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Alkusanat.

Tämä nide sisältää loput tunnetusti tallellaolevista Kaarle Fredrik
Mennanderille tulleista kirjeistä. Julkaisutyö päättyy tähän. Pietari
Kalmin kirjeitä ei tällä kertaa ole otettu mukaan, koska sitä Ruot-
salaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisua, joka sisältää ne, vielä on

verraten paljon saatavissa; tarkoituksena on myöhemmin ottaa

käsiteltäväksi kysymys myös Kalmin kirjeiden sisällyttämisestä
Suomen Historiallisen Seuran julkaisemaan sarjaan. Käsillä ole-
vassa julkaisussa on usein käytetty joko kokonaan tai osaksi refe-
raatteja erinäisistä kirjeistä, jota paitsi paljon on katkoviivoilla
merkittyjä poistojakin. Viimeksimainittua tapaa on käytetty silloin,
kun kirjeissä on ollut suuresti paisutettua kohteliaisuutta tai jokin
asia on esitetty niin monisanaisesti, ettei jokin poistettu lause ole
sitä miltään uudelta kannalta perustellut. Referoiminen on tullut
kysymykseen esim. varsin lukuisissa suositteluissa sekä milloin ver-

raten pitkänkin kirjeen asiasisältö on ollut vähäpätöinen j.n.e.
Mutta luullakseni ei referoinnissa mitään asiallista ole jäänyt mai-
nitsematta, yhtä vähän kuin poistotkaan ymmärtääkseni häiritsevät.

Toimitustapaan nähden viitataan edellisten niteitten alkusanoihin
ja hakemistoon nähden ensi niteessä olevan hakemiston johdantoon
ja toisen niteen alkusanoihin (s. VI).

Useat tähän niteeseen sisältyvien kirjeitten alkuperäiset kappa-
leet ovat paikka paikoin vaikeasti luettavia. Monesti olen saanut

hyvää apua niitten selvittelemisessä professori Gabriel .Nikanderilta.
Niinikään ovat jotkut paikat muutamissa latinankielisissä kirjeissä
sekä moniaat kohdat siellä täällä motsinkielisissäkin kirjeissä ole-
vista latinalaisista fraaseista aiheuttaneet epäilyjä. Näihin näliden
olen saanut apua fil.lic. Matti Sainiolta. Ranskankieliset jäljennök-
set sekä oikaisuvedokset on kokonaan tarkastanut lehtori Heikki



VIII

Impivaara, joka myös on tarkastanut henkilöhakemistoa. Ollessani
Tukholmassa tarkistamassa erinäisiä epävarmoiksi merkitsemiäni
oikaisuvedoksen kohtia sain varsin tehokasta apua Kuninkaallisen
Kirjaston käsikirjoitusosaston päälliköltä, ensimm. kirjastonhoita-
jalta, tohtori Ruben Erikssonilta sekä kirjastonhoitajalta, tohtori
Knut Petterssonilta. Dosentti, tohtori Svante Dahlström on identi-
fioinut erinäisiä turkulaisia ja dosentti, tohtori Bengt Hildebrand
(Tukholma) joukon Ruotsin puolella asuneitten henkilöllisyyksiä;
ylikirjastonhoitaja, tohtori Arne Holmberg (Tukholma) on antanut

minulle sivujen 726—727 alavillassa olevat tiedot. Kaikille näille
avustajilleni pyydän saada lausua kunnioittavat kiitokseni.

Turussa, 28 p:nä tammikuuta 1942.

Julkaisija.



Förord.

Delta band innehäller återstoden av C. Fr. Mennanders bevarade
ankommande brev, i den mån de kunnat spåras. Utgivningsarbetet
avslutas för denna gång med föreliggande band. Breven från Per
Kalm ha icke medtagits, emedan ännu en rätt stor npplaga är till-
gänglig av den i Svenska Litteratursällskapets i Finland skriftserie
ingående volym, väri de offentliggjorts. Finska Historiska Sam-
fundet skall i sinom tid fatta beslut angående eventuell publicering
av Kalms brev i den av Samfundet utgivna serien. I föreliggande
arbete ha olika brev ofta endast refererats antingen helt eller del-
vis, varförutom mänga uteslutningar angivits medels tankstreck.
Sistnämnda metod bar använts i de fali, då breven innehällit
mycken svulstig artighet eller då nägon sak framställts så mäng-
ordigt, att densamma icke genom en bortlämnad sats kunnat fä
belysning från nägon ny synpunkt. Referatmetoden bar tillämpats
t.ex. i fräga om de mycket talrika rekommendationerna och även
vid återgivningen av sådana relativt långa brev, som tili sitt innehåll
värit av ringa betydelse o.s.v. Jag tror dock ej att nägot sakligt för-
bigåtts i referaten, ej heller torde uteslutningarna, så vitt jag för-
står, verka störande.

Beträffande redigeringen bänvisas tili förorden i de föregäende
banden, och beträffande registret tili inledningen tili första bandets
register och tili andra bandets förord Is. VI).

Originalen tili många i delta band återgivna brev äro på sinä
ställen svärlästa. Professor Gabriel Nikander bar ofta givit mig
god hjälp vid deras uttydning. Ävensä ha nägra ställen i brev pä
latin samt i de latinska fraser, som bär ocb där förekomma i brev
på svenska, givit anledning tili tvekan. Beträffande dem bar jag
fätt biständ av fil. lie. Matti Sainio. De franska avskrifterna samt
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korrekturet tili ali fransk text ha granskats av lektor Heikki Impi-
vaara, som även genomgätt personregistret. Vid ett besök i Stock-
holm har jag kontrollerat osäkra partier i korrekturet ocli därvid
erhållit synnerligen effektiv hjälp av chefen för Knngliga Biblio-
tekets handskriftsavdelning, förste bibliotekarien, doktor Ruben
Eriksson samt andre bibliotekarien vid samma bibliotek, doktor
Knut Pettersson. Docenten, doktor Svante Dahlström bar identifie-
rat några Åbo-bor och docenten, doktor Bengt Hildebrand i Stock-
holm bar fastställt flera i Sverige bosatta personers identitet. Över-
bibliotekarien, doktor Arne Holmberg (Stockholm) bar meddelat
uppgifterna i noten på sid. 726—727. Tili alla dessa ber jag att fä
uttala mitt vördsamma tack.

Åbo, den 28 januari 1942.

Utgivaren.
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Elias Cajanderilta. Från Elias Cajander.

1. Högwördige och Höglärde Herr Doctor och Professor,
Höggunstige Herre.

J desse dagar har den man, som i kort för sidsta herrdagzmanna-
wahlet här framreste, nu igen i en wiss, och som mig tyckes, nödig
omständighet besökt nastan alla pastores å denna sidan af Åbo;
hwarwid hän så wäl mig som förmodeligen alla andra, intala wille,
at wid skeende biskopwahl med min röst icke allenast falla på Hög-
wördige Herr Doctoren, som doctor Fortelius, utan ock pä herr pro-
fessoren Gadolin, föregifwande, det derigenom en för H. Herr Doc-
toren farlig swensk competitor ifrän biskopförslaget blefwe ute-

stängd, hwilcken i annor händelse oundwikeligen torde erhålla den
förmohn i anseende dertil, at icke allenast fem contracter aro af s.v.
consistorio til Åbo stad inkallade, at derstädes wid lanuarii må-
nads slut wälia biskop, utan ock at wissa herrar päden orten för
en deras landzman troligen arbeta. Som nu delta förslag mer än
mistänckeligit mig förekommer, och iag med minä wederlikar här-
städes uprichtigt önskar, det intet hinder mä möta H. Herr Doctoren
til erhällande af delta hos os lediga biskopzembete, sä har H. Herr
Doctoren delta at i ai ödmiukhet wid handen gifwa til befredande
af mit samwete iag ei underlåta kunnat, lefwande i förhopning, at
H. Herr Doctoren hela stichtet til hugnad och säker nytta icke alle-
nast sin egen rätt med ai waksam ömhet befordrar; utan ock ei
låter en lönligowän eller förklädd fiende sig til oförtient fördehl Herr
Doctorens ärlighet nyttia. I enfaldighet anser iag det för nödigt
at nägon pälitelig man i Åbo och des län skulle hafwa ögon och
öron ope öfwer wist folks wägar och anlägningar. lag tror, at det
framdeles kunde gagna, i fal annat sker, än det pluralitet önskar.



Elias Cajander. Carl Carleson. Edv. Carleson.

Förlåt mig, Höggunstige Herre, at iag understår mig med Herr
Doctoren dela dessa minä enfaldiga tanckar. Herren wet at det blott
af ren kärlek och billig högachtning för H. H:r Doctoren sker.
Wiste iag, at det kunde til min och fleres önskan något bidraga,
om några contract, eller och nastan alla skulle särskilt hos höga
wederbörande insinuera underdåniga ansökningar om H. H:r Doc-
torens befordran til wår biskop, så skulle det helt säkert ske. lag
har in antecessum låtit minä wänner förstå sadan min tancka.

Uti Högwördige Herr Doctorens höga ynnest har iag aran mig
at insluta, med ai högachtning framlefwande högwördige och hög-
lärde Herr Doctorens ödmiukaste tienare

Esbo, den 25. Nov. 1755. Elias Caiander.

2. Högwördige och Höglärde Herr Doctor och Professor,
Höggunstigste Herre och För m an.

Til allerödmiukaste efterlefnad af Högwördige Herr Doctorens
och Professorens höggunstigste begäran fölia härhos de 2 :ne af mig
för detta omrörde handlingar. Här berättes mig och flere icke til
någon ringa ängzlan, at en wiss man på alt nptänckeligit sät wil
slagga Åbo stift under sig jemte sit förra; utom des hafwa en del
ifrän Stockholm återkomne herrar berättadt, det herr professoren
Gadolin skal med mägtig tilhjelp hanat sig wägen til wår lediga
biskopzstol. Utgången af denna ömma angelägenhet tör i an-

seende til alla oförsynt anlagda och af en del samwetzlöst gillade
grunder blifwa för hela wärt sticht sä obehagelig som högstskadelig,
så framt saken innan H. Herr Doctorens afresa ifrån Stockholm
icke på alt uptänckeligit sätt befordras tilsit önskade slut. Man
undrar sig här storligen däröfwer, at biskopzwalet icke nu redan
går för sig i de återstående probsterier. Herren gifwe, at det ei
drogo os sielfwa olyckan öfwer hufwudet. Allerödmiukaste
tienare

Esbo, den 19. Maji 1756. Elias Caiander.

4



25/u 1755, «/ö 1756, % 1760, -'/s 1757, 1759.

Carl Carlesonilta. Från Carl Carleson.

Högwördige Herr Doctor ocli Biskop samt Procanceller.
Om jag i någor matto kunde hjelpa eller bidraga tili herr lif-

drabanten Hassels ansökning om cornettskap wid Nyländske drago-
nerne, skulle jag det så mycket häldre önska, som jag derigenom
fingo tillfälle, att gifwa Herr Doctoren och Biskopen ett prof af
min uprigtiga wänskap ock den reflexion jag i sjelfwa wercket
gör uppå Herr Doctorens och Biskopens intercession. Men jag be-
klagar hjerteligen, att riksens ständers betänckande gör mig sådant
för denna gång omöijligt, emedan det uti 17. § och B:de puncten
förbjuder transporter i militairen, utom regementerne, eller i
armeen, hwaraf kommer att lifdrabanterne icke eller äga frihet,
att söka transporter in i armeen, ulan böra de anmäla sig tili be-
fordran, eller lieutenants beställningar, enär de äro äldre, än de
därtill förslagne. Högwördige Herr Doctorens, Biskopens
och Procancellerens hörsamste tiänare

Stockholm, den 9. Septemb. 1760. C. Carleson.

Edv. Carlesonilta. Från Edv. Carleson.

1. Högwördige Herr Doctor ock Biskop.
Tiedustelee, olisiko turkin kielen kääntäjällä Rubensilla mahdollisuuksia hakea

Raamatun kielten professorinvirkaa K. A. Clevbergin jälkeen. Frågar huru-
vida turkiske translatorn Rubens kunde hava någon möjlighet att söka lingvarum
professionen efter C. A. Clevberg.

Jag har den aran at med största högacktning framhärda Hög-
wördige H. H:r D:n och Biskopens hörsammaste tienare

Stockh., d. 2. Aug. 1757. Edv. Carleson.

2. Högwördige Herr Doctor ock Biskop.

Jag beder hörsammast om lo£ at få för Herr Biskoppen i förtroende
nptäcka en sak, som är mig högelrn recommenderad af högsta hand.
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Edv. Carleson. Hed. Const. Carleson.

Det angår prof. Näf, somman giärna skulle se hulpen, om det på
godt sätt kunde låta sig giöra. Man önskade at Herr Biskoppen
ock Consistorium wille begiära lof at få uprätta förslag til quartam
theologise professionem, då det straxt skulle accorderas. Man tror
at Herr Biskoppen ock Consistorium äger dertill så mycket större fog
ock anledning, som de andra twenne academierne redan fått den
förmohn, i anseende til lectioner contra novatores, naturalistas,
deistas etc. etc. etc.

Om då prof. Mesterton kunde få den profession, så torde prof.
Näf opföras på förslaget til succession, hwilcket är det som påsyfftas.
Hans excel. cantzleren lär wara rätt nögd med detta förslag, men han
lär giöra sig en delicatesse at sielf proponera saken. Jag skulle
önska at få weta Herr Biskoppens tankar härom, emedlertid tror iag,
at i fall Herr Biskoppen behagade goutera detta, så kunde Herr
Biskoppen wid flera tilfällen röna häraf mycken facilitet ock be-
nägenhet.

Jag beder at detta mitt förtroende blir gunstigt emottagit ock har
den aran at med största högacktning framhärda Högwördige Herr
Doctorns ock Biskoppens hörsammaste tienare

Stockholm, d. 11. Maij 1759. Edv. Carleson.

3. Högwördige Herr Doctor, Biskop ock Procancellaire.

——

—. Jag bar altså den aran at repetera hwad iag förre
gången anförde, neml. at denna sakens bedrifwande 1 skulle wara
Hans Maij:t ganska angenäm ock at den skulle pä mänga sätt bi-
draga til H. H:r Biskoppens satisfaction. Delta bar iag tilständ
at berätta. För öfrigt bar iag äran at anmoda Herr Biskoppen,
det täcktes hän underrätta mig, med första som ske kan, hwad
härutinnan står at giöra, pädet iag måtte wara i ständ at dechargera
mig ifr. denna Commission. Brefbäraren lärer ock sielf widare
hafwa den äran at entretenera H. H:r Doctorn ock Biskoppen
härom.

1 Vrt. kirjettä 11/V 1759. Jfr brevet av den 11/V 1759.
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VlO 1759, 19/3 1775.

Jag har den aran at framhärda Herr Doctom ock
Biskoppens hörsammaste tienare

Stockh., d. 2. Oct:r 1759. Edv. Carleson.

4. Päiväämätön. Utan datum.

Effter min oförgripeliga mening bör et prsemium tilfalla herr
Fagot för dess wackra ock nyttiga rön at pröfwa krutetz godhet.

J andra rummet sätter iag h:r Wargentin för dess hederliga ock
berömwärda arbete öfwer tabellwärket. Om Herrarne wela tilstyrka
at herr Liedbeck får den tredje medaillen af Kgl. wettenskaps-
academiens cassa, så samtycker ock styrker iag dertil. Ty bans
beskrifning om kroppen är både wacker ock nyttig.

Edv. Carleson.

Hed. Const. Carlesonilta. Från Hed. Const.
Carleson.

Karsby, le 19. Mars 1775.
Monsieur.

Je me sens obligee par des sentimens de tendresse que le tems
ne saurois effacer, pour un mari, qui eut le bonheur d’etre elevee
de votre Grandeur, de vous incomoder en suppliant de ravoir sa
cendre et ses os. Votre Grandeur ne trouvera pas mauvais que je
prie d’ordonner, et de me permettre de pouvoir faire transporter
mon defeunt mari le lieutenant collonel baron Carl Otto Uxkull,
et mon petit fils Otto Edward Uxkull, qui sont dans le tombeau de
leurs ancetres.

puisque Dieu ma fait la grace de me trouver dans I’etåt
davoir une terre, et qu’il y ä un tombeau qui m’apartient dans
I’eglise de Tenala, je vouderoit rasembler les miens. J’espere que
Votre Grandeur ne me refusera pas cette faveur, Votre
tres humble servante

Hed. Const. Carleson.
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C. C. de Garnall. C. C. Cederhielm. O. Cederström.

G. C. de Carnallilta. Från C. C. de Garnall.

1. Högwördige Herr Doctor och Biskop samt Procancellair.

Toivottaa onnea piispanvirkaan; suosittelee rovasti Ervast-vainajan leskelle
yhtä ylimääräistä armovuotta. Lyckönskar tili biskopsämbetet; rekommenderar
ett extra nådår åt prosten Ervasts änka.

Högwördige herr Doctorens och Biskopens ödmiukaste tiänare

Kemij och Tomeå, d. 13. Martij 1757. C. C. de Camall.

2. Högwördige och höglärde herr Biskopp och Procancelair.

Sora jag uthi skrifwelse ifrän hemorten under d. 12. sistledne
ärfarit det min yngsta syster Ulrica Elisabeth de Camall trädt i
äckta förbund med comministeren wijd Kemij moderkiörckia
Mathias Hildeen, för denskuld har jag ödmiukel. anhälla
skolat dett Högwördige Herr Biskoppen af wanlig ynnest emot mig
täckes hafwa dänna min uya swåger i gunstigt minne i framtiden
wijd nägot ledigt blifwande pastorat samt imedlertijd lämna honom
den förmohn att blifwa hedrad med vicepastors caracter.

Högwördige och höglärde herr Biskoppen och Procancelairens
ödmiukaste tiänare

Löckt, d. 22. December 1757. C. C. de Camall.

Apostille. Dänna lilla staden Löct ligger wijd Pehnström men 5
mihl ifrän Strahlsund och 3 ifrån Greipswald. Öfwerstelieut.
Krabbe ligger här med en bataillon Nylänningar och jag med en
bataillon Österbottningar, den öfriga delen af armeen står längs
med bemälte Ström antingen i de smä städema eller och i byarna.
Wij se dageligen Preuseka (sic!) troupper pä andra sijdan, hwilcka
mäst bestå af hussarer, ingenting hufvudsakeligit har än förefallit
undantagande at någon enda här och där af postemas skott tumlat
af hästen. Dock ser det uth som någon juhlelek wore förhanden,
emedan det berättas att Preuseme låta förfärdiga bryggor på andra
sijdan V 2 mihl från Demin, hwilcken är 1 mihl härifrån belägen;
wij hafwa alla ordres att hålla os marchefärdiga, om nu wårt
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13/3, 22/i2 1757, *VB 1785, 7/ s 1741, 31/i 1743.

generalitet är sinnad at äta juhlgröten hos dem eller wij skola af-
bijda deras ankomst lärer tijden wissa. Den Högste läte att utslä 1 sitt
namu tili ähra och wårt kiära fädernesland tili hugnad och för-
mohn. Wårt manskap stär täraeligen bra på sig, jag bar Gudij
ähratt, intet mehr än 13 st. siuka. Jag hade så när glömt berätta att

wär nädiga Konungs bror commenderar den delen af Preuseka
arrneen, som ärna blifwa wåra juhlgiäster. Generalmajor Lybecker
ligger och här i staden. Än bar wij ingen winter, utan hara slask.

C. G. Cederhielmiltä. Från C. G. Gederhieim.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärchiebiskop, Upsala Kongi.
Academise Procanceller, samt ledamot af Kongi.

Nordstierne-orden.

Pyytää Turun hovioikeudelle yhtä kappaletta Raamatun koekäännöstä. An-
håller om ett exemplar av Bibelns provöversättning tili Åbo hovrätt.

Herr Doctoren och Ärckiebiskoppens - ödmiuke tienare

Åbo, den 29. Aug. 1785. C. G. Gederhieim.

O. Cederströmiltä Från O. Cederström.

1-2 Höglärde H. Magister.

Kaksi kirjettä, edell. p:tty 7. Vili. 1741, jälkimm. 31.1. 1743. Edellisessä
kiittää K. F. Mennanderin hänelle lähettämästä ja omistamasta väitöskirjasta,
jälkimmäisessä uuden vuoden onnentoivotuksesta. - Tvenne brev, dat. 7. Vili.
1741 och 31. I. 1743. I det förra tackar brevskrivaren för den disputation, som
C. F. Mennander översänt och dedicerat honom; i det senare tack för nyårs-
önskan.

Höglärde H. Magistems hörsammaste tienare

O. Cederström.

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.

9



Magnus von Celse.

Magnus von Celseltä. Från Magnus von Celse.

1. Högwördigste Herr Archiebiskop och Procanceller.

Den. gunst Högwördigste Herr Archiebiskopen behagat erte bäde
mig och minä antiquitets samlingar kan jag ej nog tacksamligen
erkänna, ehuru mycken wördnad för ali sädan mig wisad benägen-
het jag i mit hierta hyser. Jcke mindre erkänsla är jag berr Kongi,
secreteraren Fredenheim skyldig, som giordt sig den möda, at skaffa
det mig communicerade augment tili Bullarium ifrän Rom, och
således warit en gynnande orsak tilden hedersamma ätgiärd en witter
och högt estimable päfve behagat til detta bem:te arbetes comp-
letterande ädagalägga.

Assess. Giörwell bar nu flere gånger i bref yttrat för mig den swå-
righet honom möter wid continuationen af 2:dra delens upläggande,
och än widare af min Apparatus etc. i anseende til ringa bopp om

nödig afsättning, särdeles wid alla stiften, hwarpå ban kostnaden
af wärkets fullbordan bygdt. Annorlunda låter det nu, än dä hän
i början detta sig ätog. Hän säger sig nu nödgas med försättiandet
någon tid hwila; dock hoppas lian snart framdeles få bättre
utsigt och understöd härwid, at säledes ej alt för länge lägga det å
sido. Jag måst noja mig härmed och fär altså nog tid och utrymme,
at förfärdiga den Appendicem ad bullas, som mig sä gunstigt är
meddeld. Den skall ock wisserligen blifva fogad tilden började
2:dra delen af apparatu näml:n de jure can. et conciliis, dä den hin-
ner utkomma, och glömer jag då ingalunda det wärda beröm, som
nuwarande graciuese påfven, herr Kongi. Secret :n Fredenheim och
dess commissionairer med deras hielpsamhet härwid wäl förtient.

En swårighet möter mig; h. lector Nordin har gifwit ut utdrag
af bullorne på swenska, som likwäl utan twifwel blifwit honom com-

municerat pä annat spräk, förmodel ;n pä latin ex ipsis bullis, hwil-
ket warit mig bäst at få följa utan ändring, emedan ätskilligt uplyses
tydligast af originelle orden.

Utom dess utsättes i det meddelade utdraget af bullis altid ärta-
let, månad och dag, då de blifwit utgifna, som i de äldre bullis ej
war wanligt, utan allenast annus et dies pontificatus. Item den
Petrus Ep. Aros. som här anföres in bulla Innocenti 111. ad a. 1198,
d. 27. Sept., som ej omtalas i wära chrönikor, neml. at hän gifwit
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17/ 12 1783, »/t 1784.

kyrkans åtskillige egendom til canikers underhäll, tyckes wara Pet-
rus Asp Yps. som giorde detta til Vpsala caniker wid samma tid;
hwarwid Westra och Östra Aros aro confunderade; dock som det
förenämde ej dä ännu war archiebiskops säte, så skall detta nogare
granskas.

Ty mera wid det så nyligen inhändigade h. lector Nordins utdrag
bar jagej hunnit anmärka; dock skall jag widare det noga igenomse.
Wist är at utdraget, som blifwit hitsändt ifrän Roni, skulle tienä
mig tili nogare uplysning om et och annat, som jag eljest haesiterar
wid. Effter nyttiandet skall jag altsammans med skyldigaste tack-
samhet återsända.

Om ej det widriga förut hade hindrat min resa til Vpsala, skulle
jag wisserligen närwarande hafwa aflagt min ödmiuka upwagtning
och tacksäjelse hos min Maecenas, Högwördigste Herr Archie-
biskopen; men mäste nu noja mig med, at skriffteligen, jämte trog-
naste lyckönskan til et wälsignat godt nytt är och många päföljande
fömöjeliga, försöka, at jag med beständigaste wördnad förblifwer
Högwördigste Herr Archiebiskopens och Procancellerens ödmiukaste
tienare

Blackstalund, d. 17. Decemb. 1783. M. v. Celse.

2. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procanceller.

Toivottaa hyvää uutta vuotta. Tillönskar ett gott nytt år.

Jag fär och med skyldigaste tacksamhet återställa det mig gunstigt
meddelte, och här innelykte, Auctarium bullarii, som jag afskrifwit,
neml. pä latin verterat, och skall nyttia såsom en Appendix til
2:dra delen af min Apparatu, då assess. Giörwell blifwer i stånd at
lägga den under pressen. Det blifwer dä et nöjsamt tilfälle för mig,
at med ali tacksam erkänsla nämna de gynnare, som därtil så gun-
stigt och benäget bidragit. Med oaflätelig wördnad Herr
Archiebiskopens ödmiukaste tienare

Blackstalund, d. 3. Januar. 1784. M. v. Celse.

11



Olof Celsius junior.

Olof Celsius nuoremmalta. Från Olof Celsius
junior.

I.1 Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstigaste Herr Broder.

Jag öfwersänder 12. ark af Kyrkiohistoriens första alphabet til
Herr Bror, och skulle skatta mig lycklig, om det kunde förtiena min
Herr Brors ynnest. Anholler derjemte wördsammast, det täcktes
Herr Bror i stifftet låta dem af vener. clerus aboensis, som ästunda
detta arbetet, pä en lista antechna sinä namn, hwilcken lista mig
sedän torde tilsändas. Penningar, som aro för detta första alphabet
12 d. km., aflenmas ej förän då exemplaren lefwereras. Jag kan ej
trycka mera i sänder, ty förlaget blir mig för drygt och boken för
dryg at på en gäng lösa. Så framt detta alphabet fås färdigt, följer
det andra strax dereffter.

Mig torde äfwen tilstedias at til herrar notarier få öfwerstyra de
exemplar, som för Åbo stifft warda requirerade. På afgängen
ankommer fortsätjandet. Emedlertid recommenderar jag mig och
mitt papper i Herr Brors ynnest, och förblifwer med ouphörlig
högaktning Högwördige Herr Doctorns, Biskopens och Procancel-
lems Höggunstigste Herr Broders ödmiuke tienare

St., d. 11. Sept. 1767. Celsius.

2. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstige Herr Broder.

Sedän nti det förledna äret hade jag den aran at blifwa hedrad
med Herr Broders fömäma skrifwelse; och har således min försum-
melse warit mer än stor, som icke förän nu infinner mig med mitt
wördnasfulla swar. Jag tackar för det upmuntrande omdömet om

mitt ringa päbegynte arbete med hwars fortsättande jag mig nu

stundeligen sysselsätter, och innesluter sä mig sielf som detta uti
min Herr Broders gällande protection. Med en bokhandlare ifrån

1 Yläreunaan lisätty: Tillägg i Övre kanien: Prod. i cons. eccl. ab. d. 16.
Sept. 1767.
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“/« 1767, 22/ a 1768, =»/» 1776.

Åbo har jag öfwersändt exemplar för de subscriberande uti Åbo
sticht. Och som jag här å orien har mäst i anseende lii tiden fälla
priset lii 9 d.k. exemplaret, sä torde herr notarien derom under-
rättas. Min skyldighet är äfwen at aflägga taksäjelse för den ynnest
min Herr Bror i den måttan har wisat mig, at arbetet tildet hög-
wördige presterskapet är wordet recommenderat.

Min salige herr swärfaders latinska öfwersättning af Messenii
Finska krönika har jag i minä händer. Skulle nägon i Åbo finnas,
som wille ätaga sig dess upläggande, emedan lion intet är widlöftig,
så är jag så willig som skyldig at communicera den samme wid
minsta anledning. Deraf är ett ark trykt, som likwähl intet annat

är än correctur.

Biskopens —■ Herr Broders ödmiuke tienare

Stockh., d. 22. Aug. 1768. Celsius.

3. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Under owisshet på hwad ort mitt bref skulle träffa Högwördigste
Herr Arckebiskopen, har jag ej kunnat förän nu härmedelst förmäla
om en resolution, som för några weckor sedän ifrån H. M. mig til-
stältes. En studiosus theologiae wid namn Waldius, kallad tili prest
af r. rädinnan Hamilton, har hos H. M. anhållit, att här i Stockholm
få examineras och ordineras, antingen af Herr Arckebiskopen sielf,
om så händer, att resan nu i höst skedde igenom Stockholm, eller
annars af mig; hwilket H. M. bifallit. Således har hän, sedän en
annan man blifwit tagen, yrkat pä wärkställigheten deraf; i an-

seende hwartill Consistorium äfwen utsatt examen för honom tili d.
8. October nästkommande, med derpå följande ordination. Delta
har jag trodt mig böra wördsamligen gifwa wid handen; men önskar
at delta exempel ej mätte gä in abusum.

Det gläder mig att Herr Arckebiskopen nu med hälsan är anländ
tili Upsala, der jag önskar att Herr Arckebiskopen uti ali sielf-
önskelig wälgäng mänga är mätte framlefwa. Och förblifwer •

Arckebiskopens - - ödmiuke tienare

Stockh., d. 30. Sept. 1776. Celsius.
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Olof Celsius junior.

4. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Herr magister Westerström, som anmält sig tili den effter magister
Sepelius lediga tiensten i Hudigsvall, 1 bar fordradt af mig mitt
wördsamste förord, hwilket jag sä mycket mindre honom bar kunnat
wägra, som hän är af mig wäl känd, —•.

Herr Doctorens, Arckebiskopens —• - ödmiukaste tienare

Stockh., d. 17. Nov. 1776. Celsius.

5. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Näst wördsamste tacksäjelse för sista skrifwelsen och de deruti
meddelade tankar angående den smädefulla skrifften, fordrar min
skyldighet att icke lemna Högwördigste Herr Arckebiskopen utan

kundskap om det steg Consistorium i den saken bar trodt sig böra
taga. Sä snart den war utkommen, reste jag tili justitiaecancelleren
att samräda. Sedermera upsattes ett nog alfwarsamt bref tili Kongi,
canc.collegium i denna sak; hwaraf jag bör meddela afskrifft, som
med det första skall ske. Brefwet war i den form som sakens wigt
tyktes fordra, och kommer det nu der uppå hwad attention det
winner. Jmedlertid woro godt om Högwördigste Herr Arckebiskopen
täcktes skrifwa nägot härom tili r.r. Ulric Scheffer eller Falkenberg,
eller hofcanceller Sparre, med recommendation för denna allmänna
angelägenhet. Cons. bar trodt att tili dess urskuldande hos publi-
quen låta trycka sin skrifwelse; men will doch wänta litet, att
se hwad den wärkar.

—■ Herr Doctoms, Arckebiskopens ödmiukaste tienare

Stockh., d. 13. Febr. 1777. Celsius.

6. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Jag menar att förslag tili scholemästaresysslan i Kongsholmen
med denna påst tili Högwördigste Herr Arckebiskopen ankommer.

1 Näin alkuperäisessä. Sd i originalet.
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17/u 1776, •/„, 12/5, Ve 1777.

Där aro allenast twänne pä förslag, 1 emedan ej flere ansökningar
funnos. —.

Herr Doctoms, Arckebiskopens ödmiukaste tienare

St., d. 6. Martii 1777. Celsius.

7, Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellair.

