41, 42, 260
sa, herrgård i Pemar
Wiksell, pappi, präst
538
443
Wiksten, siht., sekret
Winquist, Jonatan, kauppias, handelsman
675
Winter, Arndt Joh., lääninkamr.
Turussa, lantkamr. i Åbo .. 94, 680
Wirell, Clas, valtionkomissaari,
statskommissarie 243, 244, 254, 257
Virgilius, kts. se Vergilius.
Wirzenius, Anders(?), sittemmin
Tyrvään kirkkoh., sederm. khde
142, 145, 257, 661 (?)
i Tyrvis
Visby, kaup. Gotlannissa, stad
på Gotland
521, 522, 523, 524
Wismar, kaup. Mecklenburgissa,
470, 478
stad i Mecklenhurg
Witte, Herman, Turun piispa, bis95
kop i Åbo
Wittfooth, Tomas, kauppias T: hölinässä, handelsman i Sthlm .. 132
Woivalenius, kts. se Walheim.
Wolff (Wolf), Christ., saks. filosofi,
tysk filosof
94
Wolgenau, vaatetehtailija, klädesfabrikör
271
Voltaire, Francois Marie, ransk. kirjail., fransk författ
674
Woltemat, Henr. Jul., hist. dosentti
Upsalassa, docens i hist. i Uppsala
693
Woltemat, Joh. Alb., sotaneuvos,
krigsråd
241, 291
....

Wrangel, Karl Gust., schoutbynacht 292
Wrangel, Karl Magnus, ylihovisaarnaaja, toht., överhovpred., d:r
267, 326, 338, 359, 382, 394, 433
Wrede, Fabian Casimir, kenraali,
564, 692(?)
general
Wrede-Sparre, Axel, sotakollegion
presidentti, sittenun. Tukholman
i
president
ylikäskynhaltija,
krigskollegium, sedermera överståthållare i Stockholm
187
Wulf f
440
Vult von Steijern, Joh. Jul., kauppaneuvos,
hovikansl., presid.,
kommerseråd, hovkansl., presid. 140
Wurster (Worster), Maria, piispa
P. Fileniuksen jälkimm. puoliso,
biskop P. Filenius' andra maka 136
von Wiirtenberg, Marks, kansliavirkamies, kanslitjänsteman 146,
156, 164, 171, 172, 173, 180, 199,
200, 237, 245, 261, 270, 279, 283,
288, 295, 300, 302, 315, 322, 345,
Wåhlin (Wålin), Jonas(?), Lundin

tuomiorovasti, domprost i Lund
Vähäkyrö,

pitäjä

Etelä-Pohjan-

maalla, socken i Syd-Österb. .. 12
568
Värmland
TukholVästerlånggatan,
katu
319
massa, gata i Sthlm
Västerås, Västmanlannin pääkaup.,
residensstad i Västmanlad 516, 517
Växjö (Vexiö), Kronoborgin l:n
(Smålannissa) pääkaup., residensstad i Kronoborgs 1. i Småland
Vöyri—Vörå, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österb. . .

Yhlen,

viinikauppias,

31

vinhand-

lare

204

Ylikylä, rustholli Maariassa f ?),
663, 681
rusthåll i S:t Marie(?)
..

733

Yli-Purmo, kylä Purmossa, by i
Purmo s. i Syd-Österb
320
Yorick, Lawrence Sterne, engl. humorist. kirjailija, engelsk humoristisk författare
356
Ypäjä, kts. se Perttula.
Ystad, kaup. Skånessa, stad i Skåne 272

Zander, president

636

Zeden (Seden), kts. se Ziden.
Ziden, Jakob, maist., vihd. Jomalan
kirkkoh., mag., slutl. kyrkoh.
i Jomala 134, 265, 266, 271, 276, 282
Ziervogel, Evald, varakirj.-hoitaja
(prof:n arvonimi), v.bibliotek.
(med professors titel)
75
Zweigberg, Fredr. Joh., Hausjärven kappal., maist., kapellan i
Hausjärvi, mag. . . 275, 299, 300, 304
Zöge, ministeri, minister
447

Abo,

se Turku.
Åkerhjelm, Samuel, valtiomies, vapaaherra, statsman, friherre .. 430
Åkerhjelm,

Ulrika Christina,

past.

Oikaistavaa:

prim. sittemmin piispa Jöran
Schröderin morsian, past. prim.,
sederm. biskop Jöran Schröders

303
208

fästmö
Åkerman

säterikartano Södermanlannissa, säteri i Södermanland .. 510
Åland, se Ahvenanmaa.
469
Åman, laivuri(?), skeppare(?)
Aminne, se Joensuu.
Åkerö,

..

Årr, muotokuvamaalari(?),
rättmålare(?)
Åström

port-

288
137, 214

639
öfverberg, ylioppilas, student
Yli-Purmo.
Örebro, kaup. Närikessä, stad i
303, 572
Närke
Örnfelt,
kamariherra, kammarherre
307
....

Öfver-Purmo, se

Östergyllen, Itägötanmaan (kts. t.)

runoll. nimi, poetiskt namn för
Östergötland, se Itä-Göötanmaa.
Östermark, se Teuva.
Östhammar, kaup. Upsalasta koill.,
stad n. o. om Uppsala

Rättelser:

S. 215 r. 14 ylh., ovanifr. blyetspenfouteral lue: läs: blyertspenfouteral.
294 r. 2
alternativeerne
alternativerne.
475 r. 6
verkan
verken.
495 r. 4 alh., nedifr. mästa
nasta.
omployera
569 r. 7„
employera.
625 r. 15
omstörtat.
ömstörtat
688, toinen alaviite kursivoitava, den andra noten bör kursiveras.
„

„

„

„

„

„

„

„

„

.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

7