Med sista post bar ifrån Consistorium holmense afgådt skrifwelse
tili det högwördiga domcapitlet i Upsala, angående prestmannen
Burström. Sedermera eler 11. hujus bar händt, att denna eländiga
mannen återfallit i raseri, och begådt sädant owäsende, att hau
samma efftermiddag blef förd i förwar, och lärer som i dag insättas
på dårhuset. Nu bar cons. aulicum fädt en braf och wälwillig
förman uti öfwerhofpredikanten von Troil, som effter alt utseende
blir gagnelig wid det betydeliga embetet. ■—■ Högwördigste Herr
Doctoms, Arckebiskopens ödmiukaste tienare

St., d. 12. Maij 1777. Celsius.

8. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Den friheten jag tager mig denna gången, hoppas jag att Hög-
wördigste Herr Arckebiskopen ej illa anser. Det händer dä någre
prester ifrän landet komma tili Stockholm i sinä ärender, förstå
de ej bättre än löpa pä festehusen, der bilearder aro och officerare
samt annan ungdom samlas; hwarigenom embetet denna granlaga
tiden mycket lider. Nu på stunden war en ifrän Vada och Angam
der mitt emot mitt hus. Jag kallade honom strax tili mig, och
gaf tienlig warning. Krogius wistades der alla dagar när hän war
i staden. Delta ger mig anledning att underställa, om icke Hög-
wördigste Herr Arckebiskopen wid instundande visitationer i stiftet,

1 Nimiä ei mainita, mutta ensimmäisellä ehdokassijalla olevaa suositellaan.
De föreslagnas namn uppges icke, men personen på första förslagsrummet rekom-
menderas.
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Olof Celsius junior.

akulle täckas ibland annat äfwen föreställa wäre nye prester, hura
angeläget det för dem är, att då de wistas i Stockholm, undfly
alla aädana ställen, som mäcta förargelse. Ty folket ler här åt dem
wid dylika tillfällen. Jag aer sädant offta icke utan mycken för-
trytelse.

Nu hafwa wi alla dagar atora och prächtiga luatbarheter på Ad.
Fr. torg. Jag war der aidata och andra dagama, och tillatår att
det war fömöjligit; och aä mycket behageligare, som H. M. aielf
af alla riddare giorde häät.

- Herr Doctorna, Arckebiakopena ödmiukaate tienare

St., d. 1. Junii 1777. Celaiua.

9. Högwördigate Herr Doctor, Arckebiakop och Procanceller.

Kongi. M:t, som i deaaa dagar lätit expediera afaked med profea-
aors namn och förbehäll af lönen, för rector Muren, har igenom
herr Kongi, aecreteraren Schröderheim lätit Herr Arckebiakopen
och mig weta, det Hana Kongi. M:t, ehuru hän icke befattar aig
med aucceaaionen, likwäl låter aig wäl behaga, att lector Murberg,
med behällning af den lectora lön hän i Gefle niutit, dertill warder
utaedd och befullmägtigad. J anaeende dertill hafwa inapectorea
acholarum icke att effter wanligheten med föralag tili tienaten
tili Herr Arckebiakopen att inkomma, men föranatalta om full-
magtena upaättande, som tili Herr Arckebiakopena underskrifft akall
öfweraändaa. Jag akall hafwa den med mig aielf wid min ankomat
tili Upaala, i händelae Högwördigate Herr Arckebiakopen akulle
tillåta mig att näet inatundande 14. Sept. eller 16. eft. trinitatia få
falla beawärlig med inwigning, enligit wanlighet, tili biakopaembetet.
Jag fruktar för oföre längre fram, och som jag fömimmer, torde
någon ordinandua framdelea fordra min tienat; hwarmed jag mig
icke gema befattar förän denna ceremonie gät för aig. Deröfwer
utbeder jag mig gunatbenägit yttrande; hwareffter jag d. 12. eller
13. i Herrana namn tänker reaa. Förblifwer med oaflåtelig högakt-
ning och wördnad ödmiukaate tienare

St., d. 4. Sept. 1777. Celaiua.
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% 13/io, 30/io, 8/it 1777.

10. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.
Förledne Fredags morgonen fick jag skrifwelse ifrän H. M., med

befallning, det skulle Storkyrkoförsamlingen d. 20. effter trinitatis
sammanträda, att utse candidater tili förestäende kyrkoherdewal.
Utlysning skedde säledes i Lördags, eller bönedagen; hwar-
effter församlingen här war tillsamman och walde följande: doctor
Monsen, doctor Poren, Wingärd, Bold, Wikman, Troil, Flodin i Ad.
Fridr., doct. Rogberg, doctor Knös, doctor Alström i Köping, doctor
Widegren i Linde, doctor Munck i Lund, probst Schedwin i Weste-
räs, probst Brander i Enköping; delta bar jag bordt heratta. Fä nu
se huru voteringen utfaller framdeles. Jag är med största högakt-
ning och uprichtigste tillgifwenhet stedse Arckebiskopens

ödmiuke tienare

St., d. 13. Oct. 1777. Celsius.

11. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procancellarie.

Jag är ulkonainen för den effterhängsne rector Murberg och hans
fullmagt. Hän bar warit hos mig och bekymradt sig deröfwer, att

i fuldmagten icke de rader nog tydeligen influtit, att hän effter
professor Murens död skall få rectors lönen. . Arkebiskopens

—• ödmiukaste tienare

St., d. 30. Oct. 1777. Celsius.

In margine: Öfwer h. predikanten Troil blir oomtwisteligen
pastor primarius och preses. Doct. Lindegren bar widare sagt af
sig tiänsten, få se hwart de andre gå.

12. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procancellarie.

Mannen will ändteligen hafwa de orden i sin fuldmagt, soin tyde-
ligen tilltyga honom rectors lönen effter Mureens död.

Nu bar äfwen doctor Rogberg afsagt sig votering tili Storkyrkan,
men Brander bar nog lust att biuda tili hwad hän kan. Med walet

2
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Olof Celsius junior. Martin Cerenius.

lärer ej komina länge att dröja. War nådige Konung är nu i staden.
Jag war i dag uppe och såg honom må wäl, Gudi lof.

Jag är mycket utkommen för minä Lundenser. De sätta tili wäx
med en presteordination af 27 personer på en gäng, ehuru stifftet
är fullt med prester förut. Absens kan jag ej möta sädant, och
det lärer göra så mycket, att jag ej på flera år sielf lär ordinera
någon. Herr Doctorns, Arkebiskopens ödmiuke tienare

St., d. 6. Nov. 1777. Celsius.

13. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.
Det tages ej ogunstigt, som jag håppas, att jag i anseende tili

bancoledigheten effter s. Stenbeck anhåller om högwördigste Herr
Arkebiskopens ynnest för herr kyrkioherden Petreijus. Hans
ganska swaga omständigheter wid Finska församlingen äro af Herr
Arkebiskopen wälkände; äfwen hans person. Hän bar med sitt
wachra upförande förhwerfwat sig allas wår wänskap; men när det
kommer an på beneficier, sä komma wänner giema ihog sig sielfwa
sist. Öfwer h. predikanten Wingård bar jemte den wachra Jacobi
församling nyligen fätt Lovö tili bihang, och Flodin fär, som jag
hört, i dessa dagar Solna på samma sätt medelst Westermans
flyttande derifrän. Hän bar dessutom häfpredikantslönen qwar,
som nästa år blir dubbel. Och skulle om banquen kommer dertil,
med sin lön gå öfwer 20 tusende d.s.m. Kyrkan borde här stå mitt
i byn; sä att de som minst hafwa äfwen få något. Mig skulle wara
oändeligen kärt att se denna hederlige mannen hulpen med des
många barn under knappa wilkor; ätminstone bar min skyldighet
warit att tala för honom. Jag förblifwer med oaflåteligit estirae

Arkebiskopens ödmiuke tienare

St., d. 17. Dec. 1777. Celsius.

14. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller,
Gunstige Herr Broder.

Jag bar ingen annan utwäg, i anseende tili här förekomna omstän-
digheter, än att hos min Herr Bror hörsammast anhälla, det täckes
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min Herr Bror gunstbenägit tilläta, alt notarius cons. wid domcapit-
lets archivum låter afcopiera och vidimeradt tili mig nedersända
Kongi, brefwen angäende nådär af d. 14. Nov. 1695, d. 19. Martii
1726, d. 6. Maij 1729, d. 28. Martii och 3. Julii 1741, emedan det här
warande archivum saknar intet allena dem, utan en god del annat

som tili nu stedse i 1 linna borde. . Arckebiskopens
min gunstige Herr Broders hörsamste tienare

Lund, d. 15. Julii 1779. Celsius.

Martin Cereniukselta. Från Martin Cerenius.

1. S. T. Högtwördade käreste Broder.

Under d. 3. i thenna månad war jag för en wiss angelägenhets skul
hos not. Frosterus. Tå kom hän af tilfälle at heratta, thet Hans
Majestäts bref redan ankommit til Consistorium ecclesiasticum med
befalning therom, at biskopswalet härstädes skal skyndesammast för-
siggå. Frosterus sade ock, at doctor Samuel Pryss en timma wid
pass förän jag kom hade warit hos honom samt at hän tå förestält
huru angelägit thet wore, at warsaml. och försiktigt skicka sig wid
thet blifwande biskopswalet. Hwarpä doctor Pryss swarat, at thet
wore rådeligast, at tå antaga fremande bisittare i consistorio eccle-
siastico. Får nu se huru thet går. Ännu är intet Rossen en gäng
adjungerad, ehuru thet är resolverat, at hän borde wara inne med.
Ei eller lära the tanka at adjungera honom. Ty resolutionen skal
wara så stäld, at om Rossen wille komma in, så stode thet för honom
fritt. Hwad är thet för illusion? Mån tro Rossen eller nägon annan
kan med raison erbiuda sig at blifwa adjungerad utan at blifwa up-
kallad? Och at kalla honom op lära the wäl så härefter som härtil
akta sig före. lag för min del kan aldeles intet i sådane omständig-
heter skriftel. lägga in therom, at blifwa adjungerad. Ty man ser
hwad klåckan är slagen. Johnsson berättade för mig i dag, at man
redan försummat en session efter Kongi, brefwets ankomst angäende
biskopswalet; och när samma bref, som redan warit här öfwer tre

wekor, ändtel :n nu förl. Odensdag, eller d. 8. hujus, blifwit opläsit
i consistorio, så har doctor Tillander i synnerhet högel:n sat sig emot

1 Kaksi epäselvää sanaa. ■ Tvä otydliga ord.
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thes expedierande med utlåtelse, at thet ordet skyndesammast wore
et wanligit ord wid expeditioner, och at man theraf ei kunde sluta,
thet öfwerhetens mening wore, at med besagde wal skulle emot wan-

ligheten förhastas, utan kunde härmed wäl hafwas anstånd til
nastan session. Lät se när then nästa sessionen blir, at thenna sak
blir förehafd och expedierad. Ty wid thetta oraclets swar bar thet
nu blifwit. Jag inbillar mig sädant, at wederböranderne bär sam-

mansat sig at draga ut med thetta walet til thes riksdagen är förbi.
Imedlertid lärer hwar för sin del hutia sä mycket som mögeligit är.

Skulle man märcka, at saken med flit ännu drages onödigtwis ut på
tiden, och til thes hwar man wäl hinner anlägga sinä planer, sä
torde intet wara orädeligit, at genom wänner och wäns wänner ut-
wärka en ny Konglig befalning til walets skyndsamma anställande.
Unnar Gud mig lif och helsa så wil jag med nästa post låta weta,
om härwid blir nägot widare tilgiordt. Eller ock, om jag wäntar
til posten therpä uppä folckets bättring, sä lärer thet ännu icke
skada.

Fru biskopinnan Browallia har efter min hustrus berättelse lykt
illa wara theröfwer, at hon icke blifwit behedrad med afskeds visite.
Thet torde icke skada at genom bref stryka smörja öfwer thetta sä-
ret.

Jag har giort min visite hos lilla bror Carl Fredric. Hän mår
wäl, Gud ske låf! och studerar flitigt.

Tänk på mig och mit folk i then fattiga scholan til thet bästa.
Och skulle man finna, at saken i nägon mätto skulle hindras i sin
tilbörliga framgäng för the penningars skul, som Eneqvist äro
lofwade, så beder jag ödmiukeligen at fä tidig underrättelse therom.
Imedlertid har jag then äran at med ai högaktning och tilgifwenhet
in til mit yttersta framhärda S. T. Högtwördade käreste Broders
ödmiuke trogne tienare

Äbo, d. 10. Octobr. 1755. Martin Cerenius.

2. S. T. Högtwördade käreste Broder.

I gär eller den 5. hujus har man ändtel. resolverat til expedition
i saken angäende biskopswalet. Uti Uhleä stad skal prästerskapet i
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Österbotn församla sig, säsom thet närmaste stället för lliem, soin

wistas längst i norr. Fellman lärer här föra direction, om icke
Ervasten infinner sig i egen person. Elies är resolverat, at twenne

contractsprobstar, som äro närmast belägne til hwarannan, skola
komma öfwerens sig emellan, hos hwilckenthera walet bäst kan ske.
Frosteri project angäende the närmastes kallande hit til staden d.
19. Januarii nästkommande är ock gilladt wordet. Men här är nu
öfweralt, som Bror wäl kan föreställa sig, en rasande kokning med
the fattiga grytor, som hwar för sig kan komma öfwer. Probsten
Lilius wil nu blifwa academicus och consistorialis; och til then
endan bar lian redan här i staden sökt wärfwa folk ät Samuel Pryss.
Men intet bar thet på alla ställen än welat lyckas för honom. Fär
se huru thet gär på landet med honom; til hans nit för Pryssen skal
hafwa drifwit honom at stryka i kring. Thet är underligit, at then
stackars Lilius icke kunnat hälla inne med Pryssiska löftet om be-
fordran til profession. Hwilcket man säkert slutat theraf, at hän
uttryckel. förklarat sig wara hugad för academiska sysslor, samt at

silta i consistorio. Herrarna hafwa wäl mäst låfwa rundt, innan the
kunnat upwäcka honom til så stor ifwer och nit för sig. Jag talar
nu in pluralis. Ty thet som gäller en, lärer och på wist sätt gälla
hela bandet. Satis jam de Pryssio ejusq. Lilio. Jag wil nu komma
til Tillander. Thenne gode herren skal efter berättelse, somman bar
wäl orsak at tro, hafwa then kloka Hasselbom och Lidin til store

gynnare och befordrare. Men hwad the hittils för honom kunnat
uträtta, är än obekant. .Icke eller lärer Clewberg wara utan lott i
thenna leken, ehuru jag honom angäende än intet hört nägot be-
synnerligit. Om Tillander hörde jag i dag en rolig historia. Hän skal
i thessa dagar examinerat Crusis mäg, prästen Aurelius, som förr war

hans adjunct i Lundo, och frägat, hwem hän mente nu skulle fä
mästa biskopsvota, eller bli biskop, hwarpå hän i sin enfaldighet
swarat, at man, som hän hört, wille hafwa en Finne thertil. Tillan-
der har säledes önskat, at hän ock nu wore en Finne; och thet med
leende mun. I thet gamma har adjuncten i Lundo kömmit in, tä
Tillander äfwen leende utlätit sig: Si, ther kommer en redlig Finne
med. Kan man se huru uppenbarl. folket wil tränga sig fram, hwad
skal tä på h°mligare sätt ske? H. mons. borgmästaren Sacklen skal
i Stockholm starckt arbeta på sin swägers bästa. Som then juncka-
ren är en dierf persedel och lärer följaktel. taga grofwa steg, som
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affecten kan drifwa honom til, så lönte thet wäl mödan, tör hända,
at genom wänner och wäns wäimer gifwa akt på hans rörelser ther
i orten. The torde casu existente komma til matta, ther the hlefwo
bewislige. I går kom tandem Isaac Rossin i Consistorium. Men
hän har kömmit til utan bod. Pryss har gifwit honom en grym
opsyn. Doch mäste hän läta Rossen i frid, sedän hän berättat, at

hän efter en consistorii resolution instält sig. Huru thet nu igen går
får man höra. Herrama hafwa äter resolverat om angående schole-
medlen; hwilcket Deutschens skriftel. votum af innehåll at the från-
warande ledamöterne äf:n borde höras, kömmit til wäga. Nu wil
man hafwa af mig nägon större säkerhet til nasta session, än blotta
intekningen öfwer min gård. Och som jag icke än wet, hwad större
säkerhet the mena, så har jag i thenna delen än icke kunnat deter-
minera mig til något. Elies hade Pryss swarat til nästnämnde votum,
at Consistorium här icke behöfwer correspondera med frånwarande
ledamöter, efter ingen biskop är med ibland them. Men jag tror
at Deutschen har rätt. Män tro Pryss och Tillander kurnia kullslä
then resolution, som Consistorium plenum fattat, utan Communi-
cation med them, som i samma resol. äro deltagande, så wäl som
answaret för penningarna. Men thetta folket har en ny styl til rätte-
gäng at utan Communication, och af egen myndighet afsluta saker.
Hwarföre the ock i minä affairer fät then ena gängen efter then
andra resolvera om igen, eller fram och til haka. Hwilcket jag ler
åt. Herman Ross skal nu i thessa dagar anträda sin resa til Stock-
holm at bewaka sin angelägenhet. Hän lät wäl förstå, at wi andre
skulle befulmäktiga honom ä wära wägnar, men hän fick thet swa-
ret, at wi icke behöfwa honom. Samma gängen kommo wi docenter
öfwerens therom, at Eneqvistiska pengarna, som äro wär halfwa lön,
nu med thenna päst komme at öfwerstyras til prof. Gadolin, som en

gammal wän af Eneqvist. Wi hafwa ock icke underståt oss at beswära
Bror härmed. Herman wille hafwa them med sig och war nog ond
på sit sät theröfwer, at wi icke trodde them i hans händer, men thet
blef therwid, som sagt är. Jag ser af prof. Gadolins bref, at Hans
Maij :t än icke remitterat wår sak til ständerne, fast then länge sedän
frän cammarcollegio blifwit tit expedierad. Om möieligit är, så
skynda på thenna remiss, min k. B:r, ju förr ju hellre, at saken
mä i början af riksdagen komma tilat föredragas. lag tänker med
thenna post äf;n skrifwa Sernander til om thetta ärendet. Låt mig
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för alting weta, hwilcka Bror sielf anser för minst farlige competi-
torer för sig. Jag har hört, at the wälsinnade emot Bror wille nänma
domprobsten Fortelius och prof. Gadolin. Låt se om icke Österbot-
ningarna wela draga in Mathesius från Upsala. Doch kan hän icke
fä pluralitet. Ty lärer ingen tanka pä honom. Jag säger än en gäng,
låt mig fä weta, hwilka Bror sielf hälst åstundar pä förslag med sig.
Jag wil sedän giöra mit tilat bibehälla thet, så mycket jag förstär
och förmär. Om möjeligit är: så glöm ei at auctorisera mig pä thet
sättet, soin jag med senaste bad Bror om. Jag kan intet annat tro,
än at hans höggrefl. excellence cancelleren lärer, efter så många
försäkringar, ändtel. på sädant sätt befordra mig som jag begärat.
Nu är Lilius, Pryssens och jagBrors client: får se, hwem som winner.
Gud styre alting til thet bästa! Fm Pryss har redan kallat sig bisko-
pinna hos biskopinnan Browallia. Men en käring hade gifwit henne
fulmakt til thenna hedersposten, som sålt åt henne en sådan granlåt
som en biskopinna anstär at bära. Hon har likwäl wid samma til-
fälle utlätit sig, ehuru hon war wiss pä sin man, at hon wore nögd
hwem som hälst blefwe biskop, allenast intet Bror finge then för-
män, som stät under hennes mans lydna. Observera phrasin, non

semper occurrit. Nu blir papperet alt. Mera härnäsi. Jag är med ai
wördnad S. T. Högwördade käreste Broders ödmiuke och trogne t:re

Åbo, d. 6. Nov. 1755. Martin Cerenius.

3. S. T. Högtwördadekäreste Broder.

Nu är ingenting wunnit, utan mera tappat å Brors sida therigenom,
at Isaac Ross kom at silta i consistorio. Ty thenne Isaac är ock
blifwer så ifrig Pryssian och conseqventer hela thet bandets wän,
at man näppel. för någon egen förwäntande förmäns skul kunde tro,
helst en gammal kari, wän och släkt på kiöpet, wilja prostituera
sig pä thet sättet, som skedt är. Tänk, at med thenna sak är redan
så wida kömmit, at Wilhelm understät sig uppenbarl. i thessa dagar
för min hustru i min fränwaro lasta Bror såsom högfärdig, och
then ther icke wille tala en gäng med folk, med mera. Men Pryss
theremot har fåt berömmet, at hän wore human och egen med alla.
Och skulle efter Wilhelms mening Pryss säledes wara thet tienligaste

23



Martin Cerenius.

biskopsämne ibland alla competitorer, efter til biskopsämbetet ei
fordrades mera skickelighet, än om min hustru eller nägon annan

thylik qwinna finge allenast prästekläder på sig, så wore hon nog
skickelig thertil etc. etc. etc., at anställa visitationer behöfdes ei
stort förständ til etc. Sedän jag af min hustru fick weta thenna Wil-
helmiska historien, så gick jag par dagar therefter til Isaac at giöra
försök, om icke besagde historia af honom och Herman hade sin
uprinnelse, och blef om thenna sanning nogsamt öfwertygad. Ty tå
jag wid samma tilfälle giorde honom thet förtroende, soin en gam-
mal wän, at jag förut wiste honom min inlaga, som jag dagen therpå
ingaf emot herrarnes obilliga pästående, at jag antingen skulle
straxt skaffa löftesmän för scholemedlen, eller låta auctionera min
gärd, war lian rätt styf på sin kant och förswarade i thet högsta hän
kunde saken på Pryssens och the andras sida. Och när jag i synner-
het yrkade therpå, at Bror och Gadolin skulle nödwändigt höras,
säsom the ther öfwer thenna sak förut suttit, och gemensaml. tillika
med the andra warit nögde med then wtmdne inteckningen på min
fastighet i staden, så utlät sig Isaac på samma sätt som Pryss förut
i consistorio bemöt then ärl. Deutschen, hwilcken med sit skriftel.
votum hällit med mig i thenna delen, nami. at här wore nu Consis-
torium, och at man nu icke, som i Browallii tid skedt, behöfde cor-
respondera med fränwarande. Thetta spelet är icke oslugt drifwit
af Pryssen. Hän säg förut at thet war omögel. at siippa Isaac twerte-

mot consistorii resolution. Ty slog hän sig först i slanger med Her-
man, skaffade honom utan Communication med mig låf at resa til
Stockholm, och förordnade äfwenledes mig owitterl. Pihlman at

förrätta thes syssla; hwarigenom händt, at jag och Herman blifwit
owänner, och Herman äf:n genom thetta Pryssens förtroende blifwit
lockad at draga Isaac i samma nät. Utan twifwel. hafwa löften om
befordran äf:n kömmit här til, hwilcket Herman uti en häftig dis-
curs med mig näst för sin afresa, nog tydel. lät förstä. Ingen må
tro, at Wilhelm wägat sig at tala sådant af sig sielf och utan säker
anledning, ja, så säker at man nu fult och fast menar, at alt är redan
genorn Pryssen wäl bestält, och fast grund lagd til allas thsras up-
komst. Nog om thetta wackra och stadiga folket thenna gängen;
hwaraf Bror lärer finna hwad thet är at lita på them. Elies har
Pryss blifwit så dierf, at hän genom bref til åtskilliga pastores,
anmodat them at votera på sig til biskop. Mankan tänka, at lian
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gåt nog högt i thenna konsten, efter hau understät sig at äf :n skrifwa
Christian Welin til om samma sak. Thet förtrodde mig Johnsson
stackare i menlöshet. Men mån Welin i synnerhet eller ock nägon
annan icke mera wore så ärlig, at hän uppå begäran gåfwe fram
en sådan apostolisk epistel? Thet wore härlig sak framdeles.
Aldrig tror jag at Pryss af sig sielf wågat spela sä groft, om icke
Tillander och Clewberg narrat honom å stad, at således genom
thenna konst hielpa äf:n sig sielfwa och andra Swenskar. Men
andra kunna ock skrifwa, fast icke immediate som Pryss och i egen
person. Jag berättade förra gängen, at Hasselbom och Lidin arbeta
för Tillander. Nu bar jag hört, at then förre skrifwit både gamla
och unga Hedman til i Wasa och recommenderat i synnerhet Til-
lander. Låt se huru thet går med thessa Brors släktingar och gamla
wänner. Tillander har sielf warit sä tiltagsen, at hän sielf och genom
Lidin sökt förmå ingenieuren Gadolin at arbeta för sig hos präster-
skap.t. Är icke thet nog långt gängit at förmå then ena brodren
at gå if:n then andra? Til then endan har Tillander redan giort
twenne wisiter hos Gadolin och theras fruar hafwa äf ;n i hast blifwit
systrar. Ty Gadolin, som hän sade för mig, har icke afslagit Tillan-
ders begäran, utan gifwit hopp at wilja wärkställa then samma så
mycket hän kunde. I Österbotn skal icke eller wara redigt wäsende;
som then therif:n nyl. hemkomne past:r Bechman berättat för
Johnsson. Större delen lärer falla på Mathesius i Upsala. Några
äter hafwa förklarat tycke för Forskäl. Och är icke eller Werander
blefwen lottlös. Thet lärer altsä bli en sådan oreda wid thetta
biskopswal, som näppeUn lärer haft sin like. Här är nu ingen mera
ärlig, än then fromma Deutsch. Frosterus torde wara nägot at lita
pä. Men när man snäser honom, sä mäste lian tiga, och sä gär
comoedien an utan hinder. Mig wil man nu äta opp pä alla kanter
för Brors skul, och twinga til aftal genom hård medfart. Ehuru
herrarna oppe bedyrat at the ingenting giorde mig emot utaf affect,
så fick jag likwäl weta först genom Johnsson och sadan genom
Cajalen sielf, at Clewberg, sä snart hän kömmit hem frän consisto-
rio ecclesiastico, skickat efter Cajalen och frågat af honom, huru
thet ware nu fatt med saken angående Flachsens pästädde 600 d.
so;n jag efter th n ingifne räkningen borde betala. Hän hade
gierna welat komma then saken i gäng och en ny röra, men har doch
thenna gängen ännu icke kunnat. Löften se the icke gälla hos mig,
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therföre wil man twinga mig. Men jag frägar intet efter her-
rarnes trug eller hot, sä länge Gud onnar mig helsan och jag kan
skrifwa. Af alt thetta med mera, som än hända kan, lärer Bror
lättelm firma huru angelägit thet wore at auctorisera mig på thet
begärta sättet genom Hans excellence cancelleren ju förr, ju heller,
och ätminstone sidst til then tiden, tä biskopsförslaget bör opsättas;
på thet jag therwid i synnerhet måtte få tilfälle at se folket i och
pä fingrarna. Bror lärer tanka, at jag för egen förmän yrkar härpå.
Icke är jag ellir nägon stoicus. Men thet kan jag heligt bedyra,
at jag härmed rätt så mycket syftar på wära fattiga landsmäns
bästa, som mit egit. Gud låte ändtel. wäl gä, och hielpe oss för-
trykte Finnar! Sä när hade jag glömt at nämna, huru Johnsson
stackare äf:n af Wilhelm blifwit wid åfwannämnde tilfälle noterad
för then, som bruka wänskap med mig af räddhoga för Bror. Min
hustro låter ödmiukelm helsa, och sade mig i gär, at jag skulle räda
Bror, at i synnerhet insinuera sig hos fru Spitz, som är kammarfru
nu för the yngre Printsarne, säsom för Prints Gustaf förut. Hon
skal wara mäktig qwinna, men skal ock wela ha smörja. Bror wet
bäst hwad häruti säwäl som andra thylika omständigheter är til
görandes. Jag har allenast at giöra min hustro til wiljes giort thenna
erindran. Nu kommer jag intet mera ihog nägot, som wore wärt
at plutra bort papper med. Men et är doch än angelägit. Som jag
förstod af bror Gadolins bref til mig, at Hans Maijit ännu tä icke
remitterat saken, angäende wär penningelöns förwandling til riksens
höglofl. ständer, så skref jagbref therom til Semander med begäran,
at hän med första wille skynda pä besagde remiss. Samma bref
fölgde med sidsta post under bror Gadolins couvert. Jag bad honom
at lefwerera brefwet Sernander i händer, om så skulle än behöfwas,
och tror, at thet lärer wara bestält. Jag är med wördnad S. T.
Högtwördade käreste Broders ödmiuke och trogne t:re

Åbo, d. 13. Nov. 1755. Martin Cerenius.

In margine; P. S. Österbotningama skola wäl wilja nämna Bror,
men med sädant folk, som i thetta bref äro nämnde; ehuru ock
nägra få tänkt pä Fortelius i Borgo.
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Antti Chydeniukselta. Från Anders Chydenius.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellaire.
Höggunstigste Förman.

Nukan jag Ster icke längre hälla mig från det angenämaste af
minä nöjen, at igenom bref upwachta Högwördigste Herr Biskopen.

Den. bedröfweliga ödeläggelse af alla näringar, och derpå följande
nöd, samt dermed förknippade utflyttningar, banqverouter etc., som
alla förut blifwit wista wara en fölgd af det antagna financesystemet,
börja nu alt mer och mer at wisa sig.

Wij hafwa Gudi låf mäst öfwer alt i Österbotn ecclesias puras, som
ei äro öfwerswämmade af herskaper, och bära wij oss just derföre
i det längsta, icke destä mindre gå auctioner och executioner hos oss
i swang öfwer alt; 4 stycken af sinä 40 äboer i Nederwetil hafwa
alleredan gått öfwer ända, och nog äro wist 8, som ännu hwardag
wänta pä samma öde, alt til kronans och rikets förmån och stats-
wärckets liielp. lag kommer ei i hog, om jag sidst berättade det en

länsman i Wermland haft 500 executionsorder, som enligt förordnin-
gen wid embets förlust bordt innom 2 mänader wara exeqverade,
hwarföre hän warit nödsakad at taga af häradsrätten bewis derpå,
at det wore honom omöjeligit, at exeqvera dem på 2 års tid. Från
Stockholm berättas, at ingen wäxel säljes på börsen, och coursen
börjar at stiga. Det är wist sölfrets och andra wahrors pris har
begynt mot hösten at märckeligen höja sig. Gud näde oss! Det
bebädar ny osäkerhet; och det har fallit mig in wara en fölgd af
rådkammarens mått at förwara bruken från undergäng genom för-
lager etc.

Det war märckeligit, at sai. r.r. Löfvenhielm för sin död fick så
dryg känning af penningeställningen den lian med magt sökte at
förswara, at hän sielf mäste tadla den til slut, och så när blifwa ett

offer för den samma til sin wälmäga.
Frijhet at fä anständigt närä sig och säkerhet at få sin wahra

betalt uti stadgat mynt, wore efter min oförgripeliga tancka alt hwad
en regering genom lagar kan göra til näringarnas upkomst. Men
jag förlåter icke den goda Kryger, som sielf i sinä lediga stunder
om folckmängden förr och efter syndafloden wisar, huru hiskeligen
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folckmängden ökte sig i forna tider, Imru städer, slögder, jordbruk
etc. anlades och uplifwades ulan nägra reglerade stadsprivilegier,
classificationer, stads- och landtmannanäringar, med mera, som wet,
at Swerge fordom warit talrikare pä folck, och aldrig wetat af
sådant, men icke destä mindre med yttersta ifwer fächtar för regle-
ringen, och jag wet icke om jag misstager mig då jag säger, at lian
genom förfächtandet af den sattsen i bästa wälmening skadar riket
mera i längden än hela Pommerska compagnien. Det sednare
dödade straxt, men det förra lägger grunden til ett lönligt gift,
hwarigenom staten under den lyckeligaste regering tränar bort i
längden.

Boställsinrättningen i Westerbotn för officerare är nu förwandlad
til en landspläga. Den blef sidsta riksdag bijfallen, men del är
ohyggeligit at tala om tilgängen derwed.

Hööwäxten war ömnog i är och bärgningen medelmåttig, men det
mykna höstwatnet af ett continuerligit rägn bar ut med älfwarne
gåt np nti höladorna och wed denna G. Carleby elf allena förskemt
säkert 8 a 900 winterlass höö. Sädeswäxten war ock nägorlunda,
men stär ännu til en tredie del pä äkren, och af det som är inbärgat
har äfwen rägnet genom mältande bortskämt mycket.

Twenne Spaniefarare äro i sommar redan för wär stad utgängne,
och capitain Lalin, som hwar dag wäntas frän Holland, skall ock
fara ut til wintren, om hän hinner. I Westerbotn är ock en Spanie-
farare hemkommen, men til föga gagn för landet, ty rederiet har
stannat i häret pä hwarannan, och lasten ligger seqvestrerad, men

ännu häftigare dragas städerne med at hindra bondeseglation. En
del fartyg hafwa seglat bort med wåld, andra ligga under seqvester,
och ingen fär den minsta Credit. Med ett ord: borgaren och bönder
äta up hwarandra, men bonden fär altid först sätta emellan. Hög-
wördigste Herr Biskopen behagade i sitt högtwördade en gång
nemna at köpmannawahrorna icke falla i samma män, som landt-
manna, och just delta röjer, hwem som äg r en öfwerlägsen styrcka,
at nedtwinga priset pä andras och i det längsta bijbehälla det på
egna wahror. Männe städerna genom en sparsammare hushällning
i de framflutna tider framför landtmannen wunnit delta förspräng,
eller männe icke privilegier etc. fä nägon del deruti, som efter mitt
begrep alla tider hanat lagliga wägar til wissas wälmäga och plurali-
tetens förtryck.
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Det klagas mi allinänt, at tryckfrijheten alstrar af sig idel owet och
sqwaller. I synnerhet är gallan sprängd emot wärt ständ; men jag
blifwer doch wed den tanckan, at det goda, nemligen nationsuplys-
ning, som derigenom winnes, öfwerträffar det onda, och alla fä sin
läxa och blifwa wahrsammare, hwarigenom regeringssättet och fri-
heten aldra säkrast bewaras.

Wår goda mag. Pazelius är extremt liderlig, en oärhörd förargelse
för församlingen och en skamfläck för sitt ständ. Hän christnade
för nägra weckor sedän ett barn hos fiskalen i staden; men lian
måste hållas np af kläckaren och hielpas til rätta dä hän icke kunde
läsa, lian lade sig där öfwer natten och kom icke om morgonen ihog
at lian christnat något barn. Mäst alla faddrarna hafwa warit
oroade deröfwer, at barnet ei blifwit döpt rätt, doch på kyrcko-
herdens förklaring gifwit sig tilfreds. Probst Saini, säges hafwa twå
gångor frän domcapitlet fätt befallning at göra sig derom under-
rättad, men hän achtar sig för sädant, och will tysta ned alt. Mänga
bönder wet jag hafwa äfwen hos oss plichtat för fylleri, som ei supa
'/3 del mot honom, men hän gär frij til ett bewis huru olika lastema
straffas hos gemena män och ämbetsmän. Herren i näder förbarme
sig öfwer oss, och hielpe än sin förfallna församling.

lag wet wäl, at jag, så wäl genom min widlöftighet, som oförsynta
utlätelser uttröttat Högwördigste Herr Biskopens tälamod. Men
förlät Högwördigste Fader den som icke fär någon roo, utan at öpna
sitt innersta, och som icke destå mindre med aldra diupaste wörd-
nad framhärdar til grafwen Högwördigste Herr Doctorns, Biskopens
och Procancellairens aldraödmiukaste tienare

Nedervetil, d. 12. Octobr. 1768. Anders Chydenius.

Ernst Johan Creutziltä. Från Ernst Johan Creutz.

1. H:r Magister.

Jag tackar honom för den mig tillskrifne wackra disputationen,
och giör mig alltid ett nöje att kunna befordra dem som igenom så
nyttige studier wisa sig wara skickelige tili det allmännas tiänst. Jag
är H:r Magisterns beredwilligste
Stockholm, d. 18. November 1737. Ernst Johan Creutz.
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2. Höglärde H. Magister och Adjunct.

Här inneslutit föllier mitt bref tili academieräntmästaren Sten-
man om lönens obehindrade tillgodo niutande, soin H:r Magisterit
och Adjuncten tili swar lemnas; förblifwer H:r Magisterns och
Adjunctens beredwilligste

Stockholm, d. 29. Decemb. 1738. Ernst Johan Creutz,

A tergo: Den Höglärde Magister och Adjunct wid Kongi. Academ,
H:r Carl Frid. Mennander a Åbo.

G. Creutziltä. Från G. Creutz.

1. Högwyrdigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

Arkkipiispan toivomuksesta lupaa nimittää amanuenssin, maisteri Kuosin yli-
määräiseksi apulaiseksi. • Lovar efterkomma ärkebiskopens önskan, alt amanu-
ensen, mag. Knös utnämnes tili extra adjunkt.

Högwyrdigste Herr Doctorns, Ärkebiskopens och Procantzlerens
hörsamste tjenare

Stockholm, d. 2. Augusti 1784. G. Creutz.

2. Gripsholm den 24. Oct. 1784.

Högwördige Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

Suosittelee Ladugårdin seurakunnan kirkkoherraa Olof Enerothia pankkival-
tuusmieheksi. Rekommenderar kyrkoherden i Ladugårds landsförsamling Olof
Eneroth tili bankfullmäktig.

Högwördige Herr Doctorens, Ärkebiskoppens och Procancellerens
hörsamste tjenare

G. Creutz.

Effter et och annat giordl försök at bestrida lagligheten af En:s utseende til
bancofulmägtig har jämwäl en winskänk i Stockholm i tryckfrihetsförordn :n,
utbegärt protocollerne berop:de sig pä hwad som i Saken passerat är, at läggas
för allmen offentlig dag. Et underd. hemstellande til H.K. M:t afgär med denna
post ifr. consistim, huruwida tryckfrihetsförordningen sträcker sig til delta af
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en hei annan beskaff:t än rättegängsärender warande mål och som angär en

effter ständernas förfatning oss opdragen förtroendeförrättning. Jag anhåller
ödmjukast at Ed. Exc. tächtes så begä, at H:s Maij:t -wärdes nådigt afslä den
begärta handlingarnes utlefwerering til trycket eller ock befalla at saken måtte
hwila, til des wi för wära principaler kunna stå til answar, om sä fordras, och
wårt raehnlösa göremål, som ren genom delta optaget wil kasta skugga, så-
dant fordrar. 1

D. 19. 9bris 84.

3. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop samt Procantzler!

lag är Herr Doctorn och Ärkebiskopen mycket förbunden för den
omsorg och möda Herr Doctom och Ärkebiskopen gjort sig att be-
fordra kgl. hofpredikanten Eneroths utväljande tili bancofullmägtig.

Hörsamste tjenare

Stockholm, d. 22. Nov. 1784. G. Creutz.

4. Högwyrdigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procantzler, och
ledamot afKongi. Nordstjerne Orden.

angående herr professoren d:r Amnells ästundade tjenst-
frihet, Hörsamste tienare

Stockholm, d. 17:de. Februarii 1785. G. Creutz.

5. Stockholm, d. 28. Apr. 1785.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procantzler och ledamot
af Kongi. Nordstjeme Orden.

- ■—- har jag med nöje förnummit Kongi. Maj :ts nådiga befall-
ning angående förskaffande af evangeliska lutherska församlingens

1 Luultavasti K. F. Mennanderin verraten epäselvästi kirjoittama konsepti,
joka on välittömästi G. Creutzin 24. X. 1784 p:tyn kirjeen jälkeen. Troligen
ett koncept, delvis otydligt, av C. F. Mennander, vilket följer omedelbart efter
G. Creutz brev av den 24. X. 1784.
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Imfvudböcker tili ambassadecapellets tjenst i Paris vara upfylld;
och skall jag draga försorg att dessa tili mig sände böcker med det
första bliva vidare afskickade. Hörsamste tjenare

G. Creutz.

6. Stockholm, d. 9. Junii 1785.

Högwyrdigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procantzler och ledamot
af Kongi. Nordstjerne Orden.

behagade Herr Doctorn och Ärkebiskopen för kongi, wet-
tenskapssocieteten i Upsala förklara den myckna tacknämlighet
och ärkänsla, hwarmed jag emottagit de mig tillsända acta,
Hörsamste tjenare

G. Creutz.

Axel Fredrik Cronstedtilta. Från Axel Fredrik
Cronstedt.

I. 1 Högwördige Herr Doctor och Biskop.

Sidsta högtärade skrifwelsen fägnar mig med det at mig gifwes
tilkänna, det iag är bibehällen i Herr Biskopens wänskap.

Sådane som de förr nämde portraiten woro, dä iag räddade dem
från det sidsta ödet, har iag äran at sända dem härjämte. Om den
authorens arbeten icke förr äro i händer, kan iag gjöra mig försäkrad,
at swenska mäns och wissa lärdas portraiter däribland blifwa wäl-
komna, men i alt fali fä de wittna om min oföränderliga wilja,
at gjöra Herr Biskopen nöje. Nog harmin swäger, assess. Tersmeden
sagt mig, at hän gifwit H:r Biskopen en bok, som wi täflat om

och innehölt päfwen Clementii XII med dess cardinalers portraits;
men iag wil weta, (oss emellan) om det skjett, ty hän torde allenast
willa ställa mig på det sättet tilfreds.

När iag flyttade til delta boningsställe, lämnade iag effter mig i
Norberg minä mineraldoubletter och fär dem icke hit förrän på

1 N:ot 1 ja 2 päiväämättömiä. N: is 1 och 2 utan datum.
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nasta före, så at iag icke förrän et annat är, wil Gud, kan skaffa
nägra ut på sin rätta wäg, hwarförinnan iag torde fä weta, hwilka
slag frän denna orten egentel. ästundas: ty hwar samlare wet, hum
skiljaktig smaken är och hwad det fordras til en generel samling
för en ort, så fyndig sommin iurisdiction är. Det står nu så til för
min egen räkning i den saken, at iag gjör ganska smä conqvetter om

året, icke för det, at lusten är förgängen el:r samlingen complett,
utan för hinder af andra sysslor och at iag har ingen upmuntran
af lust hos de ynglingar, som söka mig, emedan de hafwa andra
yrken och mineralogier för et parergon. Däremot när unga v.

Engeström war hos mig, profiterade wi af hwart ledigt moment i
den saken. Hän är så fali en til bergsman, at iag icke funnit någon
likare och fäster pä honom alt mit hopp för wår stat, sedän dels
ödet, dels wår konstiga tid gjort utsigten mörk för framtiden. Det
blefwe för widlyfftigt at bewisat; men wist wet iag, at den florerande
epoqven skrider tilsit slut; til exempel för chymien, utom hwad
wid academierne kan uträttas och som mäst stadnar wid elementa.
Om iag icke bedrager mig, så influerar därpå wår politiska crisis,
hwilken antingen är påbegynt el:r snart förestär; ty det tyckes icke
annat gälla än partie och dess medel, cabaler och intriguer, hwar-
med wettenskapen icke tilläta sinä älskare at uppehålla sig och
blifwer det, som förljudas wil, ingen frihet af i tankar och tryck,
så gjör den bäst, som icke kan el:r förstär följa strömmen ät och
därföre är känd af pariers driffjärdar, bäst, at hän endast tänker
på tidens sätt tilat närä sig, antingen de jure el:r facto excipera
undan de lagar, som hafwa allas el:r hela samhällets bärgning til
ögnamärke. Så tycker mig, at lyckeliga genier böra gjöra effter
de goda exempel som wi hafwa och då skal aldrig fela republiqver,
Scyller och Pompejer och Catiliner, som skola åter framdeles syssel-
sätta historiske beaux esprits med deras lefwemebeskrifningar til
upodling af belles lettres. Förlåt mig, Herr Biskop, at iag har
gätt utan min sphere. lag längtar effter samtal med sädan man i
ödemarken och är Högwördige H:r Doctorens och Biskopens öd-
miuke tjenare

Axel Fr. Cronstedt.
Päiväämätön. Utan datum.

*
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2. Högwördige och Höglärde H:r Doctor och Biskop.

När iag blef hedrad med H:r Biskopens angenäma skrifwelse,
war iag i et så slätt tilständ af en längwarig siukdom, at iag icke
kunde mera än sända det til min Stora gynnare h;r bergsrädet v.

Swab och låta swaret pä honom ankomma. Sedermera bar iag af
bemälte bergsräd fätt höra, at ärendet blifwit uträttadt, säsom det
sig giöra lätit, doch nägorlunda enligit med H:r Biskopens åstundan.
Hwarföre iag förwäntat nägon annan nöjsam lägenhet at hafwa aran
af et skriffteligit besök, emedan iag bör föreställa mig, at H:r
Biskopen är mätt och offta ledsen af en tomm brefwäxling. Et
tilfälle gick mig doch utur händren när stuffer af minä reliqver
öfwersändes til Åbo, emedan Gaddens ombud kom mig för hastigt
uppä. Därwid iag likwäl welat förbehålla mig en god uttydning,
om de flästa warit förut i samlingen, til äfwentyrs genom den Stora
stenskojarens Tideströms åtgärd.

Nu tager iag mig anledning af medföljande 3 :ne portraiter, soin

alla gå ut pä en sujet, men torde icke wara förut i Biskopens
händer, häldst man icke kunnat föreställa sig, at det belupit sig
mera än et pä denna mannen, ehuru polyhistor lian är, sedän
Lischow flyttat honom mänga trappor ned och nästan til foten av
Pamassen. Af nyheter i lärda werlden är sä stor brist, som det
war pä rön för academien wid sidsta qvartalet. En disputation
frän Åbo om gips bar lupit spissruthen i lärda tidningarna och
wäntas allenast pä autorens apologie, hwarwid hän mä se sig före.
Imellän oss sagt, sä är man här pä sidan litet missnögd med professor
Kalm därföre, at lian är nägot widlyfftig och senfärdig med ameri-
canska reseioumalen och gifwer oss däri icke andra nyheter, än
de, som förut blifwit uptäckte i academiehandlingarne el:r acade-
miska arbeten. Således torde man willa hädaneffter litet bry honom
i sit prsesidii embete. För min del bar iag, hwad gipsen wid-
kommer, mäst warit angelägen at fä weta, hwad teken som gifwas
til lager däraf i Finland, ty iag kan icke tro, at afseende giöras
til Pargas kalksten el:r marmoren, hwaraf H:r Biskopen behagade
lofwa mig profstycken, tagna under dagskorpan.

Nyl. är den Neapolitanska musslan hembragt, hwars silkeslika
skägg läter spinna sig til et skönt garn, hwaraf flere prof med-
följa och wäntar bergsrädet Swab, som beställt henne, däraf et par
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atrumpor längre fram. Hon mäste wara förut wäl känd, är V 2 a %

aln läng, spitsig i ena ändan af sådan figur ...-

1 Sidsta praeses
Lenberg giorde intet stort krus wid afskieds tagande, men det
vacuum fylltes af Runebergs inträdestal 2 angäende Swenska wigten,
hwilket wäntas dagel. af dem, som befara den länga efftersträfwade
reductionen och willa wara beredde pä attaqven wid riksdag.
Bergsrådet lusti är antagen af kungen i Dannemark, at reglera
Kungsbergs oeconomie; därför wänta wi snart Stora förslager om

hela Norrska bushällningens omstörning: Magnis enim magna
decent, och är det en olycka, om trycket däraf icke tillåtes; doch
som hän icke lärer blifwa gammal där, torde wi doch en gäng fä
se dem pä tyska.

H:r Biskopen får i sidsta qvartalet se nägot om finska sielffrät-
stenen. Därmed är iag icke så särdeles nögd, efter där handlas
mycket om effectu och litet om caussa. Den senare tycker
mig förtiena utredning och är iag nästan säker pä at den sticker
i blyerts el:r swafwellius; men aldrig i salpetter, som Wallerius
citerat bewis uppä. Om utur et rapakivi-berg, som i dagen wittrat,
stenar upbrötos utu fasta el:r owittrade hällen, som pä djupet säkert
finnes, sä blefwe man snart uplyst. Förbl. Högwyrdige och Hög-
lärde H:r Doctorens och Biskopens ödmiuke tienare

Axel Fr. Cronstedt.

In margine: Grubben chymicerar dagel. hos Scheffer och blir
innan kort resefärdig til Canton. Gud låte honom fä komma hem
igen med hälsan, så til wänners fägnad, somat lärda werlden mä
fä se, hwad chymisk kundskap förmär til naturalhistoriens förbätt-
ring, om nytto eljes är dess objectun.

Apostille. I anledning af Grubben bör iag berätta sub rosa
silentii, om det icke förr är bekant, at chinesaren sökt pä alt sätt,
at bedraga honom wid färgestoffers beskrifning; doch har hän fädt
et frö, som färgar äkta gult, beständigt mot syra, lut och soi, hwilket
förr aldrig kunnat i Europa prsesteras. Händel med den waran

1 Tässä on herttamaisen, sahalaitaisen kasvinlehden muotoinen kuvio.
Här återfinnes en avbildning av ett hjärtformat, sågat blad.

2 Jos tarkoitetaan Efraim Otto R:ia, on tämä päiväämätön kirje väärässä pai-
kassa, sillä hän tuli tiedeakat:n jäseneksi vasta 1759. Ifall här avses Ejr. Otto
R., är delta odaterade brev på orätt ställe, ty hän blev medlem av vetenskaps-
akademien först 1759.



Axel Fredrik Cronstedt.

blifwer således en stor ohjeet för hononi icke mindre än at komina
under de öfriga äkta färgers beredning. Däri skal hän hafwa gagn
af chymiska kundskaper ntom hwad den kan tienä til vemisses
och kitters utrönande. Saker som Europa saknar, ätminstone til
qvantiteten.

Erän Bombay bar iag skrifftel. fädt härliga löfften on Stora
rariteter af en swensk, som warit informator för minä bröder och nu

är commander of the fort at Bombay etc.; men ju flera löfften i
det ämnet, desto mera oro, ty iag är född under den stieman,
som tilegnar smicker och löfften, utan därtil swarande päfölgder.
Få se, huru det förhäller sig, om iag förändrar station pä jord-
klotet.

H:r Biskopen behagar icke glömma anstalter tilat fä af finska
blyertsarterne raisonable profstycken och at pälägga studerande i
neigden däraf, at söka up bäde de lösaste el:r renaste arter däraf
det slaget och alla granatlika ämnen, ty det är icke otroligit at i
Finland finnas tennmalm.

Salvisto serpentie, hwaraf Gadden skiekat mig academiska stuffer,
h. e. små bitar, borde giöras nytta af, häldst om mankan få honom
ren från artsfiende el:r rättare förtrogne wän: glimmern, men är
det rudimatiere för et folklöst land? 10, tror iag, ty Handöls talg-
stensbrott i lemteland ligger i et swärt climat och har doch for-
merat i byar för flera siecler tilbaka, emedan man tilredt de bruk-
baraste käril och warit i fred för förlagsmän, brukspatroner el:r
herrar directeurer och factorer, som icke kunna el:r böra lefwa
af slögder i wissa ämnen, til exempel: släta lärffter i Swerje, tuffer
och baster i silkesländema.

3. Högwördige Herr Doctor och Biskop.

lag har nu profvet i händren af Herr Biskopens benägna ihug-
komst och har äran at därföre aflägga myeken tacksägelse, som
hade skiedt förr, där icke en gängbar feber, som dock lindrigt
handterat mig, hade värit til hinders.

Detta anser iag efter gifven god anledning för en början af den
Communication, som oss imellän mä fortfara pä Öster och wester-
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ländska mineralhistoriens vägnar, och därföre tager min egennytta
sig frihet at päminna Herr Biskopen tilat söka upreta nägon af
sinä bekanta i den ryska lärda verlden, at skicka oss något mera
i större volumer af de Östra länders mineralier, hvilka altid aro
och blifva rariteter i Europa. Hvad medel man mä bruka at obli-
gera dem, lemnas af mig i Herr Biskopens skiön och til dens förslag,
somman kan giöra anbud däraf. Det vet iag, at deras wettenskaps-
academie är rik och altid kan få til mängd sådane saker, som icke
fordra granlagenhet vid utsläendet, såsom kiselarter af allehanda
färgor från Tomm- och de andra strömmame åt Siberien och Tarta-
riet. Sådane äro ock icke kinkuge at föra eller skafvas de.Tlär bland
träffas stundom doch något nytt och har iag ibland bergsrådet
Psilanderhielms caspiska hafvets kislar träffat en agat, som inuti
var fylld af zeolites och dess druser. Siberiska cameoler urskiljer
sig ock altid från andra genom bergstens färgen. Lapis lazuli har
sit rätta hemvist bortom caspiska siön ät Buchareen och den är
äfven af zeolitis arter, som iern gifver den skiöna blä färgen. Mal-
mer från den kanien äro svärare at få; ty de bistä mäst i lösa san-
dertzer, som villa försiktigt föras. Mera mä iag icke tala on Ryss-
land, hvarest det lärer vara svårt at få en commerce litteraire i
denna slags lärdomen med oss uprättad, förrän nägra där blifva
smittade af modet och gär denna epoqven fmktlöst förbi, sä torde
det aldrig blifva.

lag tager mig således bättre fram, om iag vänder mig til vårt egit
Finland, livari Herr Biskopen är, desto bättre för mig och minera-
logien, satt i den hederspost, at bäde hufvudsaken och dess prse-
liminairer kanna blifva rätt och skickel. skiötte. Tilde senare räk-
nar iag sättet at slå och frambringa stuffer, hvari Herr Biskopen
lärer efter hand underrätta sinä expediter. Nog vet iag at därvid
kan äfven et pedanterie insmyga sig, hvarföre iag ock icke yttrar
min smak at undvika en billig förvitelse; men det lärer vi alla blifva
ense om, at en stuff bör vara oskadd eller onött och NB sä stor, at
i alt fall en bit kan däraf tagas til et försök.

Fär iag nu lof at giöra frägor, i anledning af de öfverkomne stuffer
och däribland gifva några omdömen, såsom:

1. Hvad är det för et marmorbruk, som nyl. blifvit anlagdt vid
Åbo? Är det vid Ovensär i Korpo eller vid Pargas eller i Lojo i
Nyland ?
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2. Förstå de där, at hvit marmor bör endast slipas matt och aldrig
poleras, som doch är et svärt och ofta fruktlöst arbete?

3. Finnes det nägon tilgång af den helt hvita kalkstenen pä nägot-
dera stället och bar man vattufall at kunna ställa en säg vid, som

kunde lätta arbetet? Ty det mästa som mä däraf giöras, blifver
i form af skifvor, golfsten etc. etc.

4. Kan man icke få öfver et större stycke af den hvita kalkstenen,
tagen litet under dagbrynet, at här försökas?

5. Hvar finnes den flusspats blandade eller blästänkte kalkstenen
som Gadden hade prof ntaf, när lian var här, och fär iag begära
af Herr Biskopen några större stycken af Åbo traktens kalkstenar
med infallande främmande arter i gemen?

6. Gunnari arten frän Calajocki är smolandorum grönsten. Horn-
blende och glimmer bägge litet jernhaltige.

7. Pyhäjoki d:o äter hornblende och ganska fin serpentin. Bägge
höra iernige Ertzgeburgen tik

8. Tänker nägon på at giöra gagn af salvisto serpentin och måntro
man icke kan få bönder i orten at lägga sig pä dess huggande eller
svarfvande til hushällsbehof ? En sqvaltqvarn räcker hela mecha-
nismen fram och några skrufvor med träklossar frammanför
deras ändar kunna väl fästa hvart ämne. Liebelitz-arten är mycket
sämre och doch synes som där giordes nägot af honom.

Ehrenreich i Compagnie med cancellierädet Oelreich giör nu

tämmel. god äkta porcellaine, fast de siitä ondt med bränning och
glasering. Detta bör doch icke rebutera. Ty tamma svärigheter har
man haft allestädes och har vår vittra v. Svab fätt röna det tamma

vid den gröfre porcellainsleran i Skäne; emedan alt porcellains-
makeri fordrar en ganska stark eldgrad.

Den bekante mineralogien torde komma i dagsliuset innoin en
månad. Det mästa är redan tryckt och nu tål iag den icke, ty säsom
scepticus och hypocondricus mäste sädant mig hända. Det enda
hon kan duga til, är, at hon kan förmä Linnaeus til nägon omstöp-
ning eller sinnrika anmärkningar i den förväntade andra delen af
systemate natur*.

Äter til Finland. Af profbitarne at döma tyckes någorstädes vara
dugelig blyerts at finna; i synnerhet vid Nyslott om där icke är
ryskt välde. lag längtar at se rapakivi tagen i fasta klyften under
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vittringen genom skott, om icke däri skal kuuna uptäckas kies eller
blyerts. lag vil doch icke vara positiv och taga orsaken til förvittran-
det i så syrliga ämnen: ty där gifvas flera exempel på hällearter
mäst jemige, soin täla icke dagsens lius. T.e. mandelsten, amygda-
loides, gränna hällearten etc. etc., i hvilka doch ingen främmande
orsak kan upletas.

Kan iag fä öfver större stycken af blyerts, sohi icke äro förnötte?
Kimito jerngranater, som gåfvos här om äret ut för Zinngraupen?
Salvisto serpentin tagen pä litet diup? jemte de förr begiärte kalk-
stenar? Om iag blifver bergmästare öfver Westmanland och Dalarne,
den rätta malmtrakten i Sverige, så bar Herr Biskopen en säker och
villig commissionair i mig. Saken blifver afgiord innom 8 å 14 dagar.
Det bästa vore, om Herr Biskopen behagar gifva mig en förtekning
på hvad som egentel. åstundas, sedän anonymi mineralogie är
genomögnad, emedan iag knapt förstär andras mineralogiska termer
och kan mäst visa ut ställen, hvarest denna mannen tagit sinä
subjecta. Herr Biskopen lärer ock icke giöra sin samling så vidlyftig,
som vi fattige bergsmän äro skyldige til; ty hos oss är det beskaffadt
såsom med materia medica hos apotheqvaren, den hän först mäste
hafva i sin simplicite och sedän componerad och compositioneme
åter componerade. Därföre är ock det icke olikt sagt at mineral-
rikets och et apotheqves bringande i systeme på papper gå pä et ut.

Med en broder, som iag hafver och i våras reste öfver tilsit hem-
vist i Finland skickade iag några portraiter af Stora män, som lefvat
i förra seculo, til Herr Biskopens tienst; men iag vet icke, om de
kömmit öfver. De voro eljes icke så rena som iag önskat efter de
hängt på väggen.

Gud hielpe oss och hela Europa åter til fredslugnet, hvars värde
vi hade bordt bättre känna än at förspilla det för et stycke land, som
framdeles skulle skaffa oss ny oro, ny förlust af folk, om hvars brist
doch så ofta talas och vårt land öfver alt vittnar. Skola vi aldrig
få en sådan systeme för vårt samhälles styrsel, at små och falska
skiäl icke skola kunna draga oss från ändamålet eller spela vi med
förtviflan på vår rest? Det faller mig in, at om där icke är annat

fel inne, så mäste mycket komma däraf, at vi giort politiqven och
hushållning för en almänhet til tvänne olika vettenskaper, som de
doch aldrig värit från början eller böra vara, ty iag finner icke hos
vära minister-ämnen el:r ungar, mine vänner och camerader, begrep
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hvarken i oeconomia publica el:r privata. Språk och belles-lettres
aro deras hufvudyrken och några lägga sig därhos på etiqvetter,
bords ocb eqvipagens rätta beredande, en nödig, men aldrig stort
gagnande kundskap för vårt fattiga land. Förbl. Högwördige Herr
Doctorens och Biskopens ödmiuke tienare

Stockholm, d. 26. lunij 1758. Axel Fr. Cronstedt.

4. Högwördige H;r Doctor och Biskop.

At iag känner ai den werkan, som tacksamhet medförer, då iag
påminner mig H:r Biskopens yttrade fägnad öfwer min befordran,
täckes H:r Biskopen benäget tro i anledning af hwad H:r Biskopen
hafft godhet at tanka om mit hjertelag, —• —•

—.

lag wet icke, om iag förr hafft aran at heratta, det försöket til mine-
ralogie är worden trykt och om H:r Biskopen fått öfwer nägot
exemplar; mindre hwad H:r Biskopen behagar tänka om dess inne-
håll. Det sidsta skulle iag icke begiära weta, om icke H:r Biskopen
hade sig bekant afsigten at fä kunnoga mäns owelduga omdöme.
Icke är iag sjelf nögd därmed, ehuru egenkärleken wil skyla felen
med ämnets swårighet och således fria dess tolk. Den obegripeliga
ingressen, som somliga saker, i synnerhet jem hafwer i de tätaste
kroppars lönnhål och wittringens påfölgder, giöra sä mänga led-
samma distinctioner. När iag nu fått bringa ihop på et ställe minä
stuffer, ser iag et stort bewis af sådane werkningar i mineralriket,
som bryr swaga kännare, men innerl. fägnar dem, som ser en saken
med rätta ögon. I en gång, som på et ställe består af homberg med
insprängde granater, fär man längre bort blodsten, hwari glimmems
och granatemes figur tydel. skönjes, fast ämnet är förwandlat i
hsematite och på annat ställe hwit skiftrig eldfast Terä med til ross

förwittrade granater inneslutne. Denna har genom wittring mist
phlogiston och iemet, som giort swarta färgen, i homberget och
granateme hafwer förlorat sin glasartighet; men icke figuren.
Skada är at iag icke har något häraf at meddela och slipper icke
nu i grufwome, hwarest iag dem lagit i en tid, dä iag icke förstod mig
däruppä. Wid et magnesiaebrott i Dalame har iag funnit den här-
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daste röda iaspis, så jemhaltig, at hän rä drages af magneten och
et annat ställe i neigden lika beskaffadt fältspat utan inblandning
af jem som sinnen och ögonglas kunna röja.

Från Mora är nyss til mig kommen en bit af klar röktopas, om
hwars widare effterhållande iag giort anstalt, i det iag lofwat kiöpa
den skålpundtals, om hän kan winnas.

Flusspater gröna octaedriska med ruggig sametslik yta fås då
och då här i Norberg, hwaraf så wäl som annat smått iag torde til
nasta riksdag få hälsa H:r Biskopen wälkommen til en liten recrea-
tion imellän angelägnare ärenden som icke lära fela, i fall wår
frihet kommer el:r må förswaras i alla directioner. Den Högste
förunne H:r Biskopen hälsa och allehanda förmoner. Förbl. Hög-
wördige H:r Doctorens och Biskopens ödmjnke tjenare

Norberg, den 18. Oct. 1759. Axel Fr. Cronstedt.

5. Högvördige Herr Doctor och Biskop.

Mit sinnelag och tänkesätt hälla mig från riksdagen och från det
nöjet at där träffa Herr Biskopen med nägra Hera gynnare och
wänner, som eljes äro mycket sällsynte för mig. Det senare gjör
ondt, men doch rår iag icke på mig sjelf, at öfvergifva minä sysslor,
som skyldighet och eget tycke mig ålagt, för at njuta något nöje
under lika mycken oro. Förlåt mig, min Herr Biskop, at iag inför
hederlig och betydande ledamot af riksens ständer läter märkä
någon, iag vet icke hvad iag skal säga, jo räddhoga för ständers
sammankomst, icke af ondt samvete, säsom den där hatar regerings-
sättet, utan snarare af för mycken kärlek därför fruktar och bäfvar
för sådane steg, som häfva laglydnad i hela rikskroppen och om-

sider, efter mänga disputer om materia och forma gjör ända på
bägge. Men som praejudicater icke gälla för lag; så lärer iag
icke eller få draga slutsatser från det förbifame, utan endast hafva
lof at tro mögeligheten i närvarande tid och därefter taga mesurer
i det som mig närmast kan röra.

Af dem är et steg, som iag tycker mig säkert kunna lita på, at
anhålla om Herr Biskopens åtgärd, som är gällande genom vett
och oveldughet. Målen äro följande.

41



Axel Fredrik Cronstedt.

l:o En frän land- och sjömilitae oec:deputation kommande sak
om soldaters lön i Norbergs bergslag, den iag för ortens skuld
önskar så afgjord efter konungens resol. och ej efter deputations
betänkande, hvilcket senare gär ut på contractets helgd, ulan at
betrackta, det tack- och stångjem som därefter fordras in natura,
aro varor, hvilcka icke med säkerhet kunna i en ort för alla til-
kommande tider tilverkas och pä mindre äu hundrade års tid för-
ökat ansenl. sit värde emot andra varor. Samma bergslag är dess-
utom graverad med en räntä, kallad skattejern, hvilcken ingen annan
i lika omständigheter vidkännas, och när knektelönen blifver 12
sk. tackjern el:r vid pass 300 d., så får man i fredstider icke andra
soldater än volontairer, dem man i krigstider måste utbyta med
dyrlegde soldater.

2:o Secrete deputations betänkande om Bjuggrens praejudice torde
förtjena granskning, emedan för at soutenera sidsta riksdags recom-
mendation, hvilken var grundad på falsk upgift af mannens tjenste-
år, man vil ännu gjöra folck orätt. Det hettes då at hän skulle
få bergmästare caracter för det hän ingen lön tog såsom notarius
i instructionsdeputation och man ville tro, at riksens ständer, dä
de som ifrigast gjorde lagar mot orätt vid tjensters förgifvande,
skulle innom sin värdighet sälja bort andras rätt, i synnerhet de
fränvarandes såsom min och hofjunkaren Svabs rätt (ty det skjedde
då bergsrädet v. Svab och iag voro pä f jällen); men sedermera har
man fått röna annat och tycka somliga, at hän ännu icke fått för
mycket, hvartil man mästerl. förstår at utbreda ständers anseende,
lika som andra frän samma magt utgäende lagar, grundade i sjelfva
regeringsformen, vore icke mera och til samhällets större skada
eftersatte, illuderade och dagel. öfverträdde utan åtal, oro och
resningar, hvarom vår oeconomie i gemen torde vittna. Därföre är
och blir denna sak, såsom hän värit från början, personelle, veldug
och illa grundad. Gjör ock effect därefter; upmuntrar caffehus-
junkare, frispräkare och vällustige samt decouragerar flit och arbete
til ökande af de klagomäl, som almänt höras öfver oskickelige
embetsmän. Det kostar på, at lefva i en regering, där man efter
högsta vinläggande om sanskyldig förtjenst, skal tvingas både af
oförrätt och det som icke är mindre betydande, at sjelf ropa ut
sinä meriter, tilat dymedelst sjelf förminska dem. Om iag icke
i flera år tjent än hän, så feck iag sätta fingret på munnen och
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fästa ögonen pä tjensteplacatet; men nu är det odrägeligit at för
alt arbete, lifsfara och kostnad i metjem se sig förbigången af
3:ne yngre, hvaraf en allena, neml. assessor Sandel hade skickelig-
het. När iag besvärar mig hos Konungen, får iag icke efter 2:ne
gångor gjord ansökan ens bevis däröfver och när iag vände mig
lii riksdagen, så galt det icke, just för brist af sådant bevis och
sidst tilat fä måttet fullt, recommenderas Bjuggren til än större
förmon.

Det skulle til äfventyrs hafva haft större och annan verkan hos
mig, om den Högste icke behagat bättre se mig tilgodo än repub-
liqven. När iag genom besvär hade ädragit mig det dävarande
magtegandens än större missgynnande blef iag kallad til syssla af
Konungen i Dannemark litan mit ringste medarbetande och det
blef driffjädern at hjelpa mig tilden bergmästaresysslan iag nu
innehafver och sedermera bar iag vunnit annan utsigt til min
bärgning, sä at iag ser mig kunna öfvergifva tjensten, när iag
ledsnar vid chicanen och gjorde det verkel. nu, om iag icke begynt
några inrättningar i ortens hushällning, som med heder ännu icke
kunna släppas. lag torde nog mycket lita på Herr Biskopens
vänskap, då iag gär så in i egne personalier och mäste därföre
nu hälla up.

3:o Min och syskons ansökning i secrete utskottet, at fä ut acorde-
suraman efter vår sai. fader. Saken är nog för sig sjelf talande,
men därföre litar iag icke pä dess framgäng. lag känner intriguen
och vet at öfverste Wrede vil hava sysslan för intet. Däraf torde
et ogrundadt rykte upkommit, at afskjed söktes först efter döden,
där doch det förra utföll in Ixmio och det senare timade i Sep-
tembri, hvilket ingen bättre vet än närmaste grannen Wredens
sväger baron Stjemcrona. Det anstär icke mig at säga, det 63 års
tjenst, chicanerad i senare är af medregenter, väl kunnat förtjena
denna belöning och at det icke behöfts mera än at taga sit såkallade
partie tilat fä den mångdubbel, fast til äfventyrs med mindre rätt
och välsignelse. Nu är det en rätt och ty kan man under tiggande
pocka därpä.

Desse äro de angelägenheter, som iag drister mig at recommen-
dera hos Herr Biskopen. .

Lithander som är hos mig och nu illa sjuk, låter anmäla sin
respect. Om iag kan tjena med nägra portraiter öfver en del af
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Westphaliska fredscommissarieme, soin iag räddat frän total under-
gäng, så skola de följa med Lithander efter en föresats, som iag haft
längt förrän iag tänkte plaidera för riksdags ärender, ehum Lithan-
der bekänner, at hän debiterat mig för portraitsamlare, hvilcket
iag aldrig blifver för egen räkning. Förbl. med estime Högvördige
Herr Doctorens och Biskopens ödmjuke tjenare

Säter och Nisshytta, d. 4. Itmij 1761. Axel Fr. Gronstedt-

Carl Cronstedtiita. Från Carl Cronsledt.

1. Ädle och Höglärde Herr Adjunct.

Herr Adjunctens 2;ne angenäma bref, jämte ett exemplar af det
hwackra (sic!) academiska arbete Herr Adjuncten nyligen ut-

gifwit, har iag hafft den fägnaden att fä och däraf intaga det Herr
Adjuncten behagat giöra mig den ähran och det tili mig dediccra.

- •- —• har intet underlätit att så hos Hans Kongi. Maij:t i under-
dänighet recommenderat Herr Adjunctens ansökning om lingwarum
orientalium professuren samt därom talt med hans excellence riks-
rådet Cederström, men beklagar att iag ändå med alt detta ej nägot
uträtta lärer, så wida Consistorium til samma beställning på det
sättet recommenderat den i Åbo warande ränttemästaren, att lönen
skall delas emilian twä, och det projectet lärer winna bifall så att

det ei denna gången lärer kurnia skie Herr Adjuncten nöije. För-
blifwer Herr Adjunctens tienstskyldige tienare

Carl Gronstedt.Stockholm, d. 17. Augustii 1741.

Adjunct Menander.

A tergo: Adjuncten, Ädle och Höglärde Herr Magister Menander
i Åbo.
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2. Edel och Höglärde Herr Magister.

Jag tackar Her Magistern som medelst dess angenäma bref och
lyckönskan tili det nu ingängne nya året, behagat mig fägna,

—■ förblifwandes H. H. Magisterns tienstkyldigste tienare

Stockholm, d. 14. lanuarii 1743. Carl Cronstedt.

H. Mag. Menander.

I. C. Dähnertilta. Från I. C. Dähnert.

1. Hochwiirdiger, Hochgelahrter, Höchstgeehreter Herr
Bischof, Hochgeneigter Gönner.

Der Herr Secret. Haldin hat mir einige Commissiones von Eur
Hochwiirden zugesandt, mit dem Auftrag, die Versicherung, dass
dieselben bsfolget werden sollten, an Eur Hochwiirden mimittelbar
einzusenden. Ich verfehle daher nicht, schuldigst zu berichten,
dass die auf beyliegender Note verzeichneten Biicher in einer Kiste
bey mir gepacket stehen und durch das erste aufzufragende Fahrzeug
iiberbracht werden solien. Mir ist es eine wahrhafte Freude, dass
ich das Gluck habe, bey dieser Gelegenheit Eur Hochwiirden
bekannt zu werden, und, wie ich längst Deroselben Verdienste
verehret habe, so mich jetzt zum geneigten Wohlwollen empfehlen
darf. Ich habe dem Herrn Haldin den Anfang eines Werkes iiber-
sandt, welches mich jetzt beschäfftiget, und die wichtigsten Acta
publica Pomeranise in fiirstlichen und königlichen Zeiten, nebst
den gesanneten Landes-Ordnungen in einigen Folianten enthalten
wird. Er hat mir versprochen dem Buch Eur Hochwiirden Fiir-
sprache zu schaffen, und ich werde die dem Yerlag darin wieder-
fahrende Gewogenheit mit dem allergehorsamsten Dank erkennen.

Soille noch etwas aus dem Biicher-Verzeichniss mit 10 pr. het.
rahat zu Befehl seyn, so werde ich solches promt besorgen, und was
in Deutschland zu Eur Hochwiirden Diensten seyn kann mit dem
grössten Vergniigen ausrichten.

Von den Sachen unsrer Academise solien verschiedene, wie ich
höre, an die Hochl. Reichs-Stände gelangen. Vielleicht sind darunter
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auch einige streitige Praesentations-Sachen zur Theologischen und
Historischen Profession. Die Ausländer unter unseren Profes-
soren haben mit aller Macht gearbeitet, einige wackere ein-
heimische Manner davon auszuschliessen. Ich hoffe aber dass der
in Stockh. befindliche M. Gadebusch zu der historischen und der
Mag. u. Theol. Baccal. Brockmann zu der Theologischen nicht alle
Hoffnung verloren haben werden. Wollen Eur Hochwiirden bey
etwa vorkommendem Fall beyde Manner patrociniren, so versichere
ich, dass Dero Gewogenheit keinen unwiirdigen zugewandt wird.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre, stet»
zu seyn Eur Hochwiirden ganz gehorsamster Diener

Greifswald, d. 7. April 1765. Dähnert.

2. Hochwiirdiger Herr Doctor und Bischof, Hochgeehrter Herr.

Ich hoffe dass der Herr Haldin vor 3 Wochen an Eur Hochwiirden
mein Schreiben wegen der verlangten Biicher abgegeben haben
wird. Jetzt kann ich die Ehre haben, zu berichten, dass am 29. Apr.
der Kasten mit den Biichern an den Schiffer von Wolgast Christian
Kniippel, der damals auf dortiger Rhede segelfertig gelegen, abge-
geben und demselben ein Frachtzettel an Eur Hochwiirden beyge-
fiiget ist. Ich habe dieses schuldigst melden wollen, damit auf dor-
tigem Zollhause nöthigen Falls Erkundigung nach des Schiffers
Ankunft geschehen könne. Weil der Kasten nicht voll war, so habe
ich Stiicke von einigen meiner kleinen Schriften darauf geleget und
ein Päckchen an den Herm Dom-Probst Möller beygefiiget. Ich
ersuche gehorsamst dies letzte Umschlag an ihn abreichen zu lassen,
und weiter zur beliebigen Vertheilung an den Herm Haldin
abzugeben. Auf desselben Yerlangen habe ich auch ein besonders
geschniirtes Packet fiir den Herrn Baron Koskull unter in dem Ka-
sten geleget, imgleichen 30 Exemplare von des Herrn Bibliothecarii
Giörwels Tractat von des König Gustaf Adolphs deutschem Feldzuge,
die vormals der Herr Ober-Staath. Bar. von Lantingshausen bey mir
niedergesetzet hat, und die Herr Haldin demselben iiberliefern zu
lassen die Giite haben wird.
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Ich wiinsche, dass alles unbeschädigt eingehe, und werde mich
freuen, wenn ich im Stande bin, Eur Hochwiirden hier angenehme
Dienste erweisen zu können. Zu derselben Geneigtheit empfehle
mich aufs ergebenste und habe die Ehre, mit steter Hochachtung zu

seyn Eur Hochwiirden gehorsamster Diener

Greilswald, d. 1. May 1765. I. C. Dähnert.

3. Hochwiirdiger Herr Bischof tmd Procancellarie,
Hochgeneigtster Herr.

Nach Eingang von Eur Hochwiirden geneigtster Zuschrift war der
Kasten mit den Biichern bereits dem Schiller Cniippel von Wolgast
iiberlielert, und ich holle dass mein Bericht davon mit der Post so
wie nunmehr die Biicher selbst richtig abgegeben seyn werden.

Es sollte mir ein wahres Yergniigen seyn, wenn ich' zu einer
bequemen Abtragung des Geldes Fiirschläge zu thun im Stande
wäre. Diese aber lellien mir, da ich niemand erlragen kann, der in
Stockholm etwas zu bezahlen haben sollte. Vielleicht haben dor-
tige Kaulleute eher hier etwas zu lordern, woraul sie eine Assig-
nation geben können. Ich iiberlasse Eur Hochwiirden die leichteste
Art, und bitte gehorsamst, wenn es ohne Beschwerde geschehen
kann, mich in den Stand zu setzen, dass ich dem Verlangen des
Eigeners von den Biichern ein Gniige thun könne.

Zu Eur Hochwiirden beständiger Geneigtheit emplehle mich
gehorsamst, und habe die Ehre, mit der vollkommensten Hoch-
achtung stets zu seyn Eur Hochwiirden ganz gehorsamster Diener

I. C. Dähnert.Greilswald, den 21. Jun. 1765.

NOTA
D. Schill.

2. Const. Beweisgr. aus der Kirchengesch. der Juden 10.
3. Cypriani Dissertatt 12.
4. Curtius de Christo & trinitate 2.

8. Der uralle Glaube 8.
14. Morscovii Pohtia Eccles 20.
18. Moser, von der Beicht 6.
34. Begeri Numismata Pontif 1.
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D. Scliiil.

20. Acta Ecclesiastica 1—47 2.
35. de Roye, de Missis Dom - 12.
40. Operin. hist.doctrin. de immortal. animae 16.
70. Icones 200 Virr. illustr. Boissardi 3.32.
79. Matthiae Judischer Sabbath 12.
81. Michaelia Pastor 8.
92. Confutius 3.
98. Stobaei Opuscula 32.

103. Project vom Ackerbau 2,

130. Frander Abbild. der christl. Kirche 6.
151. Satyrische Abbildungen 4.
115. Reinhard, Prudentia pastoralis 8.
117. Franzen, Crit. Geschichte der Unsterbl. d. Seele 18.
126. Oporing, de demonstr. nov testam. ex vetere 4.
179. A. tarii 1 Imagines 2.
187. Apiani Inscript. vet 2.36.
190. Sammlung der Schriften vom Jubeljahr - 32.
193. de Lith, de adorat, paris 2 secrati 20.
200. Oporin, Lohn von den Engeln 8.
241. Beza, ad Acta colloquii Montesbellig 10.
242. Heidani Corpus Theol 40.
243.44. Heidegger! Historia Concilii Trid 1.16.
247. O. Gemein Rede 3 10.
248. Spangenberg 12.
252. Homiliae 12.
253. Liturgiae mit Fratr. P. 1 3.
258. Walch, Canonisatio Caroli M 4.
259. Nachr. v. Röm. Jubeljahr und Hause zu Loretto 20.
262. Vogt, de Altaribus 10.
264. Phennisson, de Apparitionibus 6.
271. Comm.de primo & secundo Adamo 1

275 Maundrell, Reisebeschr 16.
281. Ars Cabalis. tron. 3 2.24.
301. Stief, Lohn Dudiths 6.
355. Von Porcelain 2.
336. Haller, Iter Helv 14.
359. Index libr. prohib 3.
360. Yerheiden Imagines 1.
371. Wiens Merkwiirdigkeiten 36.

1 Kuivunut musteläikkä peittää osan sanasta. En torkad bläckfläck täcker
en del av ordet.

2 Tässä on jokin kirjain, jonka merkitystä on vaikea ymmärtää. Här en
bokstav, vars betydelse är svårbergiplig.

3 Epäselvä. Otydligt.
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387—392. Ruchat, Reforai. de la Suisse 3.32.
394. Balthas., Hist. des Torg. Lucks 16.
406. Liturgie der Reformirten 16.
419. Unser Confirmation der Jugend - 2.
423. Luft. Eri., der Bibel aus Reisebeschr 8.
424. Kortholt, de Enthysiasmo Muhammedis 8.
428. Mel. . . -

1 Salem - 32.
433. Detharding, de Galli cantu 2.
444. .. -

1 der Ordenshauser 4.
449. Spaths Steinsamlung 2.
474—76. Von Cardinälen • 32.
487. De diptychis - 8.
422. Le Theologien 16.
545. Abeliter-Ord 1 8.
492. Oertelii Theologia Aethiop 10.
510. Schumacher, von den Ophiten 10.
515. Miiller, von den Urnen 8.
517. Gudii Paganus, X stianorumm 1 laudator 16.
518. Koch, de Legat. eccles 6.
520. Kiesling, de Stabil. Eccles 12.
546. L’Ordre d’Eperance 24,

Add.

68. La Relig. de Gaulois 4.
170. Hist. des Jesuites 1.16.
180. Promissiones Ducum Venet 1.16.

181. Granswinxelii Lib. Veneta 20.
244. Heidanus ist in der vorigen Serie aufgefiihrt.
276. Myller, Reisebeschr 1.32.
401. Georg Venetius de Harmon, mundi 3.

Item.

175. Lydius 3.
176. Lomeier 2.32.
177. Beger Lucernae 2.24.
186. Sylloge de Carolo 1 16.

S. 61.17.

Hierzu koulinen die Preise von den auf der vorigen Seite nicht ausgesetzten
N:o, welcbe der Herr Haldin aus dem Catal. hinzuzufiigen die Giite haben wird.

Der Rahat von allen kann 1 Louis d’or oder 5 D. seyn.
H. D.

1 Epäselvä. Otydligt.

4
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Emanuel De Ger. —• M. De la Marche. Job. H. Eberhard!.

Der Kasien - 24.
61.41.

wird rabatirt 5.

56.41.

Zur Bezahlung der vorstehenden Summa habe ich von S;r Hochwiirden, dem
H;n Doct. und Bischoff Mennander, 21 Ducaten bekommen, welche mit der
ersten Gelegenheit dem H:n Pr. Dähnert zugestellet werden solien. St. d. 17.
lunii 1765.

L. Mößer.

Emanuel De Geeriltä. Från Emanuel De Geer,

Upsala, den 24. September 1782.

Högwördigste Herr Doctor och Archiebiskop.
Suosittelee maist. Bränströmiä saamaan vaalisijan Wesslandin seurakuntaan.

- Rekommenderar mag. Bränström att bli föreslagen tili pastorsämbetet i Wcss-
land.

Högwördigste Herr Doctoms och Archiebiskopens ödmjuke
tjenare

Emanuel de Geer.

M. De la Marchelta. Från M. De la Marche.

Monsieur.

Ayant entrepri un ouvrage que je ne puis completter sans avoir
la liste des noms, demeures, et ouvrages de tous les Scavants gens
de Lettres et artistes actuellement vivants et ne me manquant bientöt
plus pour remplir mon objet que ce qui peut regarder vötre article,
je me flatte que vous voudres bien cooperer avec moy ava projet
aussy utile au public en me faisani parvenir le plutot qu’il vous

sera possible vuenotte de tous les ouvrages que vous aves donnes
au public et du lieu, et du nombre de leurs editions, soit que les
ouvrages regardent la place que vous occupes soit qu’ils ayent ete
composes pour un autre usage, si vous pouvies aussy me procurer
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les memes connoissances surtout de ce qui peut concemer vos
compatriotes je vous aurois due entiere obligation. La reputation
que vous merites doit vous porter a partager avec moy le plaisir
d’etendre celle des grands honneurs. Je voudrois trouver quelque
occasion de vous etre utile en France, et vous prouver combien je
suis Monsieur Votre tres humble et tres obeissan serviteur

A Paris, Le 13. Mars 1753. Megary Delamarche.
Huissier du Cabinet de Ms:r Le Duc D’Orleans et auteur du

Journal Etranger au Palais Royal.

A tergo: Monsieur Monsieur Mennandre Professeur de La Science
Naturelle de PAcademie d’Abo a Åbo.

Joh. H. Eberhardtilta. Från Joh. H. Eberhard!.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Academie Procanceller
samt ledamot af Kongi. Nordstjerne Orden.

Til wördsamt följe af Högw. Herr Ärkebiskopens höggunstiga
skrifwelse får jag i ödmiukhet wid handen gifwa, at exemplar af de
utkomne stycken af profversion för Kongi. Åbo hofrätt hos mig
ligga aflagde, i tanka at dem pä en gäng fä aflämna at de inbindas
och i des boksamling förwaras. Uträkningen bar warit at därmed
förekomma den förskingring, soin med smärre skrifter ej gäma
kan förekommas och hwarå jag så wäl af härwarande Kongi, weten-
skapsacademien, som et och annat Consistorium haft prof och på
begäran deras defecter completerat.

Skulle likwäl herr baron och presidenten Cederhjelm ej med delta
arrangement wara tilfrids, will jag genast bestyra därom at de ut-
komne 9 stycken och äfwen det 10: de (hwarpå jag i förgårs läste
sista correcturet) i fall det hinner blifwa färdigt, mä med någon
säker lägenhet til Kongi, rätten försändas.

Högwördigste Herr Ärkebiskopens ödmiukaste
tjenare

Stockholm, d. 8. Sept. 1785. Joh. H. Eberhardt.
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A. Ehrensvärd. Clas Ekeblad.

A. Ehrensvärdillä. A. Ehrensvärd.

1. Min K. Bror.

Prästmannen Johan Melanus, som värit här pä Sveaborg nägre
år och förrättat gudstiänsten för arbetsfängarne, hvarjemte hän ock
förrättat de prästers sysiä, som värit med arbetsfolket desse ären
hitcommenderade, bar bett mig recommendera sin ansökning, at
komma på et capellans förslag, vid första ledighet, som kan före-
falla.

Var gxmstig min k. Bror, och hielp dänne prästen, som här tiänt
med ringa utkomst; annars går hän härifrän, och det torde bli
svårt, at fä nägon annan i stället, som låter noja sig med så liten
lön, som cronan bestär, sä framt Melan, som är den första stockhus-
predikanten här värit, icke vinner någon befordran.

Jag har den aran med ali vänskap och estime at förbliva min
kara Brors ödmiuke tienare

Sveaborg, d. 2. Sept. 1762. A. Ehrensvärd.

2. Min K. Bror.

—. Får jag ta mig den friheten att hos min Bror recom-
mendera häfpredikanten Carlborg nti den ansökning lian giör.
—■

—. Jag har den ähran beständigt framhärda min k. Brors öd-
miuke tienare

Päiväys puuttuu. Utan datum. A. Ehrensvärd.

Clas Ekebladilta. Från Clas Ekeblad.

1. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

-

——. Adjuncten Billmarks befordran skall wara mig mycket
om hiertat så wäl för det loford hän äger för skickelighet och
beskiedeligt upförande, som ock i synnerhet at giöra H. Biskopen
i des önskan nöje; men framgången beror uppä Konungens nädiga
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godtfinnande, först wid förslagets skiärskådande, i anledning af de
däröfwer anförde beswären, hwilcket icke ännu hunnit skie, och
sedän wid ledighetens förgifwande.

Angäende extraordinariens tillsättande därwid academien är jag
af samma tancka med H. Doctoren och Biskopen, at sädant bäde
är onödigt, och jämwäl kan hafwa hwarjehanda olägenheter med
sig, hwarföre ock, om någon ansökning härom framdeles skulle in-
komma, densamma ej hos mig lärer finna befordran. Fast mer
önskar jag, at de redan tillsatte extraordinarier mätte snart kunna
befordras undan, så at härutinnan kunde komma i sitt förra orden-
teliga skick igen.

För öfrigt föranlätes jag at härhos communicera H. Doctoren
och Biskopen en ansökning, soin spräkmästaren där wid academien
Renard 1 hos mig ingifwit. Jag har wäl haft betänckande at lägga
handen därwid, dels för det at den ankommer pä en förmons
winnande, som i förordningarne är förbuden, dels emedan ansök-
ningar om afskied af academiske tienster böra först hos Consistorium
academicum anmälas. Men häremot har jag anledning at tro, det
academien skulle behöfva en annan och skickeligare spräkmästare,
hwilcken angelägenhet jag likwäl icke wet huruwida den kunde
winnas genom den person tili effterträdare är anmäld, hwilcken
jag tili skicklighet och frägd icke känner. Herr Doctoren och
Biskopen behagade fördenskull härom oförmärckt med consistorio
academico öfwerlägga, och des tanckar sedän mig meddela.

Jag har den ähran at stedse förblifwa med ali wänskap Hög-
wördige H. Doctorens, Biskopens och Procancellerens hörsamma
tienare

Stockholm, d. 17. Septembris 1762, Clas Ekeblad.

Tili H. Biskopen, Doct. Mennander.

2. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Utj swar tili Eder Högwördighet och Consistorium academicum
under detta dato har jag förklarat mitt samtycke och tillständ tili
magister-gradens utdelande ät 30 wärdige befundne candidater pä

1 Renaut?
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den dag, soin därtill blifwit utsedd. Och emedan minä omständig-
heter icke tillåta mig at wid denna act sielf wara närwarande, ehuru
jag det önskat och skulle räknadt för et särdeles nöje, ty är här-
med min tienstel:n anmodan tili Eder Högwördighet, det hän
behagade därmed mitt ställe företräda, och veniam promovendi
h. promotoren meddela. Jag förblifwer i öfrigt med fullkomlig
wänskap Eder Högwördighets hörsamma tienare

Medewi, d. 18. Junii 1763. Clas Ekeblad.

Tili H. Biskopen, Doctor Mennander.

A tergo: Tili Kongi. Maj:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo Stifft,
samt Procancelleren wid Kongi, academien därstädes, Hög-
wördige H. Doctor Carl Friedrich Mennander Åbo.

3. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

—■ —■ —. Hwad angår de ährender, som H. Doctoren och
Biskopen i samma bref behagat omförmäla, sä är jag helt willig at
söka giöra H. Biskopen och consistorio academico nöje i deras
ästundan om adjunctens magister Hyllens befordran tili bibliothe-
carius, hälst hän är at ansee för den skickeligaste af betieningen
tili den sysslan, säsom den där genom flere åhres tienst wid wärcket
giordt sig därom bäst kunnig, och jag jämwäl förr delta utj bref tili
Consistorium läfwat hafwa hans befordran wid tienligt tillfälle utj
ätancka. Men H. Biskopen lärer redan af mitt bref under d. 11.
Januarii nästförl. hafwa inhämtat, af hwad orsak jag funnit mig
ej kuuna lägga handen wid denna sak, innan jag af consistorio
academico blifwit tillfredstäld, i anseende tili des wid sakens an-

mälan brukade owanliga stylisering. Pädet nu härmed må komma
tili ändteligt slut, hyser jag det säkra förtroende tili H. Doctorn
och Biskopen, det hän lärer draga försorg därom, at, om ej min
ansökning och erindran fullel. kan utredas, behörig ändring då
skier i ber:de stylisering; hwarwid H. Biskopen behagade wara
försäkrad, at min wänskap för honom är och skall blifwa oför-
änderlig, oacktadt denna lilla skiljacktighet kömmit at förefalla.
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Tili bibehållande af stillhet och lugn wid academien är min
högeliga önskan, at professor Nääf mätte kunna förhielpas tili nägon
tienlig lägenhet utom academien, och will jag, när nägon sådan
förekommer, som hän sielf åstundar, med ali flit, och sä widt hos
mig stär, söka därtill bidraga. Eljest håller jag före att hän seer sig
bäst och rådeligast tili godo, om hän hädanefter med flit och an-
ständigt upförande söker winna consistorii acad :ii wänskap och
förtroende, och icke företager sig at oroa detsamma med process,
hwarwid hän förmodel. mer torde förlora än winna.

Jag har i öfrigt den ähran at stedse med högacktning och alt nöje
förblifwa Högwördige H. Doctorens, Biskopens och Procancellerens
hörsamma tienare

Stockholm, d. 13. Februarii 1764. Clas Ekeblad.
Tili H. Biskopen, Doctor Mennander.

4. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kun kreivi Tessinin ent. palvelija Peter Petrceus, joka v:sta 1761 on ollut
Turun akatemian varavahtimestari, tahtoisi akordin kautta hankkia itselleen
nimismiehen toimen Oppundan kihlakunnassa Södermanlannissa, toivoisi hän
saavansa asianomaisten keskenään sopimilla ehdoilla luovuttaa varavahtimestarin
toimensa hovi-intendentti porooni Sparren palvelijalle Magnus Hedengrenille.
Tessinin pyynnöstä Ekeblad suosittelee. Dä greve Tessins förre tjänare Peter
Petrceus, som sedän 1761 värit vicevaktmästare vid Åbo akademi, genom ackord
ville få länsmansbefattningen i Oppunda härad i Södermanland, önskade hän
på vederbörande emellan överenskomna villkor överlåta sin befattning vid aka-
demien åt hovintendenten, baron Sparres tjänare Magnus Hedengren. På Tessins
begäran rekommenderar Ekeblad Petrceus.

Högwördige Herr Doctorens, Biskopens och Procancellerens hör-
samma tienare

Stockholm, den 3. Aprilis 1764. Clas Ekeblad.

5. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Jnnan jag i dag afreser härifrån staden tili at nyttia minä sommar-
ferier i trenne mänader pä minä landegendomar i Westergötland,
bör jag ej underlåta at beswara H. Biskopens sidsta angenäma bref
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och därwid heratta, det jag nu mera haft den lyckan at kmma
fullgiöra den låfwen jag för delta lemnat H. Biskopen om adjunc-
tens Hyllens befordran tili bibliothecarius, emedan Hans Maj:t be-
hagat för några dagar sedän, uppä min underdäniga recommen-
dation, utnämna honom, Hyllen, tili bem:de syssla, så at fullmagt
för honom derä kommer at utfärdas så snart förslaget legat ut

den wanliga tiden utj Kongi, cantzliet. .

Det är mig jämwäl mycket kiärt at fömimma af H. Biskopens
berättelse utj ber;de des bref, det hans excellence h. riksrådet etc.

grefwe Teesin numera skiedt fullkomligt nöje i des ästundan om
betjenten Hedengrens antagande tili vicewaktmästare där wid aca-
demien. .

Högwördige H. Doctorens och Biskopens hörsamma tienare

Stockholm, d. 1. Junii 1764. Clas Ekeblad.

Tili H. Biskopen Mennander.

P. S. Som hwad jag här förrut berättat om Hans Maj:ts nädiga
declamation för adjuncten Hyllen, icke kommer tili fullbordan
förrän efter 14 dagar, så är en tidning, hwarmed jag allenast i
förtroende welat fägna H. Biskopen, under förmodan at H. Biskopen
behagar behälla den sä länge hos sig sielf.

Stola wid Lidköping, d. 8. Aug. 1764.

6. Högwördige och Höglärde H. Doctor, Biskop och
Procancellarie.

Jag bar för twänne dagar sedän undfädt Kongi, cammar- och
commercecollegiemes skrifwelse til mig af d. 10. Julii i anledning
af Kongi. Maij:ts nädiga utslag rörande port-accisens erläggande
af Kongi. Åbo academiestat. Ehuru detsamma genom de författ-
ningar, som tili föllie deraf lära wara widtagne, torde redan wara
bekant, bar iag doch, på det å min sida ingenting må eftersättias,
som kan lända consistorio academico til nödig efterrättelse, ej welat
underlåta, at genom närlagde afskrift lämna H. Doctoren och Bisko-
pen i sädan afsigt deraf del, til dess iag wid min återkomst til Stock-
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holm wid slutet af denna månad om Gud will! pä ett mera forme-
ligit sätt kan gifwa consistorio detsamma tilkänna. .

Högwördige H. Doctorens, Biskopens och Procancellariens hör-
samma tienare

Clas Ekeblad.

7. Högwördigste H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Jag hade i gär wid min äterkomst hit tili staden den ähran at

bekomma H. Doctorens och Biskopens angenäma bref af d. 17. i
sidstförl. månad angående den förestälning, som hos Kongi. Maj:t
blifwit giord af landshöfdingen och consistorio ecclesiastico i Åbo
at H. Biskopens hus och gärd där i staden måtte få inköpas tili stän-
digt biskopssäte.

Hwaruppå jag härmed tili tienstl:t swar bordt lemna, det jag wid
efterfrägan förnummit, at ber:de måhl blifwit utj Julii månad
remitteradt tili Kongi, cammarcollegii och statscontoirets under-
dåniga utlåtande, men at det samma icke ännu blifwit insändt. Jag
skall därföre läta päminna hos bem:te collegio at därmed mä skyn-
das, som det ock, enär samma utlåtande inkommit, mitt synnerliga
nöje skall blifwa at söka, så widt hos mig stär, bidraga tili et bäde
skyndsamt och önskeht slut å detta måhl; förblifwandes stedse i
öfrigt med högacktning och fullkomlig wänskap Högwördige H.
Doctorens, Biskopens och Procancellerens hörsamma tienare

Stockholm, d. 1. Septembris 1764. Clas Ekeblad.

Tili H. Biskopen, Doctor Mennander.

A tergo: Tili Kongi. Maj:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo Stifft och
Procancelleren wid Kongi, academien därstädes Högwör-
dige H:r Doctor Carl Friedrich Mennander. Åbo.

8. Stola, d. 11. Januar. 1766.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procancellarie.

Toivottaa hyvää uutta vuotta piispalle ja Turun akatemialle; lähettää terveisiä
laamanni Paleenille. Tillönskar biskopen och Åbo akademi ett gott nytt är;
sänder lagman Palaen sin hälsning.
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Högwördige H. Doctorens, Biskopens och Procancellariens hör-
samma tienare

Clas Ekeblad.

9. Stockholm, d. 6. April 1770.

Högwördige och Höglärde H. Doctor, Biskop och Procancellarie.

Lausuu ilonsa piispan kotiutumisen johdosta, lupaa mielihyvällä suosia hänen
poikaansa. Uttalar sin fägnad i anledning av biskopens hemkomst, lovar med
glädje gynnä hans son.

Högwördige och Höglärde H. Doctorens, Biskopens och Pro-
cancellariens hörsamma tienare

Clas Ekeblad.

10. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Som det förmodel :n är H. Doctom och Biskopen bekandt, det
Hans Kongi. Höghet Prints Henric af Preussen kommer wid des
afresa härifrån Stockholm at taga wägen genom Finland tili Ryss-
land, sä lärer ock H. Doctom och Biskopen säsom närwarande chef
wid academisestaten därstädes utan twifwel wara omtänckt, hum
wid högbem:de Herres ankomst tili Åbo å academiens sida må för-
hållas tili heders och wördnads betygande emot honom, hwarföre
jag trodt mig böra härom med H. Doctorn och Biskopen öfwer-
lägga, och minä tanckar utj en och annan omständighet med några
ord i förtroende tillkänna gifwa.

På hwad sätt Hans Kongi. Höghet där i staden må warda emot-
tagen, och huruwida upwacktning hos honom må skie en corps
el. formelle procession af de där warande stater, därom lärer h.
landshöfdingen Rappe så wäl som h. presidenten Lagerflycht kunna
gifwa tillräckelig uplysning, efter de ordres och effterrättelser, dem i
denna omständighet frän Kongi. Maj:t genom statssecreteraren baron
Ehrencrona blifwit meddelte. Men at wid academien mä anställas
nägon solennite med publiqve orations el. disputations hållande,
säsom wanligt plägar skie wid närwaro af någon af wärt höga
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Konungahuus, det anseer jag för så mycket mindre tienligt el. nödigt,
som sådant icke skiedt wid Upsala academie, dä merhögbem: de
herrn, i följe med Hans Kongi. Höghet Cronprintsen där nyl:n
warit, för at besee academien och andra märckwärdigheter där å
orten. Som det ock torde bäst passa sig, at Hans Kongi. Höghet
icke biudes el:r ombedes at besee denna academie med tillhörande
jnnrättningar, men at det mä ankomma pä hans eget behag, dä
och i fali hän skulle yttra ästundan därom, H. Doctoren och Biskopen
lärer draga försorg at Hans Kongi. Höghet därwid skier behörigt
nöije.

Widare finner jag ej något i detta mähl at päminna, utan öfwer-
lämnar tili H. Doctorns och Biskopens närmare efftersinnande och
reglerande efter omständigheterne hwad mera som anständigheten
wid detta tillfälle å academiens sida äska kan. Förblifwandes
stedse med högacktning Högwördige H. Doctorens, Biskopens och
Procancellerens hörsamma tienare

Stockholm, d. 21. Septembr. 1770. Clas Ekeblad.

Tili H. Biskopen, D:r Mennander.

11. Stockholm, d. 19. Octobr. 1770.

Högwördige och Höglärde H. Doctor, Biskop och Procancellarie.

—. Omständigheterna af Prints Hindrichs warelse i Åbo

hafwa warit fägnesamma at förnimma. De instämma aldeles med
hwad man här å orten trodt wid det tilfället wara tienligast. Aca-
demien derstädes har inga skatter at skryta med som falle genast
i ögonen, utan äger endast de rikedommar, til hwilkas utrönande
en längre tid och en närmare kunskap fordras, dä den säkerUn ej
gifwer nogon annan efter i wärde. H. Biskopens sons goda egen-
skaper, des flit och skickelighet böra öfwertyga H. Doctoren och
Biskopen om des förmäns wälgrundade wänskap för honom, den
hän i hög måtto äger och förtienar. Deras ähuga är lika upriktig
at wid alla giörliga tilfällen bidraga til des förmon. lag anser
som öfwerflödigt at mitt enskylta tänkesätt i den delen nogot om-
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röra, emedan iag smickrar mig med det hopp at detsamma är H,
Doctoren och Biskopen förut noga bekant.

lag nyttiar detta tilfället at med wanligit förtroende emot H.
Doctom och Biskopen yppa en idee som hos mig uprunnit, då
iag eftersinnat pä hwad fötter det theologiska wärket wid Kl.
academien nu stär under professor Gadolins siuklighet och pro-
fessor Pryss tienstfrihet, och då det uppå en enda man, som är
af oss begge nog känd, ankommer. Skulle H. Doctoren och
Biskopen ej finna nödigt och angelägit at man begärer quartum
theologum och monne derwid wore nägre olägenheter at afse?
Exempel lara wara at tilgä i Åbo, utom dem man finner wid
academien i Upsala och äfwen nu nyl:n sedän professor Mathesius
fådt afsked. lag stannar för denna gängen endast härwid och
utbeder mig H:r Doctorens och Biskopens mogna räd, innan iag
fäster mine tankar häröfwer eller går dermed längre. .

Högwördige och Höglärde H. Doctorens, hörsamma tienare

Clas Ekeblad.

Pehr Elviukselta. Från Pehr Elvius.

Vidtberömde och höglärde Herr Professor.

För gunstig ihogkomst med de öfversände disputationerne är jag
högeligen förbunden. Mit vistande vid Trollhettan denna sommar
har förhindrat mig tils nu at deremot betyga min erkänsla. Som
Kongi, vetenskapsacademien har anförtrodt herr assessor Bseck at

hålla äminnelsetal öfver des aflidne ledamot herr professor Spöring,
så har bemälte assessor anmodat mig at ifrän Åbo förskaffa sig
underrättelse om des arbete och hvad märkvärdigst kan vara af
des lefnad derpä orten. .

Höglärde Herr Professorens hörsamste tjenare

Stockh., d. 29 Aug. 1748. Elvius.

Som Hans Maij:t förunat vetenskapsacademien at alena uplägga
almanackor, sä har man också för Åbo horizont uplagt en quantitet
finska almanackor, men requisition af denna sorien synes ej vara
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så stor somman förmodat. Torde hända, at vederbörande i Fin-
land ej hafva nogon kunskap hvarest dessa almanackor finnas;
på academiens vägnar har iag fördenskull den aran at anmoda
Herr Professorn at giöra sig nnderrättad huru denna almanacken
blef säld, då hon uplades i Åbo, och om man finge adressera et
partie deraf til Herr Professorn nu medan yppe vatn är på det ej
så måtte blifva brist på almanackor der i landet och deremot en

hop exemplar ligga academien osålde til last.

Jac. von Engeströmiltä. Från Jac. von Engeström.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

På Kongi, cantzlicollegii wägnar fär jag härmedelst hafwa den
aran betyga ali förbintlighet för den skyndsamhet och utförlighet,
hwarmed Herr Doctoren och Ärkebiskoppen behagat lämna den
åstundade uplysningen om Kgl. Gustavianske grafchoret. En el.
annan omständighet, som under öfwerläggningarne härom före-
kommit, föranlätar att jag äfwen på collegii wägnar beswärar Herr
Doctoren och Ärkebiskoppen med någre ytterligare frågor i delta
ämne.

l:o: Om det gipswärk, som besigtningen förmäler wara illa farit
och affallit up i hwalfwet och på wäggarne af öfre grafchoret,
hehöfwer aldeles fömyas el. kan förbättras? Om delta icke snarare
torde wara hwad man kallar stuc än hara gips? Och om delta
warit utarbetat i nägonslags decoration af blomwärck el. annat
dylikt.

2:o: Hwilke ornamenter af dem, som fordom beprydt Kg. Joh.
Hl:s cenotaphium, ännu finnas i förwar i kyrkan, så wäl af rega-
leme som bokstäfwer och wapnplåtar, samt af hwad metall de aro,

som ock de dithörande förgyllte kopparlister?
3:o: Hwilke de bokstäfwer äro, som i silfwer utskurne finnas

ligga på kopparkistan, hwaruti Kg. Gust. 1. och dess 2 drottningars
iikkistor af träd insatte finnas? Äfwen hwilke wapn som finnas
aftagne på silfwerplåtarne på samma kista? Jämwäl om så wäl bok-
stäfwer som wapnplåtar äro fastnaglade wid kopparkistan el. icke?
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4:o: Om sä mycket rum straxt utanförKgl. grafchoret må finnas
ledigt frän andre likstenar, att der skulle kunna inläggas de GL
grafstenar öfwer enskylte personer, hwilka nti förenämnde graf-
chor ännu ligga?

5:o: Nägon beskrifning af de wapn, som finnas på de i 8 eli.
flere löse stenar uthuggne monument, hwilket stär pä golfwet i
öfra grafchoret, wore så mycket nödigare, somman behöfwer med
säkerhet weta hwars ätteleder här föreställes. För att lisa Herr
Doctorens och Ärkebiskoppens möda,- tar jag den friheten föreslå
om icke h. prof. Fant kun dc anmodas att häröfwer författa en
beskrifning dä hän ock torde utaf utkomne skrifter, om det be-
höfwes, söka de uplysningar som tili stamtaflans utredande tjena
mätte.

Herr Doctoren och Ärkebiskoppen täckes icke tröttna wid desse
mänga frägor. Det wore att öka collegii förbindelse om Herr
Doctoren och Ärkebiskoppen behagade sä päskynda dem, som nyttjas
tili desse frägors utredande, att collegium icke länge mätte sakna
Herr Dostorens och Ärkebiskoppens uplysande yttrande härom,
såsom hwarigenom collegium endast i ståndsattes att med första
tili Hans Kgl. M:tt kunna aflägga dess underdånige berättelse.

Jag bar den aran att med myeken högagtning oaflåteligen fram-
härda Högwördigste Herr Doctorens och Ärkebiskoppens ödmjuke
tjenare

Stockh., d. 1. Nov. 1781. lac. von Engeström.

Seuraavat kaksi konseptia vastaukseksi Jac. von Engeströmin kirjeeseen ovat
kirjoitetut hyvin selvällä käsialalla, mutta siellä täällä on K. F. Menmtnderin
omakätisesti tekemiä lisäyksiä ja korjauksia, joista muutamat vaikeasti luettavia.

Följande två koneept såsom svar på Jac. von Engeströms brev aro skrivna
med mycket tydlig handstil, men ställvis förekomma C. F. Mennanders egen-
händiga tillägg och rättelser, av vilku somliga äro svårlästa.

Til hörsamt swar pä N. gunstiga skrifwelse och mig förestälta frägor har
jag bordt inkomma med följande berättelse om de i förra gäng saknade omstän-
digheter.

Ad l:o: Gipswerket i grafchoret har warit sä kalladt stuc och af ophögdt arhete.
Men nu sä förkämdt, at pä ganska fää ställen märken deraf qwar äro, men päde
fläste ställen kalckbandet affallit, är det så skördt at det icke synes kunna repa-
reras.
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Ad 2:o: Af ornamenter, som beprydt kon. Joh. 3:s ccenotaphium (sic!J finnas
mi i sacristian öfriga en kongi, krona af 4 marks 5 lods wigt och en glob el.
riksäple af 2 mkr 3 */2 lod, bägge af silfver förgyldta.

Det torde härwid äfwen böra anmärkas, at i samma sacristia förvaras 2:nc
andra Stora förgylda silfverkronor, den ena om 1 L S 3 mkr, den andra af 19 /2
mk:s wigt, af hwilka den förra prydt D:r Catharina Jagellonicas grafvård, som
jämte des grafchor är ännu tämel. conserverad, och den sednare hängd öfwer K.
Eric den Heliges skrin.

Ad: 3:m: Pä Dottn. Gunnila Bjelkes yttersta kista finnes på sielfva sammets-
beklädningen utanpå locket et stort men tunt crucifixe af silfver med öfverskrift
LH. S. och årtalet 1597 inunder. Vid hufvudet pä gafveln svenska riksvapnet
med Bjelke-vapnet i hjertskölden och krönte bokstäfver G. R. pä hvar sin sida
om vapnet. Pä gafveln vid fötterna et krönt G. R. S. På ena sidan af kistan 4
vapen pä silfverplätar graverade, neml. Bjelke, Lejonhufvud, Wase, Sparre. Pä
andra sidan Posse, Skenck, Liljesparre och Winstorpa-slägtens. Det förra aro
Dr. Gunnillas fäderne- och de sednare des möderne-anor.

De på K. Gustaf I:s och des bägge Drottningars kopparkista lösa liggande
bokstäfver och vapenplätar af silfver, hvilka nu äro uptagne i sacristian, tilhöra
Drottn. Catharina Stenbocks bredwidstäende kista, och hafva fömodel. därwid på
den numera förfallna sammetsbeklädningen värit fästade häldst spikar af silfver
äfven finnas. De äro följande:

1. Tvänne bokstäfver H. S. med strek öfver af silfver. Bokstäfven I härtil
hörande saknas.

2. Trenne siffror 1. 6.1. Num. 2at complettera dödsäret 1621 saknas.

3. Fem krönta bokstäfver C. R. S. och C. R. med kronor öfver, förmodel. place-
rade vid hufvudet och fötterna, som pä Gunnila Bjelkes.

4. Svenska riksvapnet med Stenbockiska vapnet i hjertskölden, som utan tvifvel
haft sin plats vid hufvudet.

5. 7 sämre silfwerplåtar med vapen, neml.
Stenbock, Wase,
Skenck, Natt och Dag.
Drake tili lutorp, Winstorpa slägten.
Liljehök.
Lejonhufvudiska fattas säledes pä mödernet.

4:o: Grafstenarne, 13 tili antalet, nästan alla afteknade hos Peringskiöld, kunna
beqwämligen flyttas ut och fä rum i gängen emellan det och K:s altare utanföre
skranket. Under 2:ne, som öppnades, befunnos endast jordgrafvar.

Sm: 1 Är förrut beswarad. Det varierade distichon lyder sä:

lln margine: Mennanderin lisäämää: Tillägg av Mennander: mindre
de löst tihugne sandstenarne, som stä i Gustavianske grafchoret, äro til antalet
(tässä tyhjä sija här ett tomt ställe) af hwilka.
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Ergo a flebundis lapis hic regno atque marito
Erectus rari pignus amoris erit.
QVae tlbi defVnCta est conJVnX, GostaVE, beata
Ne fLeto coeLos jaM Catharina tenet.
Men härtil behöfvas än 3 C och 2 1.1. at få årtalet 1535, då Catharina dog.

Hwad de huggne sandstenarne, sora ligga lösa i Gustav:ka grafchoret angår,
så rönas deribland 6 särskilda stycken hka warit ämnade til et monuraent, sora
doch aldrig blifvit färdigt och följagtel. aldrig sammanfogadt. Det bestär:

1. Af en stor stentafla, pä hvilken samma epitaphium pä latinsk vers finnes
uthuggit, sora öfver K. Gustaf l:stas första geraäl läses hos Peringskiöld, Mon.
Ullerak. p. 62, endast med den skillnad, at hvart distichon stär bar pä en rad,
hvilket taflans längd tilläter, då det pä sjelfva grafvärden, soin af Peringskiöld
beskrifves, är fördeladt i tvänne rader. I stället för Non vitale rad 5, läses
Nec vitale; och i stället för sista distich.: Nunc animas 1 spernit opes
följande eteostichon: 1

2. En stor stentafla af lika längd i 2: ne stycken, soin icke blifvit hopsatta, ej
heller någon inscription derpä uthuggen. Endast finnas dylika änglar, en pä
hvardera ändan, aldeles sora pä förra laflan. Förmodeligen bar denna
warit ämnad til en dylik inscription, sora på den förra, öfver Drottn. Marga-
reta Lejonhufvud.

3. Tvänne lika Stora stenar, den ena med Wasa- och den andra med Lejon-
hufvudska wapnet, med tilbörliga sköldhällare och Kongi, krona öfver, för-
model. ämnade at pryda hvar sin sida af Drottn. Margareta Lejonhutvuds
tilämnade epitaphium.

4. Tvänne aldeles dylika stenar med sköldhällare, krona och sköld; men uti
skölden ännu intet vapen inkommit. Ämnade til Wasa- och Saxen-Lauen-
burgska wapnet, säsom pendanter vid Dr Catharinas epitaphium.

5. En hop tilhuggna listar och äfven tvänne stenar af lika storlek med de nyss

anförda; men vid hvilka bildthuggaren icke widare lagt någon hand.

Efter ali liknelse har alt delta warit ämnadt til et monument öfver de bägge
Drottningarna, redan i K. Gustaf I:s lifstid, som slutas af det anförda eteostichon;
varandes altsammans ännu rätt väl conserveradt. Stamtaflorna, som Peringskiöld
anförer, hafva värit mälade pä väf; och ehuru lämningar efter bägge finnas,
kunna de dock ej anses för annat, än bara fragmenter.

Grafstenarne som i Gustavianska grafchoret ligga til et antal af 13, finnas til
sinä päskrifter aftagna hos Peringskiöld pag. 80 och de pag. 82 anförda ställen,
neml. 12. Den 13:de lärer Peringskiöld i sin tid lika så litet hafva kunnat dechiff-
rera, soin hän ännu i dag är läselig.

1 Alkuperäisessäkin on tässä tyhjä tila. Tomrum även i originalet.
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J. E. Falanderilta. Från J. E. Falander.

1. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procantzler,
Höggunstige Herre.

För 30 ähr eller mera har jag warit ägare af framledne probsten
Cajani Finska lexicon i manuscript, men nägot defect, detsamma bar
jag för 10 ähr sedän warit sinnad at förähra H. Herr Ärkebiskopen,
allenast jag under H. Herr Ärkebiskopens tijd i Åbo consistorio
bade kunnat lijkmäktigt minä flera giorde ansökningar blifwa be-
fordrat til fastalandet ifrän Carlo, hwarigenom jag kunnat undwijka
flera äfwentyrliga resor, ofta med lifsfara förknippade.

Nyligen är åter i Åbo consistorio förslag uprättadt til Calajoki
lediga pastorat, och ehuru jag mäst skulle se, at delta pastorat
borde blifwa rector Cavanders lott, sä höres nu allment ifr;n Cala-
joki at sacellanen hr Erich Frosterus i Haukipudas drar af med
denna ledighet. Nu i hänseende dertil bar understädt mig hoos
Hans Maij:t i underdånighet anmäla beswär; så wida man eij har
wissa reglor tili ett wist befordringssätt, jag icke heller wet, hwad
preference en capellan bör hafwa för en pastor och en transport
sökande emot den, som endast söker befordran. Det wet jag allenast
at en kyrckioherdesysla är altid wichtigare och mera arbete samt
större answar underkastad än en capellanssysla.

Men wed denna min ansökning har jag fådt swar, det H. Herr
Ärkebiskopens herr son Kongi, secreteraren Fredenheim är mig
aldeles emot. Förthenskull om H. Herr Ärkebiskopen förmedelst
sin högtgällande recommendation icke allenast kan stilla högt-
bemälte herr secreterarens widrighet mot mig, utan ock förmå de
af herrar riksens råd, som handhafwa justicen, at jag nu kunde
winna rum pä ofta bemälda Calajoki förslag, sä at jag derpä kunde
winna transport och fullmacht til ofta omnämnde Calajoki pasto-
rat, sä försäkrar härmedelst beligt, at oftabemälte lexicon i
manuscript H. Herr Ärkebiskopen wälment offerera, helst det
bättre anstär och kläder Högwördigste Herr Ärkebiskopens biblio-
tbeque än mitt.

Näst min wördnads anmälan wed tilfälle hoos herr lagman af
Palen inber mig få wara hoos H. Herr Ärkebiskopen i ali ynnest
innesluten så länge jag med diupaste wördnad framhärdar Hög-
s
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wördigste Herr Ärkebiskopens, Doctorns och Procantzlerns aller-
ödmiukaste tienare
Carlo, d:n 1. October 1779. I. E. Falander.

2.

Flere ähr för delta bar jag warit sinnad at läta genom trycket
utkomma Falandrarnas och Tigerstedtska slächtregister, hwilcka
senare härstamma af de förre och det, om eij annorlunda, så genom
en disputation. Mig är äfwen för wist berättadt, det Högwördigste
Ärkebiskopen bar under egen censur Sursilska slächtregistret, hwar-
utinnan de förutnämnde slächter aro nämde och anmärckte, hwarom
min afledne farbroder och jag efter min salige Fahrs berättelse läm-
nat den underrättelse wij kunnat äga. Är förthenskull härmedelst
min ödmiukaste anhällan, det täcktes Högwördigste Ärkebiskopen
nådgunstigast läta mig weta om bemälte Sursilska slächtregister
genom H. Herr Ärkebiskopens kostsamma föranstaltande kommer
på trycket, säsom det för en tid sedän med nägon wisshet berättades;
skeer delta, så förfaller min föresatts; men i widrig händelse nödgas
jag äter allerödmiukast anhälla få wed tilfälle om afskrift af samma
arbete, at fullfölja mitt ändamäl, hwad allenast Falandrarnas och
Tigerstedtska slächtregistret angär.

Uti delta mitt petitum är jag nog dierfwer, men sä lefwer dock
i förhoppning, at H. Herr Ärkebiskopen nu som tilförene af med-
född ädelmod förläter mitt brått.

Härwid ber äfwen nämna, at jag för 10 å 12 ähr corresponderat
med min slächtinge, nuwarande majom och riddaren Tigerstedt i
Kuopio at få nägon uplysning, hwad Tigerstedtska famillen beträf-
far; men ehuru wij ofta nog brefwäxlat, så bar wälbemälte herre
til dato altid gådt förbij at något nämna i delta ämne. Den endaste
uplysning jag om Tigerstedtska famillen bar, så fick jag den, til alle-
nast en liten början, af herr lagman af Palen ähr 1768, dä wäl-
bemälte herre war på Carlo prästegärd, men säsom mänga om-

ständigheter sedermera inlupit, sä är jag så mycket mera angelägen,
at af H. Herr Ärkebiskopen kunna erhälla en fullständigare under-
rättelse härutinnan. Hwaremot framhärdar med diupaste wördnad
Högwördigste Herr Ärkebiskopens allerödmiukaste t:re

Carlo, d. 2. Octobr. 1779. I. E. Falander.
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K. F. Mennanderin omakätinen konsepti vastaukseksi ]. E. Falanderille tämän
1. ja 2. X. 1779 p:ttyjen kirjeitten johdosta. C. F. Mennanders egenhändiga
koncept tili besvarande av J. E. Falanders brev av den 1. och 2. oktober 1779.

Med fägnad har jag sedt mig genom N. benägna skrifwelse ihogkommen.
Så längt har det warit frän mig, at hindra N:s befordran, at jag twärlom
önskat des flyttning til någon beqwämligare och förmånligare sysiä. Det rychtet,
soin N. berättar sig hafwa hördt, at min son skulle wara des ansökningar i
wägen, kan jag ock förklara aldeles falski. Ty hän plägar icke blanda sig i
mäl, som honom ei angä, och har händerna fulla med göremäl som des egenteliga
syssla tilhöra.

S& framt N. underd:a ansökning hos H:s Maijrt gär däruppä ut, som des
bref tyckes innebära, at få någon gradation och tour stadgad wid ecclesiastique
befordringar, twiflar jag, om nägot därmed kan winnas; är ock därom öf:r-
tygad, at den icke wore för wårt ständ nyttig.

Med tacksamhet hör jag erkänna det, at N. framde(l)s tänkt förära men
under wissa wilkor til min boksamling sai. probsten Cajanii handskrefna Finska
lexicon. Tilförene hade en sadan gåfwa warit mig kärkommen dä jag sökte
och fann nöje i det slags sarnhr. Nu har Försynen flyttat mig i de omsländ:r
at jag omöjel. hinner hämta och giöra något gagn i sädana saker. Men som
den hedersmanens arbete förtjänar at blifwa förwarat, hälst pä nägot publiqt
ställe, wore mit wälmenta råd, at det blefwe skänkt til acad:s bibliothek i
Åbo. Skulle delta lexicon, hwars beskaffenhet jag icke känner, endast bestä
i ord och det effter Österbotniska dialecten, utan at anföra deras origination
och slägtskap, är sai. bisk:s Juslenii fullkomligare, som samlat ord jämwäl
frän de öfriga orter och dialecter i landet.

Sursillska, efter rättan Sorsellska slägtregistret har jag aldrig tänkt pä min
beskostnad gifwa ut af trycket, men wäl altid önskat, at det genom förläggare
eller subscriptioner mätte med det snaraste ske. Sedän delta arbete blef af
consistorio inlöst, afskickades det til sai. pr. Mathesius at öfwerses och tillökas.
Det lofwade hän giöra, men 1 döden kom emellan. Nu finnes manusc:t
hos des mäg h:r Westz. under samma försäkran at blifwa fullständigare giordt.
Men huru längt därmed hunnit är mig icke bekant. Hos honom kan altsä
N. få underrättelse om Tigerstedtska familien, som däri finnes. Majoren
Tigerstedt lärer icke kurnia gifwa mycken oplysning i denna delen. Jag er-
hindrar mig, at när effter riddarhusets beslut, genealogia jämwäl öfr. denna
slägten 2 där skulle ingifwas, jag dä pä begäran i samräd med min framl.
swäger h. r.r. Juslen densamma opsatte, hwaraf jag likwäl icke förwarat conceptet
el:r nägon afskrift.

De 3

1 Tällä kohdalla on rivin yläpuolelle lisätty kaksi sanaa, joista on hyvin
vaikea saada selkoa. Här har ovanom raden tillfogats två ord, vilka äro myckel
svårlästa.

2 Sanan alapuolelle kirjoitettu: ätten. Nedanom ordet skrivet: ätten.
3 Ainoastaan nämät kaksi kirjainta. Endast dessa två bokstäver.

67



Petrus Filenius.

Petrus Fileniukselta. Från Petrus Filenius.

1. Ädle och Höglärde Herr Philosophise Adjuncte, Högtährade Wän.

Valittaa suruaan Mennanderin edell. vaimon Ulrika Paleenin kuoleman joh-
dosta, y.m. Kondolerar med ani. av Mennanders förra hustrus, Ulrika Palcens
frånfälle, m.m.

Tili herr professor Celsius ber min hörsamste hälsning i synnerhet
anmälas. Hwad lian af mig ästundat om recension af disputationer,
som förledit ähr i Åbo utkommit, behagade Herr Adjuncten, säsom
närwarande, göra honom och societeten ett nöje utj, hälst som jag
af alla minä böcker och skriffter eij fädt flere föra med mig än
min Bibel. Skulle hän behaga at sända mig med pästen sin dispu-
tation emot herr prof:r Menlös, som om Fredag skall blifwa wär
rector magnificus, gör lian mig och minä wänner en särdeles wän-
skap.

Råkar Herr Adjuncten min swäger, herr Adolph Benzelius, ber
jag flitigt hälsa honom, med mänga bannor, at hän aldrig skrifwer.

Toivottaa hyvää uutta vuotta. Tillönskar ett gott nytt år.

Ädle och Höglärde Herr Magisterens och Adjunctens hörsamste
tjenare

Lund, d. 23. Jan. 1743. Petrus Filenius.

2. Min Gunstige Herr Adjunct.

—• —. Sub sanctissimo silentio bör jag heratta, thet Herr
Magistern i thesse dagar torde fä äfwen 2:ne competitorer effter
sai. herr prof:r Welin, then ena en magister, som heter Mesterton,
utan twifwel specialissime recommenderad af en förnäm herre til
h:r d. Brow., och den andra mag. Papke, sai. biskopens son i Lund,
som är qwick, och jag känner. Ehuru den senare försäkrar, at

endast söka förslag för en annan gäng skull, will jag eij ätaga mig
caution för honom, men den förra gjör fullt alfware af saken med
nog force. Jag betygar på min själ och samwete, at jag afrädt
bägge, men thet stär ej at hielpa; så hoppas jag ock, at Herr
Magistern sielf och wära ärliga käcka Finnar, som blifwa com-
petitores, lära göra mig justice, dock med förbehåll, at H:r Magiste-
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ren nämner, såsom hän thet fädt höra från nägon annan. En
mänad torde jag än blij här, och skall jag imedlertid redel:n
uthreda H;r Magisterns meriter, therstädes som thet behöfs. Gud
wälsigne Herr Magistern och gifwe honom lycka, önskar af hiertat
en gammal redelig wän

Stockh., d. 3. Apr. 1744. P. F.

A tergo: Delta bref tili Herr Magist. Mennander utj Åbo.

3. Högährewördige och Höglärde Herr Professor, Högt:de Wän.

Toivottaa onnea professorinviran johdosta. Suosittelee N. Hcegermarckiu
saamaan vaalisijan Ahvenanmaalla avoinna olevaan kappalaisenvirkaan (ei sanota
mihin). Lyckönskar tili professuren. Rekommenderar N. Htegermarck tili
ett kapellansämbete på Åland (tili vilket omnämnes icke).

Högährewördige och Höglärde Herr Professorens hörsamste
tienare

Stockholm, d. 1. Maji 1747. Petrus Filenius.

4. Högährewördige och Höglärde Herr Professor, Högtährade Wän.

Suosittelee lukiolaista Petrus Danielssonia saumaan stipendin, y.m. Rekom-
menderar gymnasisten Petrus Danielsson att få ett stipendium, m.m.

Jag kan aldrig föreställa mig at Herr Professoren blir förbijgängen
wid the vacancerne i theologiska faculteten, som behöfwa förstärck-
ning i wåra bedröfweliga tider. At then i Stockholm nanmkunnige
hermlmtaren Sverdsjö oförmodel. kömmit öfwer med til Åbo, ömar
mig ganska mycket bäde för then kärlek jag har för academien, och
then rena wördnad jag hyser för hans excellence och general-
gouverneuren Rosen, utji hwilcken höge herres hus lian skall wistas
säsom hoffpräst. Frukten af hans mänga ähr i hemblighet hällne
conventicler med studerande ungdomen i Stockholm börjar be-
klagel:n alt mer och yppa sig i Jandzorterne, ther hans lärjungar
smugit sig in effter hand at blifwa präster. Herr Professorens nijt
för wår läras enhet och renhet twingar mig at mycket ömt recom-

mendera alt upseende pä thenna mannen, samt försigtige steg at
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förekomma ett bedröfweligit non putarem, som ömtsinte lärare i
Swerige försent mäste trösta sig med. Täcktes Herr Professoren
med ett och annat consistorio ell:r nägon bekant wän corres-
pondera, torde eij wara orådeligit, för at underrätta sig om hwad
listige ocb oförsynte messures thetta gudzförgätna folcket tager.
Herren förbarme sig öfwer sitt Zion i näder och hela thess refwor.

J öfrigit framhärdar med högacktning och tilgifwenhet oaflåtel :n
Högährewördige och Höglärde Herr Professorens hörsamste tienare

Linköping, d. 17. Jul. 1749. Petrus Filenius.

5. Högwördige Herr Doctor, Professor och Rector Magnifice.

Jngen ringa fägnad har thet mig warit at sedän min afresa och
beklageliga flyckt frän thet kara Finland höra och see Eders Hög-
ährewördighets namn brillera i then lärda werlden, ännu större,
at låtten föll på minä del at wid doctoralpromotionen i Upsala
just bära Eders Högährewördighets hatt, som 10 ähr föruth gjordt
mig så godt biträde i finska språket och wid minä församlingar;
men störst, at jag af Eders Högährewördighets angenäma skrifwelse
under d. 11. hujus finner, thet jag ännu är utj gunstigt minne inne-
sluten. .

Tirehtööri Lenningin viranhausta Linköpinkiin. Om direktor Lennings
tjänsteansökan tili Linköping.

Lefwer jag, sä täncker jag, will Gud, om nägra ähr häreffter
sända min enda son, Eric, nägot på lötde1 ähret, 9 1 åhrs academicus
upsaliensis, under Eders Högährewördighets öma wård til Åbo, eij
at see sin födelseort, som är Östergötland, utan Finland, som gifwit
lumoin lijf. Julius Caesar bar hän läst och humaniora så mycket,
som kan löpa på hans åhr, slarfwar med at disputera och tala
latin, har flere gånger genomgådt 11 böcker i Euclides, är kännare
af flere 100:de blomster effter systhemen, explicerat Matthaeum
et Marcum, och kan mäst hela psalterium hebraeum utantil, och
straxt säija verser pä swänska, utan at ännu hafwa läst någon
grammatica, allenast paradigmata, för sin egen ro skull. Barnet
är, Gudj ähra, böijeligit, qwickt och fromt, förthenskull jag eij

1 Näin alkuperäisessä. Sä i origiimlet.

70



”k 1754.

täncker spara för honom ali möijel. otwungen education, medan
jag lefwer, och för öfrigit förtro hang framtijd åth Gud, och mana

godt för honom hos minä wänner.
Hos Eders Högährewördighets k. Fru beder jag min wördsamma

compliment anmälas, såsom ock des k. herr swärfader, bror Hassel,
bror Hasgelbom, herr profess:r Scharin, herr professor Leck och
alla wänner, som behaga at hedra mig med sin gunstiga åtancka.

Sågom herrar curatores af Östgjöta nation i Upsala och Lund
behagat fägna mig med hwad nytt hos them utkommer i lärda werld
af disputationer och annat, skulle jag ock önska at äfwen genom
nägon canal fä gamma förmon ifrån Åbo. Äro the gambla cursores
än i lifwe, torde någon erkäntzlo ifrån Swerige för theras beswär
härwid eij wara them emot.

J öfrigit framhärdar med oaflåtelig högacktning och tilgifwenhet
Eders Högährewördighets hörsammaste tienare

Linkiöping, d;n 27. Maji 1754. Petrus Filenius.

P. S. Såsom påsten i går afgådt för wanligheten, fick jag mitt
bref tilbakars. Jmedlertid har en sorg, som händt ett hederligit
och dygdigt fruntimber ifrån Finland gifwit mig anledning at äter
öpna mitt bref. J natt blef, effter flere åhrs sjukdom, nog hastigt
död af slag, comministern wid h:r biskopens praebende och dom-
probsteriet, magister Bergling, som war gifft med sai. h:r probstens
Gabriel Keppleri dotter i Pohijo, henne til en hiertans sorg. Såsom
främbling här pä orten har hon altid hafft förtroende til wårt hus,
och under thenna sin hiertans sorg bedt mig at notificera sin sai.
mans död til des k. moder, fru probstinnan Kepplera. Hon twiflar
sielf, om hennes swåger magister Ring lefwer, och föreslår, at

brefwet sändes tili herr häradshöfdingen Lostierna, som skall ho
när intil och hafwa goda maner at frambringa en sä bedröfwel.
tidning, men jag dristar at recommendera thetta sorjebrefwet til
Eders Högährewördighets omsorg, at genom någon rädig man af
wårt ständ ell:r nägon annan på orten, gifwas fru probstinnan
i händer, som tillikakan trösta henne, som nyl:n föruth mist sin
egen sai. man, och äfwen kunde hafwa med sig någon fältskärare
at öpna äder och gifwa henne något in at styrcka sig med under
then alteration fru probstinnan wid thetta tillfälle mäste hända!
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6. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellerie,
min gunstige Herr Broder.

- -

—. Herr candidaten Liden är enda sonen af probsten och
theol. lectoren härstädes, mag:r Liden, men härstammar pä möder-
net af Rydeliska ätten, emedan then berömlige biskopen sai. doctor
Rydelius och domprobsten doctor Magnus i Lund woro morbröder
af des dygdiga saliga mohr, som ock war moder til min kara måg,
eloquentiae och poeseos lectoren härstädes, professor Samuel Älf.

Liden aikoo tulla Suomeen. Suositellaan. Liden ämnar resa tili Finland.
Rekommenderas.

Såsom en besynnerlig sak fär jagtillika heratta min Herr Broder
then predikande rÖsten, som jag uptäckt in Sept. wid min hällne
visitation utj Kinda härad här i stifftet. jag sä wäl som hela rijket
har hördt omtalas en piga, 27 ähr gammal i Tirserums sokn och
torpet Solhwarf, Elisabeth Isaacsotter, som föregifwits uti 12 åhr
skola hafwa lefwat utan ali annan föda, än 2 å 3 skedblad mjölk om

dagen, til anseende orörlig i sin säng, såsom blind, döf och dumm.
Men aldrig har consistorio pä nägot sätt warit kuunogt, at en röst
under ali thenna tijden taiat och i synnerhet på sön- och högtids-
dagar predikat, föregifwandes sig wara Christi klare ängel, sänd
prästerskapet til hjälp at predika bättring med raera, och thet inom
tilslutna gardiner och utj pigans säng m.m. samt under tillopp af
ganska mycket och hälst förnämt folck, probsten undantagen, som
aldrig förr fådt höra henne.

Jag reste altsä tijt öfwer skog, bärg och sjöar i sälskap med 4
hederliga präster och cronobefallningsmannen i orten, utan at jag
uptäckt för them mitt ährende, förrän under wägen. Wid ankomsten
och effter hällen bön berättade moder under Hällit protocoll af
consist. notarien, mag. Lindblom, eij allenast, at hennes tilständ så
warit och än woro, som förmält är, utan ock, at thenna rösten tillika
i hennes sjuka dotters säng skall wärckel. tala med folcket samt

ordentel. predika, och til wedermäle theraf framgaf 2:ne tai, som

pigan sielf wärckel. taiat in Sept. 1751, såsom til slut och såsom
ängelens sidsta tai genom hennes munn, hwilcka en student up-
tecknat utj probsten Björns egen närwaro.

Min visitations act under Hällit protocoll af notarien intygar, med
hwad alfwarsamhet och ömhet jagförmanat föräldrar och husfolcket
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at redeligen uptäcka, om här inunder warit sä mänga åhr, och ännu
woro, nägot bedrägeri, thet eij mig tillkommo utan endast wärldz-
lig arm at undersöka och som Gud wisserl :n i sinom tijd skulle
uppenbara til theras straff och förskreckelse. Men tä alle betygade
sig eij weta af något swek, yttrade jag mig, med förbem:te förbehäll,
om intet bedrägerij warit härunder och eij heller ännu woro,
endast om röstens tai och predikningar, at the eij woro af nägon
god ande, utan antingen ett grofft konstlat menniskligit bedrägerij
af pigan sielf, hellerock thet listigaste försök af mörcksens ande i
thessa otrones tijder, hälst rösten påstår at eij komma ifrän pigans
egen muun, blott tilat draga folcket ifrån thet besiglade ordet til
oredigt prat och förmenta uppenbarelser, hälst emedan hon för-
wände Guds ord och lesu egen bön. e. gr. Fader edar 1 helgat
warde Hans namn tilkommo Hans rijke skie theras wilja, som

i himmeten äro m.m. Wid återkomsten om afftonen förehöll jag
probsten Biörn, som är en utlefwad man, des försummelse tillika
med prästerskapet in loco at i så mång åhr eij hafwa gifwit consi-
storio sådant wid handen, gaf them instrucktioner at med alfwar-
samhet söka at få utleta sammanhanget, utan at blanda sig i nägon
undersökning, hwilcken i sinom tijd kommo, 1 men at flitigt besöka
föräldrarna med tröst af Guds ord, som blefwo mycket förskräckte
wid thet, at jag förkunnade them, at thenna rösten eij kom ifrän
nägon god ängel, hälst och som eij thet ringaste spär kunnat spörjas
i orten at föräldrarne härwid brukat nägon egennytta, utan twärtom,
och effter röstens befallning gådt flitigt i kyrckan och til nattwarden.
Straxt tä jag rest ifrän torpet begynte rösten at uppenbarl :n tala i
pigans säng, och som nu mera bewisligit är, genom hennes egen
munn, häfftigt och med starckt ljud disputera med prästerne,
erkände och sielf justerade för them theras mig tilsända och hälinä
protocoller, dicterat för them til pännan tokuga och arga böner,
såsom bön emot högmods krig och uprest wåg, hwilcken then nyttjat
nägra ähr wid sinä ällinänne predikningar, samt nyl:n frågat then
begåfwade kyrckoherden Fornander, som jag beordrat prästerskapet
in loco til hielp, och thet i mänga förnäme wittnens närwaro: om

thet woro sant, at landet woro plågat med så swåra skatter och
pålagor? Sä har then ock smickrat och tillika gycklat och försmädat
prästerskapet pä en gäng, och alt framgent: ex. gr. tä then kallar

1 Lapsus calami.
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tliem själesörgare, och mig elmru högt jag ock råkat i des onåd,
själesörgarnes hufwudstamm, men wid mag:r Tilbergs inkasi, at

Ghristns woro sin församblings hufwud, arglistigt swarat: Gud är
hufwudet för them, som i himmelen äro, men J hafwen ett hufwud
här pä jorden, ty J ären icke hufwuden; jemte otrolige metaphysiske
utlåtelser, som eij tyckas kuuna falla på grof bondepiga, som
allenast kunnat Lutherii catheches, tå lion sjuknat, och sedän i II
åhr, sä godt som utan ali föda, legat såsom en Sten, blind, döf och
dumm.

Wid min återskomst d. 6. October ifrån the utlyste visitationeme,
skref jag och Consistorium genast til h:r landzhöfdingen Lagerfeldt
om laga undersökning, genom dommaren i orten, som lagmannen
baron Wrangel, och tillika 2;ne gänger i underdänighet til Hans
Maij:t och upsände visitationsacten och alla prästerskapets berät-
telser. Sedermera har Consistorium 2:ne gänger päskyndat h:r
landzh:n om undersökning, hälst rösten äfwen häfftigt yrkat pä
thensamma: och tå bref therom afgick til baron Wrangel, wardt
lian dnmcknad genom slintande öfwer en spång d:n 12. Nov. Straxt
itererade consist:m om en annan dommares tilfordnande utj 2:ne
probstars och en habil medici närwaro. H:r landzhm skref therom
til Kongi. Götha hoffrätt. Näpl:n war brefwet afgångit, före Hans
M:tts befallning ankom, at hän sielf hell:r h:r landzhm Hummel-
hielm skulle resa tijt. H:r landzhm Lagerfeldt swarade H:s Maij:tt
thet hän afbidade hwad hoffrätten wille göra. Jntet swar är ännu
kömmit. Rösten predikar ännu häfftigt, dock i tysthet, men hotar
oss alla präster etc. Drögzmål duger til ingenting.

Jemte min wördsamma hälsning til alla wära wänner, framhärdar
med ali högackt. och trohet S. T. min gunstige Herr Broders hör-
samste tienare

Linköping, dm 24. Dec. half
dagen för Juleaffton, 1762.

Petrus Filenius.

7. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procanceller,
min gunstige Herr Broder.

Toivottaa lämpimästi onnea arkkipiispanahan johdosta. Lyckönskar varmt
tili ärkehiskopsämbetet
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Eders Högwördighets min gunstige Herr Broders ödmjuke och
trognaste tjenare

Linköping, d:n 25. September 1775. Petrus Filenius.

And. H. Forsseniukselta. Från And. H. Forssenius.

1. Högwördige och Widtberömde Herr Doctor och Biskop
samt Academie Procancellair.

Tahtoisi Mennanderin suosittelemaa maist. L. Lefreniä auttaa toiseen teol.
lehtorin virkaan Skarassa, mutta toiset konsistoriaalit vastustavat, L. kun ei ole
papiksi vihitty eikä suorittanut specimina in studio theologico. Ville förhjälpa
den av Mennander rekommenderade mag. L. Lefren tili det andra teologiska
lektoratet i Skara, men konsistoriales aro emot ansökningen, dä L. varken är
prästvigd eller avlagt specimina in studio theologico.

Tili Herr Doctom och Biskopen är derföre min ödmjuka för-
frägan, om max. ven. facultas theologica i Åbo ej kunde förmås,
at lämna honom witnesbörd genom bref el:r extractum protocolli,
at hän in theologicis är bäde grundad och renlärig. Det senare
är sä mycket mer nödigt, som ett rykte om honom härstädes blifwit
utspridd, at hän för Zinzendorffiska systemet skall wara inclinerad.
Owännen, af egennytta intagen, lärer detta rykte utspridt, i mening,
at hindra dess befordran.

Hos oss är alt stilla och lugnt, Gudi läf! Med commissionen
i Borås fortfares ännu. Grofwa skalkstycken äro der uptäckte, som
af dommare, officerare och kronobetjänter tili allmogens förtryck
blifwit föröfwade.

Framhärdar med ali wördnad Högwördige och Widtberömde Herr
Doctoms och Biskopens samt Academie Procancellerens ödmjuke
tjänare

And. H. Forssenius.Scara, d. 23. Nov. 1767.

2. Högwördige Herr Doctor och Biskop.

Jos Lontoon ruots. seuraktn kirkkoherra Ferelius, sen jälkeen kuin Boråsin
rovasti t:ri Luth nyt on ehdokassijalla Karlskronan superintendentin virkaan
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ja luultavasti tulee nimitetyksi, hakee ja pääsee Boråsiin, lupaa kirjeenkirjoittaja
Mennanderin toivomuksen mukaisesti mielellään auttaa maist. Aron Mathesiusta
Fereliuksen seuraajaksi. Om kyrkoherden i Londons svenska jörsamling, Fe-
relius, sedän prosten i Borås d:r Luth, som nu är på förslag tili superintendent
i Karlskrona och sannolikt blir utndmnd, ansöker och kommer tili Borås, lovar
brevskrivären på Mennanders önskan med nöje förhjälpa mag. Aron Malhesius
att bli Ferelius’ efterträdare.

Högwördige Herr Doctorns och Biskopens hörsamste tjänare

Brunsbo, d. 10. Nov. 1770. And. H. Forssenius..

3. Högwördige Herr Doctor och Biskop.

Wid delta gymnasium har ett theologiskt lectorat genom doctor
Boströms död blifwit ledigt. Tili detsamma har academiae adjunc-
tus, herr mag:r Lefren sig anmält. För min del wille jag gjärna
se honom tili denna ledighet befordrad ty jag wet, at hän är en

lärd och hederlig man, och skulle härstädes bäde pryda sitt rum,

och äfwen gagna ungdomen, men hän har en medsökande härwid
gymnasium, lectorn mag:r Vahlfelt, som tillförene tallat med
doctor Boström om denna ledighet, och sig hos Hans Kongi. Maij:tt
beswärade, dä hän wart förbigängen. Dylikt upförande har man

nu af honom at wänta, om herr mag:r Lefren blifwer honom före-
dragen, emedan hän har 26 ärs meriter at räkna, och will, i an-

seende dertill, at hän är nobiliterad, warda ansedd. Nägot skjäl
kan jag wäl hafwa emot honom, emedan hän warit inwecklad i en

theologisk controvers, men som hän sinä meningar i consistorio
revocerat, och lätit sig rätta, så kan jag eij delta skjälet, säsom tili-
räckeligit anse.

Tili Herr Doctorn och Biskopen är derföre min hörsamste be-
gjäran, det täcktes Herr Doctorn och Biskopen wara gunstig, och
äftersinna, om nägra utwägar kumia påfinnas tili herr mag:r
Lefrens understödjande. Torde hända, at hän i Åbo gjort sädana
specimina, som gjöra honom berättigad tili befordran framför
andra.

Jfrån mag:r Ferelius hade jag i förra weckan bref, deruti hän
förklarar, at lian ej will haf:a Ulricehamns pastorat, men beder
warda ihogkommen, dä nägot annat pastorat blifwer ledigt. Hän
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klagar öfwer wär minister i London, som gjör alt oreda i för-
-8aml:n; derföre önskar hän blifwa frän honom snart skild.

Förblifwer med ali fullkommelig högacktning Högwördige Herr
Doctorns och Biskopens ödmjuke tjänare

Brunsbo, d. 5. Dec. 1770. And. H. Forssenius.

Gabriel Forteliukselta. Från Gabriel Fortelius.

t. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstigste Herr Broder.

Kiittää kirjeestä. Tackar för brevet.

Jmedlertid taite jag med manufacturs ledamöterne om acade-
miens angelägenhet, at fä behålla den ringa lott, som hon af den
fonden åtniutit, hwilcket ock biföls til continuation. Den andra
saken hade, utan twifwel, Ekenberg sä tournerat i de andra stånden,
at därwid ei stod tilat litratta, ehuru en och annan lofwade se til,
at det skulle blifwa wed presteständets utlåtande derom. Sedän
min g. Herr Broder reste bort, blefwo sakören förtretligare, och
botnen af tunnan wille aldeles ramla uth, sedän pr.st:s pian om

r.dagsmannawal pro futuro kom fram, och at den utesluter episco-
pos nobiles in totiini ifr. säte och stämma i ståndet. En 8 dagar
hörde man ei serdeles ätalan, som bidrog mycket därtil at borg.- och
bondeständen biföllo den, men sedän reste riddarhuset sig, som

bekant är, wäldeligen. Jag fick intet weta af sakens stälning, innan
den war utarbetad. Jag förestälte wäl heroicus in hoc puncto,
at taga en medelwäg och läta nuwarande nobiles njuta den rättig-
heten, som de ägt, sedän denna regeringsarten i riket kom up,
och prsecavera allenast pro futuro, hwarmed ock de upmärcksame
af adelen warit nögde, som gjerna önska det, at riddarhuset ei
blifwer widare tilökt, men Jacob hade så intalt allaredan gubbarna,
at ingen limitation fick mm. Tiden wijsar, hwad det wärckar för
wärt ständ. Min gunstigste Herr Broder frägar i sit sidsta heder-
wärdaste af d. 23. Dec. huru stor procent notarien härstedes bestås
för in- och utgäende collecter och andra publiqve medel? Sidsta
session hade delta cons. i anledning af en wiss omständighet, samma
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brydsamma fräga i ventilation. Sanningen at säga, sä komman
intet wist öfwernes derom, men den säkraste wägen tycker jag
wara och blifwa, i brist af specielt förordnande derom, at följa
Hans Maij:ts nådiga bref til alla consistorier, om procent af lazarets-
medlens upbörd och öfwerstyrande til Stockholm, utgängit uppå
coll. medici nnderdäniga hemställan, som bestär 3 procent. Enär
därjemte consideras cons. notariernas ringa statslön, sä borde den
procenten ei anses för obillig.

Valittaa Mennanderin ankaraa hammassärkyä, jota itsekin potee. Beklagar
Mennander för hans häftiga tandvärk, varav brevskrivaren även själv lider.

S. T. Min gunstigste Herr Broders trohörsamste tjänare

Borgå, d. 2. Jan. 1767. Gab. Fortelius.

In margine: Toivoo leskenapua Porin rovastikunnasta veljensä tyttärelle.
Hoppas på änkehjälp från Björneborgs prosteri åt sin brorsdotter.

2. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstigste Herr Broder.

Pyytää, että irstas rovasti Friberg (Ahvenanmaalla), joka on leskimies ja
lapseton, velvoitettaisiin maksamaan- apulaiselleen maist. IValimille parempaa
palkkaa. Suosittelee veljensä poikaa Gabriel Erici Forteliusta pataljoonan pa-
piksi, mikäli virka tulee avoimeksi, sekä ylimäär. profess. Jaakko Haartmania
Kaarle Mestertonin seuraajaksi logiikan ja metafysiikan professorina. Begär
att den liderlige prosten Friberg på Åland, vilken är änkling och barnlös, skulle
förpliktas betala bättre lön åt sin adjunkt mag. Wallin. Rekommenderar sin
brorson Gabriel Erici Fortelius tili bataljonspredikant, ifall tjänsten lediganslås,
samt extra prof. Jacob Haartman tili Karl Mestertons efterträdare såsom pro-

fessor i logik och metafysik.

S. T. Min gunstigste Herr Broders ödmjukttrogne tjänare

Borgå, d. 18. Maji 1767. Gab. Fortelius.

3. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procantzler,
min gunstigste Herr Broder.

Pyytää saattamaan perille porooni Mellinin kirjeen, jossa anotaan papin-
todistusta eräälle Pöytyältä kotoisin olevalle rakuunalle. - Ber om vidare

78



18/5 167, 20/ 4,
14/s 1768, 2Vi 1769.

befordran av haron Mellins brev, väri anhålles om prästbevis för en dragon
hemmahörande i Pöytis.

Sä slapp excellencen Löfwenhielm likwäl utur högsta
rådssätet i riket til grafwen. Nyt tokin Rudenschöldi, luu-
laxen, caiwatan, culuco Turusa wielä huuto picaisesta cocouxesta?
Mitä Mathesius lausune, jolle minä, cosca hän mainitzi ensin minulle
Chydeniuxen ajatuxista cursista, sanoin: den försmädaren lärer
hafwa.och få rätt, om icke saken skjötes des försichtigare. Förlåt
mig. Saxa woitta. Guds näd beware och förware min gunstigste
Herr Broder wed ällän wälmågo. Förblifwer med estime S. T.
min gunstigste Herr Broders trogne tjänare

Borgå, d. 20. April 1768. Gab. Fortelius.

4. Högwördige Herr Doctor och Probst, gunstigste Gynnare.
Pyytää Mennanderin myötävaikutusta, jotta yliopp. Sandberg, voidakseen

mennä naimisiin Forteliuksen velivainajan Erikin tyttären, Hedvigin kanssa, saisi
Turun koulun apologistan viran. Anhåller om Mennanders medverkan tili alt
stud. Sandberg, för att kuuna gifta sig med Fortelius’ avl. broder Eriks dolter
Hedvig, måtte få apologistsysslan vid Åbo skola.

Gunstigste Gynnares hörsammaste tjänare

Borgå, d. 14. Maji 1768. Gab. Fortelius.

In margine: Probsten i Hollola, Mag. Jacob Krook i Hollola afled
d. 8 Maji i Herranom. Herre, lär oss etc!

5. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Min Gunstigste Herr Broder.

Onnellista uutta vuotta! Aikoo lähteä valtiopäiville. Ett gott nytt år! Ämnar
begiva sig tili riksdagen.

Min ödmjuka anhållan är hos min gunstige Herr Broder at få
weta, om man i början el. medio Martii kunde få båt ifrån Åland
til Åbo, och således, under Guds wälsignande skaffa sig fram til
fasta Åland. Wil almanacks spädom hälla stånd, som härtils, sä torde
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man siippa gerad ifr. Åbo pä Stockholm. Den 15. Febr. skjer nti
contracterne härstädes wahl om den andra riksdagsman. Jag är

intet i ständ at gissa, hwem lotten faller. Gud gifwe den, som god
och skickelig är. Broder doctor Krogius erhölt wed kyrckjoherde-
och domprobstewahlet, som förrättades förledne Söndags, de flesta
röster af stad och land; dernäst Bonsdorff, och doctor Borgström.

—■
- trohörsamste tjenare

Borgå, d. 21. Jan. 1769. Gab. Fortelius.

6. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Gunstigste Herr Broder.

Sairastuttuaan Pyhäjoella, mutta lääkittyään itseään ja päästyään sieltä Pyhä-
järven ja Viitasaaren kautta Porvooseen toivoo Mennanderinkin onnellisesti
kotiutuneen. - Hade insjuknat i Pyhäjoki, men efter att ha kurerat sig och
anlänt genom Pyhäjärvi och Viitasaari tili Borgå, önskar hän, att även Mennander
lyckligt anlänt hem.

S. T. Gunstigste Herr Broders ödmjuke tjänare

Borgå, d. 13. Martii 1770. Gab. Fortelius.

7. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Min gunstigste Herr Broder.

Herren wär Gud giöre wärt möte, wid instundande riksmöte, i
alla mätto wälsignat! Continuerande kalla wäderlek försätter mig
i rädhöga, at intet sjöledes hinna fram til d. 13. Junii. Landswägen
är ock denna tid, hälst för mine ähr, beswärlig at nytja til Åbo, och
owist om nägot fartyg där mera är qvart, sedän man, efter utwäntad
bätre wägelag, kömmit dit. Jag får altsä hålla mig wed Borgå fartyg,
och befalla Gudi, huru det 1 utfalla. Probsten Henric Poppius, en

beskjedelig och fogelig man, blifw. den andra ifr. detta stift. Skulle
jag intet hinna fram til rättan tid, så är min hörsamste anhållan,
at min gunstigste Herr Broder intet förgäter mig wed wahlet af
S. U. ledamöter och af dem at få rum i bancodeputation, där jag

1 [skall]
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förr sulit el. ock statsdeputation. Defensionsdeputation behöfs ingen
ifr. Finland af wärt stånd. Anstalterne lii defensionswärcket här-
städes äro faststälte, fordras allenast tid och pengar lii wärckställig-
heten. Härjemte är min hörsamste anhällan, at min gunstigste H.
Broder täckes ihogkomma, om mögeligit är, mag. Israel Wallin ifr.
Jomala, wed besätningen af Längelmäki lediga pastorat, därest hans
salige fader fordom warit pastor. hörsamme tjenare

Borgå, d. 7. Maji 1771. Gab. Fortelius.

8. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Gunstigste Herr Broder.

Suosittelee rykmentinpastori Georg Lagusta Viitasaaren kirkkoherranvirkaan,
johon kutsuttu neljänneksi vaalisaarnaajaksi. Valittaa raihnauttaan. Rekoni-
menderar regementspastorn Georg Lagus tili kyrkoherde i Viitasaari, vars för-
samling kallat honom tili fjärde provpredikant. Beklagar sig över sin skröplighet.

Tuus
Borgå. d. 25. Junii 1773. Gab. Fortelius.

9. Högwördigste Herr Doctor, Swea rikes Arckiebiskop och
Procanceller. Min Höggunstigste H. Broder.

Toivottaa onnea arkkipiispanvirkaan. Gratulerar tili ärkebiskopsambetet.

Det wälmenta råd, sommin höggunstige Herr Broder gaf mig uti
caussa Haartmanniana matrimoniali, war jag färdig at efterfölja,
därest icke broder Haartman, utan minsta min eller min gummas
persvasion, ingät förlikning hos lector Bonsdorff, som dock beklage-
ligen blef i denna sommat uphäfwen, genom auctoris hujus mali
gjorda visite hos henne i broder Haartmans fränwaro, och upwäckte
hos honom fruchtan för mord eller blodsutgjutelse, säsom orden
lydde i bref til Bonsdorff. J häpenhet öfwer alt delta resolverade
jag mig med min gumma, emedan wi äro här ganska trångt bodde,
at genom bofrättsrådet von Glan fä kjöpa henne nägot bonings-
ställe på landet, ju längre ifrån Åbo, des bätre, men innan von Glan
«
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swarade oss, sä har hon slutit handel om et, då til sahlu warande
rusthåld, half mihl if. staden, hwarest hon nu uppehäller sig, wet
intet huru länge det, salvis legibus, kan gå an. Malum malorum!
qvoties ejus recordor, qvod saepissime fit, toties intus paveo et foris
formido. Herren förene än deras hjerta och sinnen! Ach! huru
gierna jag ästundar, och wille komina til Åbo, at fä taga hjertkjärli-
gaste afskjed ifrån en min uprichtigaste hederswän och höggunstige
Herr Broder, men desunt vires. Herren förene oss i sino näde, at
medelst idkeliga böner möta hwarannan in för sin nådethron dage-
ligen, så blifwe ock mötet inför hans eviga härlighets thron
högsthugneligit och saligt! Förblifwer ödmjukaste tjenare

Borgå, d. 15. Sept. 1775. Gab. Fortelius.

10. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Hagen därefter, som jag hade den högtfägnande ähran, at inhän-
diga högwördigste Herr Ärkebiskopens högtwördade skrifwelse af
d. 26. Aprilis, föredrog jag i consistorio h. herr magister Kreanders
ansökning om extraordinarie adjtmctura härstädes, men öfwerläg-
ning derom blef upskuten, emedan någon anstalt allaredan war taget,
at få conrectoren i Helsingfors, mag. Sigfrid Porthan därtil, hwars
ultimata utlåtande dä saknades. Sedän det inkom, och hän förklarar
sig nögder, at, med wissa skjäliga wilckor, antaga den syslan, och
hän är almänt kjänder för en skickelig och arbetsam lärare, sä kunde
man intet gå honom förbi. Det är mig nog okjärt, at jag wed detta
tilfälle intet kunde något bidraga til högwördigste Herr Ärke-
biskopens nöje, och h. herr mag. Kreanders fördel. Förra weckans
gränsepost ankom emot ai wanlighet sä tidigt, at intet jag, med
flere andre, fick nyt ja den til detta mit ödmjukaste swars
afgifwande, som högwördigste Herr Ärkebiskopen höggunstigast
täckes ursächta.

Valittaa arkkipiispan ja omaa raihnauttaan. Beklagar sig över ärkebiskopens
och sin egen skröplighet.

Ödmjukaste tjänare

Borgå, d. 4. Junii 1776. Gab. Fortelius.

82



*/« 1776, 30/8 1782, k 1751.

11. Högwördigste Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.
Jag blyges, täydellä totudella, at detta consistorii yttrande sä

seent framkoramer. De herrar, sorti förr härstädes warit eloq. och
poeseos lectores, hafwa intet gifwit sig tid, att lägga handen därwid,
än mindre lector Lind, soin nyligen, af Kongi. Maj:ts höga nåd, wun-

nit den lections förwaltning. Endast lector Alopaeus hafwer biträdt
mig. Sä enfaldigt det nu är, så beledsagas det med ali ödmjukaste
wälmening, och underkastar sig höggunstigste omdöme. Skulle
detta högt-öma och angelägna wärck ännu kiuma bringas därhän,
som en Ingenuus i Stockholms Posten, N:o 187, eller d. 17. Augusti,
sig yttrar, sä torde det kortast afhjelpas. Styre Gud nådeligen!!!

Den 22. dennes, el. d. 11. stilo vet. fylte jag 82:a året, af det, efter
den Högstes milda försyn, mig beskjärde ålders mått. Wällsignad
Gud för hwar lefnads dag! Hörseln, som, efter swimningen i secr.

utskottet, tagit sä utaf, att jag är surdaster, läter intet hjelpa sig
med corne acoustiqve ifrån Westerähs. Fel på minnet, bröstwärk
ofta, med matthet öfwer ali i kroppen, i synnerhet under regnachtig
wäderlek. Återstär, Deo vires offerente gratiose et conferente, det
endaste ena: Beredder (: giör, bereddgjorden) häh mig mm. 1 Min
hjerteliga helsning anmäles tili doctor Hydreen, capularis senex
prae me capulari. Wär lifs Gud uppehälle och uplifwe högwördigste
Ärkebiskopens lifskrafter, under ämbetes bördan, som ei lärer annat
wara kunna i denna tid än swårare och tyngre som fordomdags!
Under oafbruten anönskan af ällän Herrens wällsignelse fram-
härdar tili mitt sidsta Högwördigste Ärkebiskopens ödmjuke tjänare

Borgå, d. 30. Aug. 1782. Gab. Fortelius.
Min arm domnar wid skrifwande. Jag har anwändt 5 timmar pä

dessa rader, mox heter det: literae gallinse manibus scriptae.

Isaac Er. Forteliukselta. Från Isaac Fr. Fortelius.

Högwyrdige Herr Professor, höggunstige Herre och Gynnare.
lemte dett jag härjemte har den förmon att aldraödmiukast up-

wachta Högwördige Herr Professoren, sänder jag den lilla samling
af stenar jag kunnat här i Paldamo öfwerkomma. Om dessa berg-

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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arter innehålla nägot ädelt kan jag ei just weta, sä wida jag är en

ganska liten kännare af dem, doch har jag trodt att de wore någodt
synnerliga och ei sä almänna. N: 1, N: 2, N: 3 och N: 4 aro tagne
3 milli ifrän Paldamo körcka uti en by Salmis benämd, jemwäl N: 5
som wäbl är en gemen steen, men som jag tycker lijkwähl märckwär-
dig i anseende dertil att hela dessa bylag giör sinä pörtugnar af
samma slag Sten, och dett derföre att dett smältes och giutes tili sam-
mans, så att hela ugn blir så godt som stöpt, och säga bönderna, att

en sädan ugn, om den annars är wähl giord, skall hålla i 50 å 60
åhr. Ett stycke af en sädan sammansmält Sten (följer under samma
N: 5, N: 6,7, 8 och 9) fant jag sielf pä min öfrekants elr. Pohjan-
maa resa i förledne höstas. N: 10 är tagen uti en by en ny mihl
ifrän Paldamo körcka benemd Melalax. Af denna steen, som här-
till ganska stor ymnighet finnes, bränna byamännerne kalck, nästan
til så stort qwantum, att hela Cajana lähn blir bärgat. Denna kalck
ger intet stort efter den man hemtar ifr:n Stockholm.

Om jag nu träffat igienom dessa giera fsic!) Högwyrdige Herr
Professoren nägot nöije, skulle det förbinda mig, att än framdeles
giöra mig underrättad, om inera curieusst och märckwärdigt skulle
finnas i denna widlyftiga sodin. Tili denna ändan har jag alt härtils
fört en noga journal på alt hwad under minä resor i ett och annat

förelupit. Säkert tror jag att här finnes mycket som skulle fömöija
en kännare, men som jag i förledet åhr, sedän jag koni hem ifrän
Åbo, allenast hant giöra en resa omkring denna sochn: ty blef och
min samling ganska ringa.

Finska runor har jag wähl redan i par åhr samlat och skulle nu

jemwähl öfwerstyra dem til Högwyrdige Herr Professoren, derest
jag icke funnit, att i dem felas ganska mycket och dett mustigaste,
hwarföre jag nödgas qwarhälla dem så länge til des jag genom nägon
god wän här å orten kan få af Paldamo bästa sängare dem ful-
komliga, dä jag straxt i ödmiukhet skall öfwerskicka. Sielf kan jag
omöijeligen få; hälst de äro mycket rädda om sin kånst, misstäncka
präster och wilja icke ut med det grofwaste.

Pyytää Mennanderin myötävaikutusta tullakseen promovoiduksi ensi promo-
tiossa (suorittanut examen philosophicum 1748). Utber sig Mennanders med-
verkon att få hli promoverad vid nästa promotion (avlagt examen philosophicum
1748.)

Under Högwyrdigste Herr Biskoppens warelse i G. Carleby hade
wij den höga förmon att efter H:r Biskoppens egen munteliga he-
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falning och låfwen i Limingo, aldra ödmiukast incaminera en böne-
skrifft, hwaruti wij alla tre capellaner icke allenast ädagalade be-
ewärligheterna af wäre sochneresor, ulan och aldraödmiukast bön-
föllo, att de samma mätte oss tili nägon förmon framför andra wåra
gelikar höggunstigast tilerkännas. Och som efter Högwyrdigste
Herr Biskoppens egen höggunstiga försäkran härå med dett första
kommer utslag att fällas, sä beder jemwähl aldra ödmiukast Hög-
wyrdige Herr Professoren täckes höggunstigast, enär härom af
summe ven. consistorio kommer att delibereras, lägga sinä goda och
gällande ord tili, på dett att höggunstigt utslag derå mätte fällas.
Detta med dett förra upoffrar jag i Högwyrdige Herr Professorens
wanliga och priswärdaste beifrande til mitt bästa.

Framhärdar med diupaste wördnad Högwyrdige Herr Professorens
aldraödmiukaste tienare

Paldamo, d. 1 Martii 1751. Isaac Er. Fortelius.

Petter Adrian Gaddilta. Från Petter Adrian Gadd.

Högwördige Herr Professor, höggunstige Gynnare!

Af det som oftast i tai med Högwördige Herr Professoren jag ägt
den höga förmon att blifwa underrättad, dett ibland de största hin-
der, som wid landthushäldningen hoos oss förekommer, aro de i
wåra kiärr, moras och siöar stillastäende watn. Sä har dett äfwen
gifwit mig anledning att wid åtskilliga tillfällen nogare derom
anmärka, och förutan annat tilltror mig nu mera wara öfwertygad
att ordsaken tili måss och starr ängars tillwäxt ätminstone här i
Tawastland kan äfwen derifrän härledas. Sä har jag sedt på några
ställen i Achas och Säxmäki sochnar, att en härd torr jordwals äng,
hwarpä förr 10 å 15 är berättades blott litet hafwa starr wuxit wid
siöstranden, nu mera (sedän forssarne ärligen blifwit grundare,
siöwatnet fölgagteligen utan wanliga widder upstigit, och iordlaget
tili sumpighet förändrat) wara hei och hällen starrbärande. Är 1747
när jag reste i Orivesi märckte jag ock klarligen wederspelet. Ty
denna ortens med Cuhmalax kapellgälds ängar hafwa ock fordoms
warit mycket sumpiga och då äfwen starrbärande sä länge deras

1 Aukko alkuperäisessä. Lucka i originalet.
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widtsträckte grunda siöar hade allenast ett ringa utlopp igenom
Sorsa forss. Men sedermera år 1604 förmedelst en hastig wådeld
derass siöar fick ett större aflopp igenom en annors ny forss Jharis
nämd, sä har sä deras ängar til en del ei allenast blifwit jordfastare,
ulan ock nu mera befinnas frambringa wäxter af allehanda slag,
samt starr- och mässwäxter mäst wara förswimnen. Sielfwa wäxtemas
naturliga ställning, och de efter deras natur lämpade särskilta
näringsställen tyckes ock bekräfta detta. Ty sä möjeligit det är förr
en fisk att lefwa på torra landet, sä rimmeligit lärer dett ock wara
förr en wäxt, soin askar tili sitt närings säte torr jordewall, att kurina
wäxa i dy. Kan altså ei annors wara, än när en torr jordewals äng
blir förwandladt tili ett sumpigt kiärr, dä äfwen mästa wäxterna
derwid undergå stor förrändring, och följagteligen de wäxter taga
öfwerhanden, soin kunna lefwa i sumpiga jordlägen, men andra
åter deremot förqwäfjas. Denne skada som landtman härigenom
tilfogas är här sä mycket mera kändbar, som deras mästa närings
fäng bestär i boskapsskiötzel, kan igenom dikande ei heller dä mera
af nägra priwat ängarne förbätras, när sälunda sielfwa siöwalnet
upstigit i lika högd med ängsjorden, derest ei publico wore lägligt
att förmedelst befodran af större wattns aflopp (än förr och hittils
aflupit) denna olägenhet att ändra. Jag underställer nu detta alt-
sammans Högwördige Herr Professorens höggunstiga ompröfwan,
med ödmiuk anhållan att wid ankomsten tili Åbo widare fä härom
ytra minä tankar, ifall Högwördige Herr Professoren skulle finna
sielfwa denna saken wara af dett wärde. Förblifwer med ouphörlig
wördnad Högwördige Herr Professorens ödmiukaste tienare

Bircala, d:n 2. Decembr. 1748. Petter Adrian Gadd.

Jaakko Gadolinilta. Från Jakob Gadolin.

1. Högwördige och Höglärde H:r Professor, högförnäme Gynnare.

Valittaa suruaan ja lausuu lohdutuksen sanoja Mennanderin vaimon kuole-
rnan johdosta. Beklagar sorgen och uttalar tröstens ord med anledning av
Mennanders hustrus död.

Högwördige ocb Höglärde H:r Professorens ödmiuke tienare

Päiväämätön. Utan datum. lacob Gadolin.
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2. Högwyrdige och Höglärde Herr Professor, höggunstigste Gynnare.

Linne pyytää Mennanderin johdolla julkaistuja väitöskirjoja. Linne an-
hdller om disputationer utkomna under Mennanders presidium.

Mig fela ord at kunna beskrifwa, med hwad fägnad jag som
offtast hörer serdeles goda omdömen om samma wackra arbeten,
i synnerhet då här tillika talas, om en Commission, som lärer blifwa
satt öfwer några Upsaliska disputationer, hwilka menas wara an-

stötliga emot wår politique; dermed botas prof. Ihre i synnerhet.
Några af wåra landzmän, som näst för Juhlhelgen reste til

Stockholm at se riksdagen slutas, hafwa wid äterresan sä starckt
menagerat resekostnaden, at de ädragit sig swära siukdomar, hwaraf
nu redan twenne nemhn den äldre Löfgren och en Åkersand ifrän
Cronoby mäst quittera lifwet och de öfrige är föga hopp om.

Högwyrdige och Höglärde Herr Professorens ödmiukaste tienare

Upsala, d. 28. Januar. 1748. Jacob Gadolin.

A tergo: Den Högwyrdige och Höglärde Herren, Herr Mag. Carl
Friedrich Mennander, Widtberömd Physices Professor wid
Kongi. Academien i Åbo delta til Åbo.

3. Högwördigste Herr Doctor, Archebiskop, Procanceller och
ledamot afKongliga Nordstierne Orden!

Kiittää viimeisestä. Tackar för senast.

Emedan posten nu fritt passerat öfver Ålandshaf, så har jag från
Åbo fått Cardanus De vita propria, som härjemte afföljer. Wid
hastigt blädrande har jag däri ei funnit spär tildet jag will minnas
at Morhoff om hans ord berättar: quid mihi cum Transalpinis,
nisi pecunias afferant. Wisserligen är hän dock ett monstrum. Gud
läte Herr Archebiskopens dagar blifva monga och glada! För-
blifver - —■ Herr Doctorens, Archebiskopens ödmiukaste
tienare

Stockh., d. 28. Mart. 1786. Jacob Gadolin.
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S. L. Gahm Perssonilta. Från S. L. Gahm Persson.

1. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellair.

Att jag så länge lämnat Högwördigste Herr DOCTORENS och
Biskopens ganska angenäma bref obeswarat, hoppas iag icke
ogunstigt upptages; sä mycket mer, som en och annan extra för-
rättning så med dödsfall i slägten och annat mera hafwa warit
de gällande hinder, som afhällit mig ifrän denna min annars kara
skyldighet; men nu sedän iag nägorlunda fätt reda ifrän mig, tilltror
iag mig att kunna rätta hwad iag felat.

Efter 14 dagars wistande i Upsala och kringresande tili flere
herregärdar, anlände iag lyckeligen hit tili hufwudstaden med ett

rikt mått af allehanda pappersskatter i synnerhet in militaribus,
med hvilka iag får upfylla de lacuner, som hit intills yppat sig
i minä samblingar. Andra handlingars samblande, har ock warit
mälet för minä begärelser. För Högwördigste Herr Doctor och
Biskoppens räkning har iag fått ett och annat, som i sinom tid
skall blifwa öfwersänt. Men sannerl :n ingen kan tro, huru ont

det är efter handlingar af wärde i Upsala, emedan den gransynte
och snäle h:r magister Liden har upforskat alt som kunnat öfwer-
kommas. Hän har nu anträdt i dessa dagar sin utländske resa
på Guthermutska stipendium. Under mitt wistande i Upsala war
alt i förwirring; och academieskattmästaren lulinskiöld afsomnade
några dagar förrän iag reste dadan, hwilken har satt academien
och dess fäder i en bedröfwelig belägenhet. Hän lämnade efter
sig en toin cassa samt 400.000 d:rs ballance tili Kongi, academien;
och war cassan i en så wädelig belägenhet, att icke en enda plät
fans där; utan mäste herr archiater von Finne läna academien
2.000 d:r kmt. tili handpenningar och arbetsfolks förnöijande.
Skattmästaren dog i mycket elände. Herrar professorerne mäste
i anledning af en dess böneskrift sammanskiuta 50 plätar tili dess
underhäld. Si sä gär det med Stora! Solons ord träffa härin:
ante obitum nemo felix. Herr Kongi. secr. von Engeström, hwilken
af disputationer äger den största sambling i hela Swerige, har
öfwerlämnat mig närlagde defectlista, med ödmiuk anhällan, det
Högwördigste Herr Doctor och Biskopen täcktes wara sä gunstig
samt wid tillfälle förminska desse bristfälligheter, hwaremot hän
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lämnat mig tillständ, att af dess rika in dubblo ägande
förråd utleta ifrän Lund och andra orter det som kan felas i
Högwördigste Herr Doctorens och Biskopens sambling. På ett annat

ställe hoppas iag få samma förmän. Sagorne skola icke förglömmas.
Ännu är intet slut om Smälands beskrifningens utgifwande. lag
bar ärbudit mitt ringa biträde; men som de anse en fattig skrifware
i Stockholm af ringa wärde, ty torde därwid afstanna. De taga
ock icke felet i delta tänkesättet, hwad mig angär. För min del
skall iag beifra dess utgifwande. Och iag älskar mitt fädernesland
högeligen. Herr canzlierådet Berch, som sannerl. giör sig ett
utmärkt nöije, att kimna öka Högwördigste Herr Doctorens och
Biskopens estampesamlingar, bar anmodat mig, det wille Hög-
wördigste Herr Doctor och Biskopen iag giöra den ödmiuka under-
ställning, om icke Högwördigste Herr Doctor och Biskopen täcktes
nti den af herr canzlierådet genom mig öfwersända catalogen an-

teckna med ett streck eller annat tecken i kanien alla de portraiter,
som i Högwördigste Herr Doctor och Biskopens sambling ännu kurnia
saknas, sä försöker herr canzlierådet att söka tili att i det nogaste
giöra sitt tili att defecterna supplera; och enär denna catalog då
hit anländer, så will herr canzlierådet äterlämna ett annat omacu-

lerat exemplar af catalogen tili Högwördigste Herr Doctorens och
Biskopens bibliotheque. Framlefwer med diupaste wördnad Hög-
wördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellairens aller-
ödmiukaste tienare

Stockholm, den 6. Maij 1768. S. L. Gahm Persson.

2. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellair.

Sedän iag förleden den 8. i denna mänad affärdat tili Högwör-
digste Herr Doctor och Biskopen min ödmiukaste skrifwelse, hwilken
hade i föllje med sig ett fragment af Hialmars saga, erhölt iag
samma afton nog sent Högwördigste Herr Doctor och Biskopens
ganska gunstiga bref, och pä hwilket nu iag ämnar aflämna mitt
allerödmiukaste swar. Att Högwördigste Herr Doctor och Biskopen
med wälbehag täckts anse minä smä inkräcktningar, är mig ganska
behageligit att höra. Herr baron och landshöfdingen Tilas är nu
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bortrest pä aina bergransakningar, och enär Högwördigste Herr
Doctor och Biskopen behagar skrifwa herr baron och landshöf-
dingen tili, sä kan befwet läggas innom bref tili mig, då iag skall
tili behörig ort det affärda.

Förteckningen päde brister, soin finnas i Högwördigste Herr
Doctor och Biskopens portraitssamling, bar iag communicerat med
herr canzlierådet Bercb, som sä begätt med en samlings insättande
i Askergrenska boklädan, att den blifwit bruten; och sedän iag
lyckel:n wunnit delta ändamälet, bar iag lämnat defectlistan tili
herr secreteraren Mennander tillika med herr cantzlierädet Berchs
tryckta portraitscatalog, pädet herr secreteraren därefter kan uttaga
och uphandla dem som brista. Annors öfwerlämnade herr cantzlie-
rädet tili mig ännu ett exemplar af sin tryckta estampecatalog,
hwilken tillika med catalogen öfwer Kongi, wettenskapsacademiens
boksamling nu hwilar hos mig och med första lägenhet skall öfwer-
resa tili finska stränderne och intaga sinä boningar hos Högwör-
digste Herr Doctor och Biskopen. Ännu ett paquet med goda saker
mäst ifrån Lund, har iag öfwerlärrinat tili herr secreteraren Men-
nander, som behagat försäkra mig om dess afsändande. Herr Kongi,
secreteraren von Engeström tillika med h:r Kongi, secreteraren
Arrhenius, anmäla en ödmiuk hälsning, och innesluta sig och sinä
bristfälligheter i Högwördigste Herr Doctor och Biskopens gunstiga
åtanka. De lofwa deremot, att icke wara otacksamma, utan när
godt wankas, gierna meddela. Delta sidsta paquetet har h:r Secret,

v. Engeström släpt tili. Flere och äldre har hän lofwat framdeles;
men det är skada, att hans tid är sä knapp, att hän eij hinner
genomwandra sinä ägande skatter. Dock skall iag eij försumma minä
skyldigheter och heliga löften. Genom minä egna sändningebud
nti Smäland, Östergiöthland och de flera orter torde framdeles
något godt och rart updykas, hwilket alt tillhörer Högwördigste
Herr Doctor och Biskopen.

Efter Högwördigste Herr Doctor och Biskopens befallning har
iag nu giort ett utdrag på alla de titlar som finnas i den gambla
boken, hwilken iag på minä resor har mig förwärfwat. Hwilket
ock nu härjämte i ali ödmiukhet medföllier. Denna bok finner iag
nu efteråt icke wara original, men en säker afskrift. För nägra
dagar sedän, dä iag med archivi herrar genomsåg nägra gambla
handlingar, igenfunno wij originalet in folio, hwilket den tiden
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blifwit inlefwererat i konungens cantzlie. Det förwaras nu i riksens
archivo för efterwerlden. Den nti denna boken omnämnde Swarta
bok förtienar att efterfrägas, emedan den gifwer ett stort Hus i
finska häfderne och kyrkowäsendet. Framlefwer med djup wördnad
beständigt högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancel-
lairens allerödmiukaste tienare

den 18. August! 1768. S. L. Gahm Persson.

3. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellair!

Af högwördigste Herr Doctorens och Biskopens höggunstiga
skrifwelse, den herr secreteraren Mennander mig öfwerlämnat,
finner iag wäl, att de af baron och landshöfdingen Tilas tillsläpte
skrifter riktigt framkommit, men tillika sä tillburit, att, som mästa
delen af disputationeme woro nya, så ägde högwördigste Herr
Doctor och Biskopen dem förut. Att sä hänt beklagar iag högeligen;
och kan man ändå giöra nytta med dem och tillbyta sig andra
för dessa öfwerlefwor. Det är ibland swärt att i storan hop ut-
wällja det som det tienar en annan, enär man egenteligen icke
wet hwad som brister. En annan gäng skall iag bättre se mig om.
Annu är eij det fartyget framkommit pä hwilket de tili herr
cantzlierådet Berch m.f. tillämnade disputationeme sig befinna;
men enär det sker, så skall iag dem öfwerlämna. Öfwerkommer
högwördigste Herr Doctorens och Biskopens några doup :tr af
portraiter tili min lilla sons samling, så anhäller iag ödmiukast
å dess wägnar, att få wara i wanlig gunstig ätancka. Wid det till-
fället iag nämner portraiter fär iag nu berätta: det nu lefwande
öfwersta prästen i Upsala h:r doct:r Beronius är nyligen utkommen
af en stor mästares hand. Capit:n Gillberg har stuckit herren i
koppar; och kostar allenast gravuren 2.000 d:r kmt. Delta delas
på intet sätt ut; emedan det är ämnat, att en gäng silta i den
likpredikan, som kommer att tryckas öfwer herr ärkebiskopen, enär
en gäng dess förwaltning nalkas, 1 hwilket icke torde wara sä mycket
längt tili, emedan herren rättnu hunnit tili det af k. David ut-

stäende högsta mälet af menniskiolifslängd. Oacktat dess säll-
synthet har iag ändä sä begätt genom dess son h:r bib. Biörnstierna,

/sitt slut],
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som är min gambla wän och gynnare, att iag i morgon får ett exemplar
af detta portrait tili högwördigste Herr Doctor och Biskopens tienst,
hwilket iag tili herr sect:n Mennander öfwerlefwererar, som iag wet

det med glädje öfwerstyra. Wid detta tillfället får iag äfwen
heratta, det iag tili förb:te h. secr:e längt för detta öfwerlämnat
ett paquet med smä saker nti; önskar allenast, att nägot deruti
finnes, som kan behaga. En Beskrifning öfwer Ryssland befinner
sig i detta paquet. Den måtte wara sällsynt; emedan iag finner i
minä samblingar om förbudna böcker, att den är genom Kongi,
cantzliecollegii resolutioner af den 20. och 21. Martii 1706 aldeles
förbuden och indragen. Den andra lilla piecen är Lefwernesbeskrif-
ning öfwer h:r Carl ai Tofta, som war en Sparre. Denne utkom
aldrig för allmännheten, utan utdeltes allenast tili goda wänner.
Författaren är Kongi. s:n friherre Carl Hermelin, hwilken dog ifrän
det tillämnade appendix. Herr S. Ekholms upförande misshagar
mig mer än mycket; men iag skall nog fram emot wären taga
fatt pä honom. Sä snart min lilla bok utkommer af trycket, skall
iag hafwa den aran att den öfwerlämna. Den utlofwade gamla
handskriften om Åbo dombkyrka skall äfwen med afgäende fartygen
blifwa öfwersänd. Om högwördigste Herr Doctoren och Biskopen
harsin praenumerationssedel qwar på Beskrifningen öfwer Små-
land, så behagade högwördigste Herr Doctor och Biskopen den
öfwersända, sä will iag uttaga exemplaret och det öfwersända.

Terseri Cateches recommenderas högeligen tili erhållande, jämte
Bångs Likpredikan öfwer ass:r Michel Ollsson Gyllenstolpe, den
iag högeligen efterfikar. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 15. Octobr. 1770. S. L. Gahm Persson.

4. Af originalet.1 K. B. Ep.G. 2.

Tili Biskopen och Procancellairen i Åbo, Herr Doctor
Carl Fredric Mennander, om Skånska resan och recension
af en gammal funnen handskrift. Datum Stockholm,
den 24. lulii 1774.

1 S. L. Gahm Perssonin itsensä kirjoittama jäljennös, Kunink. kirj. Ep.G. 2.

Avskrift av S. L. Gahm Persson, K. B. Ep.G. 2.
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Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procantzler!

Om ett långt stilla tigande wäckt hos högwördigste Herr Doctor
och Biskopen nägon upmärksanihet, sä är det en sak, hwaröfwer
jag mig icke förundrar. Mine mänga och widlöftige resor kring
landena och ett äsamkadt arbete wid återkomsten, med flere om-

ständigheter, torde likwäl utwärka hos högwördigste Herr Doctor
och Biskopen gunstig tillgift för delta uteblifwande. lag anhåller
derom ödmiukast. Att högwördigste Herr Doctor och Biskopen
behagat ihugkomma mig med en kär gäfwa af ätskillige wackra
handlingar, erkänner jag med ödmiukaste wördnad och tacksäjelse.
lag wille önska, att de små af mig öfwersände handlingar, dem
jag en del pä minä resor sammansökt, kunna swara emot ett litet
wederlag för den mig bewista gunst. Framdeles torde lägenhet
gifwas, att ännu öfwersända flere sädana handlingar, dem jag för
tidsens korthet icke hinde att sammanskrapa. Mine resor hafwa
elljest, Gudi lof! warit lyckelige. lag har icke rest med tillslutna
ögon. De förnämste Skänska städer har jag genomwandrat. Hufwud-
lägret slog jag i Lund. Här war jag nog länge. Här öfwerkom
jag mänga större originaler af konungabref och andra ålderdoms
lämningar. På bibliotheket därstädes öfwerkom jag en handskrift,
den jag hitintills fåfängt sökt. Fäfängan har förledt mig, att hålla
en dagbok öfwer min wandring, hwilken h:r bibl. Gjörwell will låta
införa i Samlaren (a); men jag studsar ännu derwid. Ätminstone
skall jag förwara minnet af denna resan i min egen lilla lefwemes-
saga, hwilken torde blifwa ett ämne för en bondcapellan att up-
läsa, enär mitt stoft en gäng kommer att blandas i Småländsk jord.
Uti en aflägsen wrä, och där jag minst förmodade, öfwerkom jag
ett mycket sällsynt document af biskopen i Åbo Paulo lusten. Det
har följande öfwerskrift: Acta legationis muscouiticce per Paulum
hvsten episcopum aboensem. Denna handskrift är in 4:o, och sam-
tida med sielfwa resan. Består af 5 arck med en gammal och
ganska wacker stil; dock är wid slutet några blad skrifne med en
annan mindre wacker hand. Under föreskrefne titull står midt
på främsta bladet: Si complacuerit Regice Maiestati Domino meo
serenissimo et clementissimo, attento lectori ha>c perlegenda.

(a) En artig weckoskrift som nu utkommer. Denna noten infördes eij i
originalbrefet, som afsändes. Gahni.
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et suce Maiestati referenda gratiose committat. Litet längre nedre
på gamma sida, laser man: leremice 10. Scio, Domine, quod non
est hominis via eius, nec viri dirigere gressus suos. Och ännu litet
längre nedre laser man: Non est velocium cursus, neque fortium
Victoria. Eectits q. Forte ecclesiastes eller predikaren. Pä 3:je
sidan begynnes sielfwa resan, med fölljande öfwerskrift: Anno
Domini 1569 lulii 13. Sedän: Itinerarium legationis ruthenicce, quce
mihi vna cum aliis prius deputatis mandabatur 3:die coronationis
serenissimi et clementissimi Domini nostri lohannis. Sedän fölljer
efter en kort önskan och bön pä latin om en lyckelig resa, sielfwa
denna hela dagboken. Pä sidsta sidan, där dagboken slutar sig.
läses fölljande: Stormectige högborne furste allernådig:te herre
och Konungh. Thetta är thet som muscouitens baijorne canceler
och secreterare hafiva i jrå migh för Gud och hela wärlden. Därpå
upräknas silfwer, guld och det mera, som blifwit roffat ifrän
biskopen. Delta är en kort teckning af mitt fynd. Om högwör-
digste Herr Doctor och Biskopen behagar se sielfwa denna acqui-
sition, sä stär den giema tili tienst. Befallning härom bar jag den
äran att förwänta. Framlefwer —■ allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 24. lulii 1774. S. L. Gahm Persson.

5. Af originalet.1 K. B. Ep.G. 2.

Tili Biskopen i Åbo Herr Doctor Carl Fredric Men-
nander, med den åstundade biskop lustens handskrift
med mera. Datum Stockholm, den 28. Aug. 1774.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller!
För högwördigste Herr Doctorens och Biskopens höggunstiga

skrifwelse erlägger härmedelst jag en ödmiukaste tacksägelse. Thet
är mig en besynnerlig fägnad, att de af mig öfwersände skrifter
ricktigt framkommit och höggunstigt blifwit emottagne. Alt hwad
jag kan bidraga tili högwördigste Herr Doctor och Biskopens

1 Kirjeenkirjoittajan itsensä tekemä jäljennös. +— Avskrift gjord av brev-
skrivaren själv.
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stäteliga samlingars tillwäxt, blir mig altid ett kärt föremähl. Och
försäkrar äfwen, att högwördigste Herr Doctor och Biskopen altid
äger förnämsta rummet ibland minä namina tutelaria. Efter be-
fallning och min gifne försäkran bar tili högwördigste Herr Doc-
torens och Biskopens tiänst jag härmedelst den glädjen, att bärjämte
öfwersända den handskrift, hwilken inenfattar sai. biskop lastens
afsändning tili Gardarike; och skall det oändeligen fägna mig, om
den roar högwördigste Herr Doctor och Biskopen. Den behöfwes
icke tili mig att återsändas; nögd allenast, att blifwa anderrättad,
om bemälte handskrift är original. Om högwördigste Herr Doc-
toren och Biskopen finner denna dagbok förtiena, att träda at

för allmänheten, sä kan den lätteligen styckewis införas ide wackra
Åbo Tidningar, hwilka förmodeligen anna fortsättas. Hwilket dock
tili högwördigste Herr Doctorens och Biskopens egit behag jag
ödmiakast öfwerlämnar. Ibland minä samblingar, hwilka höra tili
Statum rei literarice in Svecia, saknar jag en i Åbo för nägra och
20 åhr sedän ander sai. h:r cantzlierådet Scarin atkommen dispa-
tation De initiis rei litterarice in Svethia, hwilken jag tillförene
ägt; wågade jag allerödmiakast sapplicera, att högwördigste Herr
Doctor och Biskopen behagade, wid tillfälle, så laga, att jag å nyo
kande blifwa ägare af denna dispatation, skedde minä samblingar
en besynnerlig förmon. lag skall biada tili, att med nägot annat

skäligt wederlag infinna mig. För öfrigt äger jag och mitt
hela hase ali wälmäga; och anmäler min lilla son sin ödmiakaste
hälsning och tacksägelse för hagkomsten. Framlefwer ——

allerödmiakaste tienare

Stockholm, den 28. Aag. 1774. S. L. Gahm Persson.

6. Af originalet. 1 K. B. Ep.G. 2.

Tili Biskopen och Procancelleren i Åbo Herr Doctor
Carl Fredric Mennander, angående kyrkioböcker m.m.
Datam Stockholm, den 31. December 1774.

1 Gahm Perssonin jäljennös. Avskrift av Gahm Persson.
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Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller!

Sedän jag nägorlunda fått sambla minä strödda sinnen, hwilka
medelst en kär hustros dödeliga siukdom warit nog skingrade och
giort mig mycket bekymmer, fordrar min skyldighet, att hos hög-
wördigste Herr Doctor och Biskopen aflägga min ödmiukaste tack-
sägelse icke allenast för höggunstiga skrifwelsen af den 16. för-
flutne September, utan ock för de mig tillsända wackra disputa-
tioner och handlingar; och skall jag ombeflita mig, att kunna med
nägotlitet wederlag sådant aftiena. Det har oändeligen fägnat mig, att

biskop lustens dagbok ricktigt framkommit och wunnit högwör-
digste Herr Doctor och Biskopens tycke. Monne icke herr pro-
fessor Bilmark skulle kunna utgifwa den säsom ett disputations
ämne med en respondentis corollariis; så blefwe den ändå för
framtiden förwarad? Pä minä resor har jag wisserligen ökt mine
samblingar i alla grenar; och ingenting har undwikit min lilla
upmärksamhet. Om finska bibelversion har jag ett gammalt docu-
ment: och äfwen ett original af sai. biskop loh. Gezelii den yngres
betänkande om bibelversionen. Om högwördigste Herr Doctor och
Biskopen behagar befalla desse papper, så stå de gierna tili tienst.
lag skall emellertid inskörda dem i minä samblingar om wåra
bibelversioner och allmänna kyrckioböcker, hwilken samling jag
dageligen öker och utgiör nu snart 200 arck, hwilka jag med denna
tunga hand framalstrat. Annu har jag icke funnit nägot sporr,
att någon af wära kyrckiohandböcker och swenska mässor blifwit
i konung Gustaf den l:sts eller hans söners tid pä Kongi, befallning
pä finska språket utgifne och öfwersatte. Den äldsta finska hand-
bok, jag känner och äger, är af ähr 1669, om jag mins rätt; men

om den är en öfwersättning af 1614 ährs kyrckiohandbok, eller af
sai. biskop Gezelio den äldre författad, kan jag icke säga. Det
senare läter icke otroligt, emedan man wet, att denne nitiske
biskopen sielf författat och lätit för sitt stift utgä en särskilt
kyrkolag, under namn af Perbreves commonitiones, hwilka för-
modeligen blifwit efterlefwade tili dess konung Carl den XI:s
kyrkiolag ähr 1686 utkom tili efterlefnad. Desse nämde commo-
nitiones utkommo i Åbo 1673 in 4:o och aro af en besynnerlig säll-
synthet. I min lilla samling af swenska kyrkohandlingar finnes
denna lilla sällsynta piece. Allerödmiukaste tienare

Datum ut supra. S. L. Gahm Persson.
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7. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellairens
höggunstiga skrifwelse af den 19. förwekne Januarii, hade jag den
g]adjen att emottaga den 7: de sidstl. dennes; och aflägger för den-
samma min ödmiukaste tacksägelse.

Efter mitt gifna löfte öfwersänder tili högwördigste Herr Doctor
och Biskopens tienst jag härmedelst de utlofwade handlingar om
hibelversionen; och skall det högeligen fägna mig, om de kunna i
nägot mälli förnöija och upfylla högwördigste Herr Doctor och
Biskopens åstundan. Om jag rätt påminner mig, sä lärer jag hafwa
ännu ett original handbref tili en magnat ifrän sai. biskop Gezelio
den äldre; men wet nu intet hwaräst jag det ibland minä många
handlingar har inqwarterat. Det lärer äfwen angä bibelversion.
Enär jag fär fatt på det, så tillhörer det högwördigste Herr Doctor,
Biskopen och ingen annan. lag har beslutit, att nu i instundande
sommar ransaka skrifterne i alla archiver; och alt hwad då kan
öfwerkommas, som pä minsta sätt rörer finska handböckerne och
hibelversionen, helgar jag ät högwördigste Herr Doctoren och
Biskopen. Det skall roa mig, att få se biskop Justens resa ut-

komma. Alla hos mig befintelige och framdeles utkommande
doubletter meddelar jag gierna. Utom en hop äldre parentationer,
hwilka jag fäfängt nu mera läre söka af dem, som i Finland ut-
kommit, saknar jag 2:ne i nyare tider i min lilla sambling. Den
ena är öfwer sai. biskop Witte, och den andra, som jag personligen
afhörde, är öfwer sai. biskop Fahlenius. Lifpredikningarne öfwer
dessa nämda öfwersta präster äger jag; men parentationerne saknar
jag. Om dessa kunna pä nägot sätt för mig öfwerkommas, sä skedde
mig besynnerlig wälgierning. Kanhända, att dessa och flere andra
torde finnas nti högwördigste Herr Doctorens och Biskopens egna
öfwerloppsskrifter, sä är jag sä mycket säkrare om dem. Sai. herr
landshöfdingens friherre Tilases bibliotheque försäldes pä auction;

men alla dess handskrifter, curiosa och pieces fugitives köpte Konun-
gen, och förwaras denna skatt nu dels i Kongi, bibliothequet, dels
ock i riksens archivo. Statsmedlen betalte dem med 3.000 d:r s:mt,
som war sannerl. ett godt kiöp för denna widlöftiga sambling.

Hunt herr professor Bilmark mår, undrar jag högeligen. lag
wäntar högeligen pä swar på ett mitt bref, som i wist anseende

7
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är mig angeläget. Om min hälsning tili herr professoren anhäller
jag ödmiukeligen. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 9. Martii 1775. S. L. Gahm Persson.

8. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellair!

Att högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen behagat hedra
mig med en förnäm skrifwelse af d. 19. förflutne December, er-
känner jag med diup wördnad och tacksäijelse. Efter befallning
bar jag aflagt de antecknade likpredikningar, hwilka jag hoppas
skola widare förkofra sig. Sai. biskop Justens berättelse om dess
beskickning tili Gardarike war mig en ganska angenäm skänck,
för hwilken jag ock fär allerödmiukast tacka. Förmodeligen blir
wäl nägot titulblad och företal pä denna säkallade disputation.
Nu torde högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen tilläta mig,
att ödmiukast fräga, om högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen äger denna bok, hwilken har denna titull: Calumnice
orationis maledicce, quam aduersus Sigismundum 111 Polonice et

Svecice verum ac legitimum regem, pro Caroli Sudermannice Ducis
perduellione, legatus ejus Joannes Skytte, ad Magnce Britanniaa
regem habuit armo MDCX, in lucem vero primum edidit MDCXX, a
Georgia Trisarolo urbanitate detectoe, discussaeque. Igenom ett lycke-
ligt öde har jag kömmit öfwer denna bok in doublo; och står hög-
wördigste Herr Doctor och Arckebiskopen tili tienst, allenast jag
derom fär befallning. Ibland de flere stats skrifter, hwilka sub
nominibus fictis utkommit, är denna ibland de aldra sällsyntaste
och förtienar för sitt owett ali upmärcksamhet. Om högwördigste
Herr Doctor och Arckebiskopen haft någon ledighet, att utgifwa
det tahi, hwilket blef hållit under Konungens wistande i Åbo,
sä anhäller jag aldraödmiukast, att få wara i wanligt höggunstigt
minne innesluten. Denna ödmiukaste begäran sträcker sig äfwen
tili parentationer och likpredikningar öfwer finska lärda herrar
och i synnerhet smålänningar, hwilka fordom hedrat finska läro-
sätet. För öfrigt önskar högwördigste Herr Doctoren och Arcke-
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biskopen jag i delta nyss ingängne nya tidehwarf, ali fägnad, glädje
och förnöijelse. —■ allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 4. Febr. 1776. S. L. Gahm Persson.

9. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Toivottaa tervetulleeksi Upsalaan. Önskar honom välkommen tili Uppsala.

Efter mitt löfte öfwersändes tili högwördigste Herr Doctor och
Arckebiskopen den utlofwade handskrifne likpredikan öfwer den
store Konung Carl den XI, hwilken såsom pä finska torde fä ett ram
i högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopens makalösa sam-
lingar. Tiden torde framdraga nägot widare, dä jag gierna delar
med mig.

Min synnerliga wän herr magister Fant, amanuens wid kongi,
academiens boksalar i Upsala, som öfwerlämnar delta bref, wägar
hos högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen jag härmedelst
allerödmhikast recommendera. Herr magister Fant förtienar
wärckeligen högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopens beskydd
och höga ynnest. Hän är en ganska idog samlare, en god graek,
witter skald och af ett ganska hederligt hierta. Blir denna min
wän så lyckelig och fär tili högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen ett närmare tillträde, sä skall tiden wisa, att högwördigste
Herr Doctor och Arckebiskopen icke kastat sin ynnest pä ett owärdigt
ämne. . Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 20. October 1776. S. L. Gahm Persson.

10. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellair.

Att det med Herr kongi, bibliothecarien Biörnstierna öfwersände
portraitet ricktigt framkommit, fägnar mig ganska mycket; och än
mer, att jag med en så ringa skänck kunnat öka högwördigste Herr
Doctor och Arckebiskopens Stora samlingar. I början af October,
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träder herr professor Lidens sai. fader doctor Uiden ut för allmän-
heten. lag har redan giort anstalt at fänga denna prselaten; och
skall aldeles icke förglömma högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen. Efter befallning öfwersänder jag här innelyckt de ästun-
dade bönedagsplacaterne. Flere kan jag ännu icke denna gängen
ästadkomma; men framdeles torde flere få resa tili Upsala. Af
alla bönedagsplacater är 1654 års det märkwärdigaste; ty Konung
Carl Gustaf har med egen hög hand satt upp det wid cröningen
i Upsala 1654. Hän wille icke befatta sig med några regerings-
sysslor, förrän denna andeliga expedition war utfärdad. lag
siunger min gamla wisa, att här är ganska ondt efter gamla portrai-
ter. Paulini Gothi och Petri Rudbeckii äro phoenice rariores. lag
äger dem icke ens sielf. Fogar lyckan sig så, att jag kommer öfwer
nägra af de uptecknade, det jag will tro och förmoda, skola de
wisserligen tillhöra högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen
och ingen annan. Afskedade språkmästarens Raibauds portrait
är aldeles icke stuckit i koppar; ehuru herr cantzlierådet Berch
upfört det i sin cataloge. Herr cantzlierådet wisar det tydeligen
pag. 43 med dessa ord: dessinee a la main par Rehn. Twenne
Oxenstiernor, Axel och Bengt, äro nu under arbete; och lära med
det första lämna grafsticksten. Herr directeuren Sahlgrens
portrait är aldeles utdömt. Herr capitaine Gillberg skall förfärdiga
ett nytt. Teckningen lärer redan wara skedd. Herr cantzlierådet
Berch är alt mer och mer i aftagande. Då jag understundom
upwacktar herren, frägar hän altid efter högwördigste Herr Doctor
och Arckebiskopen och befaller mig, att rätt mycket hälsa. Delta
wärckställer jag nu en gäng för alla. Herr cantzlierädets systerson,
den Stora medailleuren, professoren Ljungberger, arbetar i hem-
lighet på en skädepenning öfwer denna sin Stora morbroder. Det
är ock ingenting mera billigare, än att en herre, soin sielf före-
wigat sä mänga andra swenska herrar och män, sielf ihugkommes
med en minnespenning. Denna blir tämmeligen stor, och teckningen
har jag sedt. Det blir nu tid att innehälla med min widlöftighet;
och om jag för länge oroat högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen, så anhäller jag ödmiukast om tillgift. ——. Aller-
ödmiukaste tienare

Stockholm, den 23. September 1777. S. L. Gahm Persson.
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11. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellaire.

. lag kan icke päminna mig, alt jag äger nägra gamla
handlingar om den sä mycket af praelateme förfölgde Konung Carl
Knutson. Skulle sä wara, skall ingen annan än högwördigste Herr
Doctor och Arckebiskopen af dem blifwa ägare. I riksens archivo
finnes i allmänhet inga äldre handlingar än ifrän Gustavi I:mi
tid, men i antiquitets archivo finnes fömiodeligen mänga af be-
mälte konung. Tili ett litet wedermäle, huru gärna jag ser hög-
wördigste Herr Doctor och Arckebiskopens samlingar förökte,
fogar jag härjämte 2:ne gambla bref, hwilka fallit mig i händerna
och närmast infalla tili högstbemälte Konung Carls tid. Det skall
högeligen glädja mig, om de nägot kumia roa; men föga lärer den
kunna gagna. För invitationen tili Upsala tackar jag allerödmiukast.
Kan hända, att jag i höst reser som hastigast thit, då jag ingahmda
skall underläta att hos högwördigste Herr Doctoren och Arcke-
biskopen giöra min allerödmiukaste upwacktning. Hos herr Kongi,
secreteraren Fredenheim har jag fäfängt bemödat mig, att få det
ästundade portraitet. lag fär wäl således låta nöija mig med detta
afslag ehuru okärt det för mig är. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 5. Septembr. 1779. S. L. Gahm Persson.

12. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Såsom ett litet wedermäle af mitt sidst gifne löfte fär tili hög-
wördigste Herr Doctor och Arckebiskopen jag härmedelst öfwer-
sända ett utländskt portrait af en praelat tillika med en i Wadstena
liggande grafsten, pä hwilken man läser Carolus Canuti. Om
desse sinä öfwersändningar finna högwördigste företräde, sä är min
glädje upfyld. En anonymus, som pä latin gifwit oss handskrifna
verser öfwer forntidens konungar i Swerige, siunger således:

Venit ab exilio patriae regnator in oras

Carolus, ex Svecia gratus ut ante fuit.

Dä jag kommer widare att ransaka skrifterne, och jag finner
nägot som kan behaga högwördigste Herr Doctoren och Arcke-
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biskopen, si! —■ sä will jag det straxt meddela. Löftet, att erhålla
högwördigste Herr Doctorens och Arckebiskopens egen biographie
tili herr doctor Schinmeijer hoppas jag icke komma i förgätenhet.

Allerödmiukaste tienare

Stockholm, den 18. Junii 1780. S. L. Gahm Persson.

13. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellaire.

Om inneliggande gambla förordning om kyrkiotionden skulle
saknas i högwördigste Herr Doctorens och Arckebiskopens samlin-
gar, så wågar jag densamma i diupaste ödmiukhet öfwerlämna.
Förmodeligen lärer högwördigste Herr Doctorens och Arcke-
biskopens samlingar om den olyckeligaKonung Carl Knutson Bonde
ansenligen blifwit förökte. Då jag ännu roar mig med att ransaka
skrifterne, har jag hos en lärd herre öfwerkommit högstförbemälte
konungs testamente af år 1470, som war dess dödsär. lag kan icke
pärninna mig, om bemälte testamente är någorstädes tryckt. Ätmin-
stone finnes det icke i Lagerbringiska samlingarne, hwilka innehålla
en hei corps diplomatique om ofta bemälte konung. Skulle detta testa-

mente af högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen åstundas tili
län, så har jag redan förordat med testamentets ägare, att hän wille
länma det tili län och afskrifwande. Det är endast 2 arck längt.
Hwad högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen bebagar härom
befalla, torde jag wid tillfälle blifwa underrättad om. Nägra högst-
bemälte konungs 2:ne olika handritade sigiller torde jag äfwen
tili låns kunna framdeles öfwerstyra. Det kommer allenast derpä
ann, om de icke tillförene äro bekante. Ännu har eij herr Kongi,
secreteraren Fredenheim lämnat mig några exemplar af högwör-
digste Herr Doctorens och Arckebiskopens egit portrait, hwilket jag
och min son likwäl högeligen åstunda. Om högwördigste Herr Doc-
tor och Arckebiskopen skulle äga nägra doubletter af några i Åbo

hällne parentationer, sä anhåller jag i diupasta ödmiukhet, att fä
wara i höggunstig hugkomst. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 22. Novembr. 1780. S. L. Gahm Persson.
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14. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procancellaire:

Sedän högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen nu mera

ändat ett beswärligit prästemöte, så lärer högwördigste Herr Doctor
och Arckebiskopen höggunstigast tilläta mig, att härmedelst få giöra
min allerödmiukaste upwacktning. Under det jag nu är i begrep,
att sätta mitt lilla bokförråd i ordning, har jag igenfunnit en liten
bok, hwilken man tälljer ibland de sällfeyntare i riket. Den
angär den förfölgde Konung Carl Knutson. I täflan med flere lärda
herrar och män köpte jag den d. 20. Martii är 1767 på en Wattrangs
auction. Ehuru jag icke twiflar med mindre högwördigste Herr
Doctor och Arckebiskopen känner denna bok, icke dess mindre
tager jag mig den friheten, att här afskrifwa hela titulen, hwilken
lyder sälunda: Carolus Canuti, CXXXIX Svecorum rex, carmine
eligiaco celehratus in honorem serenissimi ac potentissimi D. Gostavi
Suecorum, Gothorum, Vandalorumque regis, ab Henrico Mollero
Hesso. Electus est Carolus in Suecice regem anno Christi 1448 et obiit
anno 1470. Edita Rostochii in officina Ludovici Ditzii anno MDLV.
Denna bok är in 4:o och bestär allenast af 5 arck. Hwad som öker
ännu mer dess wärde, är det: att Konung Carl Gustaf lärer ägt den
samma i yngre ären. lag finner denna herrens egenhändiga namn på
sidsta parman (sic!) af boken. Att sä mycket mer förwissa mig om
riktigheten, har jag jämfört flere Hans Maij:ts egenhändiga namn;
och si! det är det sannskyldiga. Min son fortfar med sin wanliga
skickelighet i teckningskonsten. Att hän nyligen fått prsemium i
Kongi, mälare- och bildthuggareacademien, lärer för delta af all-
männa papperen wara bekant. Märkwärdigast är, att denna belöning
erhöllts för ett S. Petri hufwud. Wår store konstnär herr professor
Sergei har försäkrat mig, att ett sådant hufwud har knapt warit up-
wist för Kongi, academien. lag häller nu på, att kiöpa instrumenter åt
honom, på det lian kan begynna sticka i koppar, hwartill hän i
synnerhet är ämnad. Emedlertid studerar hän nu mathesin och
perspectiven. Alt går wäl. Om högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen icke skulle äga den här förutomnämnda bok, sä stär den
gierna tili läns, ehuru jag nog kan föreställa mig, att den icke är
okänd. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 20. Februarii 1782. S. L. Gahm Persson.
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15. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellaire!

Om inneliggande gamla bref, hwilket händelsewis fallit i minä
händer, kan bättre förwaras hos högwördigste Herr Doctor och
Arckebiskopen eller i consistorii ecclesiastici archive, så skall det
högeligen fägna mig. Tili det senare stället tyckes det egenteligen
böra. Det är obegripeligit burn denna höga skrapa kunnat falla i
enskiltas händer. Om gissning här får äga mm, så torde nägon af
den tidsens domherrar hafwa welat förwara det häldre hos sig, att

dermedelst förekomma dess qwarliggande, än lämna efterwerlden
att se bannor, som det innehåller. Hos framledne assessorens iKongi,
antiquitets archivo Lundbergs änkefru bar jag öfwerkommit Konung
Carl Knutsons tili det mästa utarbetade historia. Den bestär af 10
ä 12 sexterner in folio tili det mästa renskrefne, utom

nägot mera som är samlat i detta ämnet. Änkefrun will lämna delta
mset för 5 riksdaler, och kommer det derpå ann, om högwördigste
Herr Doctor och Arckebiskopen skulle behaga behålla det emot före-
nämnde summa. lag styrcker hwarken tili eller ifrän, utan öfwer-
lämnar det i högwördigste Herr Doctorens och Arckebiskopens egit
wälbehag. Det wägar jag likwäl säga, att endast afskrifningen af
denna historia skulle helt säkert kosta den begärte kiöpeskillingen.
Hwad högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen häröfwer be-
hagar resolvera, torde lämnas mig tili allerödmiukaste efterlefnad.

- Allerödmiukaste tienare

Stockholm, den 5. Februarii 1784. S. L. Gahm Persson.

16. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellaire!

Högwördigste Herr Doctorens och Arckebiskopens twänne hög-
gunstiga skrifwelser har jag haft den äran innom få dagar ricktigt
tillika med de öfwersände penningarne bekomma; och fordrar nu

min skyldighet, att på den samma aflämna allerödmiukaste swar.
Det fägnar mig högeligen, att minä små lappar emottagas med

wälbehag; och blir det mig altid en kär skyldighet, att framdeles
öfwerlämna Hera sädana fynd, enär de, under gamla skrifters ran-

104



6/ 2, 18/a 1784.

sakning, falla i minä händer. Handskriften om K. Carl Knutson up-
handlade jag efter höggunstigt tillständ och är den redan i gär med
herr magister Kihlmark afsänd. lag försäkrar heligt, att icke en
enda lapp, som hörer tili ämnet, är qwarlämnad, utan har jag i det
nogaste uttagit intill yttersta skärfwen. lag afprutade ändå på
kiöpet en specie riksdaler, den jag ock härjämte, i nog antiquariske
sedlar, har den äran att bifoga. Författaren tili dessa samlingar
är framledne assessoren i Kongi, antiquitets archivo h:r Samuel
Lundberg, som giort dem säsom ämbetsgiöromäl; och förmodar jag,
att de i nägot mäl kunna wara tili gagns för den lilla summa. Det
war hög tid att de nu straxt anammades, emedan herr statssecretera-
ren Benzelstierna, med flere nyfikne herrar, wille gärna haft dem.
Men de kommo för sent. lag önskar att högwördigste Herr Doctor
och Arckebiskopen finner af dem det nöije, som swarar emot min
wälmening. För portraitet af den gamla, och i tideböckeme ännu
lefwande löns Budde, tackar jag allerödmiukast. Af sai. biskop
Swedbergs lilla portrait äger jag icke mer än ett enda afdrag, hwilket
härjämte i ali ödmiukhet öfwerlämnas. Pläten finnes nu hos mig i
förwar, som tillhörer Benzeliska ätten, men nog utnött, och torde
jag framdeles låta retouchera den och af den giöra några afdrag,
då jag ingalunda skall underläta, att dä ihugkomma högwördigste
Herr Doctoren och Arckebiskopen. Så snart jag framme i Martii
mänad hinner sluta en handskrift, den jag har tili låns af herr pro-
fessor Pasch, och innehäller en förteckning på sai. herr hofintenden-
ten Ehrenstrahls alla arbeten, hwilka höra tili min samling om
swenska konstnärer, skall jag aldeles icke förgäta, att meddela hög-
wördigste Herr Doctor och Arckebiskopen en förteckning på min
lilla portraitsamling; men som det torde taga för mycken tid, att

på en gång förfärdiga denna lista, så utbeder jag mig allerödmiukast,
att få meddela en suite i sänder; säsom tili exempel: begynnelsen
giöres med swenska prästerskapet, sedän Konungar, och så widare.
Poemet öfwer K. Carl Knutson behagar högwördigste Herr Doctor
och Arckebiskopen behälla så länge det behagas och tillfälle gifves,
att med säker lägenhet fä det hit. Min son anmäler sin alleröd-
miukaste hälsning. Hän är hos herr professoren L. Pasch; och efter
bemälte herr professors intyg är hän icke icke (sic!) allenast fallen
för denna ädla konst, utan ock giör däruti betydeliga framsteg. Hän
bewistar ock dageligen Kongi, målare- och bildhuggare-academien.
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och tecknar nu med god framgäng efter naturen. Om h:r Pehr blir
just icke en Raphael eller Caracci, så är jag ändå nögd, om hän blir
en Pasch. —• Allerödmiukaste tienare

Stockholm, den 18. Februarii 1784. S. L. Gahm Persson.

17. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procancellaire.

Då tili högwördigste Herr Doctoren och Arckebiskopen jag får
den förmonen, att öfwerlämna nägot fynd, hwarmed högwördigste
Herr Doctorens och Arckebiskopens dyrbara samlingar kunna ökas,
så är min glädje fullkommen. I det afseende fägnar det mig höge-
ligen, att Molleri Poeme öfiver K. Carl Knutson är med höggunstigt
wälbehag emottagen. Det blir altid min allerödmiukaste skyldighet,
att meddela alla curiosa, enär sädant falla mig i händerne. Att
tällja alla rara och förbudne böcker in ecclesiasticis, är ett för wid-
lyftigt ämne för ett bref. lag skall emedlertid besinna mig derpå.
Ibland de sällsynta böcker i swenska kyrckiosaker får man räkna
den tyska öfwersättningen af Confessione fidei, hwilken päden store

och gudfruchtige konungens, Konung CARL XI: s befallning öfwer-
sattes. Knapt war den utkommen, förrän min gamla hederliga lands-
raan, arckebiskopen, doctor Olaus Swebilius wijste Konung Carl nå-
gon afwikelse ifrå den swenska uplagan, som aldeles icke kunde
öfwerensstämma med renläran. Carl, som altid gaf acktning på
alt det, som dess öfwersta präst hade i underdänighet att före-
draga, lät straxt indraga alla exemplaren; och si! de äro nu så för-
swundne, att jag ännu icke med thesso mino ögon hint att skäda
den; och har jag ännu icke kunnat träffa någon lärd man i riket,
som den sett. Detta alt oacktat nämner herr von Stiernman denna
tyska öfwersättning i sin Centuria secunda anonymorum etc. pag. 10.
De finske öfwersättningarne af Confessione fidei, hwilka en Rau-
mannns och Florinus giort, borde icke ens här nämnas, ehuru den
senares uplaga är längt sällsyntare, än den förres, och förwaras som
en dyrbar skatt i Kongi, academiens bokförräd i Åbo. lag äger
den ock äfwen. Den odödeliga Konung CARL den XII, som aldrig
bortslösade penningar tili syndig yppighet och fåfänga, har för

106



30k, 17 ho 1784.

egna handpenningar låtit trycka Florini finska öfwersättning och
låtit den utdela tili finska församlingarne och därtill halp biskop
Gezelius. lag har wäl giort en liten samling om förbudne och
antastade böcker i riket; men den bör icke nämnas. Den utgiör
endast wid tusende arck, skrefne med denna min gamla och tunga
hand. Flere förnäma herrar, msecenater och gynnare, hafwa wäl
uppmuntrat mig, att i anledning däraf, utgifwa ett utkast tili histo-
rien om swenska förbudna böcker; och nyligen har boksamlaren
Holmberg warit mig nog öfwerliggande, om delta utkasts utgifwande,
men mitt beslut är ännu icke lagit. Herculis clava herculeos
deposcit lacertos. Det förtienar icke i delta tidehwarfwet att arbeta
i swenska lärdoms historien. I minä samlingar lärer jag äga ett
fragment, soin innehåller historien om swenska psalmböckerne. Det
är författat af framledne assessoren i Kongi, antiquitets archivo,
herr Nils Reinhold Brocman. Hän hant intet fullbordat, emedan
döden ryckte honom pennan ur handen. Om högwördigste Herr
Doctor och Arckebiskopen täcks befalla delta fragment, så stär
det gerna tili tienst. En Humble söker en scholae syssla wid Catha-
rina, och stär pä förslaget. Om min lilla intercession för honom
kan något wärka, så wägar jag i diupaste ödmiukhet recommendera
honom tili den lägenhets erhällande. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 30. Maij 1784. S. L. Gahm Persson.

18. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller.

Af högwördigste Herr Doctorens och Arckebiskopens höggunstiga
sidst ankomne bref finner jag med särdeles fägnad, att de med
herr adjnncten Knös öfwersände estamper ricktigt framkomne äro
och med höggunstigt wälbehag emottagne. Att en herr von Stiern-
man och en herr Berch icke känt Bureiska och Burenskiöldska
kopparsticken är wäl något underligit. Af sai. graveuren Bergquist
fick jag, kort för dess död, weta att sädane plåtar woro graverade
medelst sai. herr biskop Rhyzelii föranstaltande. Wälbemälte herr
biskop hade ämnat dem tili en tractat, den hän ärnade utgifwa
nnder namn: Phoenix Bureus. Denna tractat blef ock wärkeligen
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färdig och förwaras nu i handskrift hos professor Möller i Greifs-
wald. Skada om den aldrig utkommer. Genom en min apostel i
Östergöthland har jag låtit utgräfwa detta fynd. lag har emiäsi
lätit afdraga 4 exemplar af desse plätar och har icke kunnat annat än
öfwerlämna ett af dem tili högwördigste Herr Doctor och Arcke-
biskopen, såsom mitt numen tutelare, optimum maximum. Lycklig
om jag framdeles öfwerkommer flere sådane nedgömde skatter, dä
jag ej skall underlåta, att i diupaste ödmiukhet dem meddela. För-
teckningen på de felande portraiter skall jag granneligen förwara;
och enär nägra öfverkommes skola de wara i godt minne. Men
de förlorade äro ibland de sällsyntare. Om inneliggande gamla
handlingar kunna pä nägot sätt oka högwördigste Herr Doctorens
och Arckebiskopens rika förråd, sä skall det högeligen fägna mig.
Samma tancka hyser jag om Fahrendorfs portrait, som iag nyligen
ien bokläda öfwerkom. lag fogar härjämte ett nytt afdrag af sai.
biskop Svedbergs portrait pä godt papper med allerödmiukaste
anhällan, att fä det åter, som i sommars meddelades pä sämre

papper. lag will nyttjat tili utbyte emot nägot annat, som jag
icke torde äga. Ombuden bewistar jag nu inventeringen efter sai.
notarien Ekholm; men där blifwer mycket att gräfwa i och är ett

grufweligt arbete. De ästundade kättarne in 8:o har man eftersökt,
men de äro ännu icke igenfundna. Fär si hwad som kan uträttas
om nägra dagar härefter, dä man kommer tili estamperne; emedler-
tid skola dessa lärdomsliusen wara för mig i godt minne. Rara
böcker kunna säljas utom auction; och om högwördigste Herr
Doctoren och Arckebiskopen behagar tällja dem, som ästundas,
så will jag dem efterfräga och efter det nogaste pris uphandla.
Sai. notarien Ekholms efterträdare lärer blifwa en man, som ingen-
ting mindre är hemma än i lärdomshistorien. Gamla borgmästaren
Ekerman gråter oändeligen wid denna sysslans bortgifwande och
will hafwa en ung och oförfaren yngling därtill; och unga borg-
mästaren Ekerman säger ät sin farbror gamla borgmästare Eker-
man; Concedo totum argumentum. Sä gär det nu med denna
syssla. Sed manuin de tabula. Allerödmiukaste tienare

Stockholm, den 17. Octobr. 1784. S. L. Gahm Persson-
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19. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop och Procanceller,
riddare af Kongi. Nordstierne Orden.

Efter den med sista posten ankomna höggunstiga befallning
bar jag i dag taiat med fru Ekholm angäende de af högwördigste
Herr Doctoren och Arckebiskopen ästundade 12 stycken portraiter
af kättaresamlingen; och är wäl bemälte fru hugad, att bryta
samlingen, men will i den händelsen icke lämna en enda under
8 skill:r stycket. Detta bar min skyldighet fordrat att lämna hög-
wördigste Herr Doctor och Arckebiskopen tili allerödmiukaste swar
angäende denna mig updragne Commission. Älljest bar hennes
afledne man lämnat efter sig ett msct, skrifwit med dess egen hand,
och hwars titul härjämte bifogas. Detta bestär af 9 ä 10 arck in
4:o och kan lämnas tili en specie rikszdaler. Handskriften är
rätt artig och aldeles ensam i sitt slag. Om högwördigste Herr
Doctor och Arckebiskopen skulle täckas ästunda densamma, sä
will jag giöra uphandlingen och afsändningen Allerödmiukaste
tienare

S. L. Gahm Persson.Stockholm, d. 6. Decembr. 1784.

Förteckning eller accurat afskrift af titlarna på alla swenska
Biblar och bibliska böcker, samt commentarier däröfwer, och bibel-
versioner pä andra språk, som i Swerige äro genom trycket utgifne,
jämte korta bemärckningar därwid.

20. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop, Procanceller och
ledamot af Kongi. Nordstierne Orden.

Kiittää kirjeestä sekä poikansa saamasta uudenvuodenlahjasta. Tackar för
hrevet samt för den nyårsgåva, med vilken hans son hiivit ihägkommen.

Huruwida min son alt mer och mer tilltager i den ädla konst
hän utwalt, lärer högwördigste Herr Doctor och Arckebiskopen
redan af de allmänna papperen inhämtat. Detta alt är nu min
enda glädje, då minä år begynna nalckas, och mäste rättnu säga:
De behaga mig icke. Under det, att jag ännu far ut i wikinga-
färd och hemkommer med gamla saker, har jag anträffat en lik-
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predikan pä latin öfwer en grefwinna Eva lullana Wachtmeister,.
hållen pä swenska i Kl. Riddarholms kyrckan år 1667 af Joanne
Tersero. Den är först hållen pä swenska, men sedän pä latin
öfwersatt. Denna fru Wachtmeister har warit gift med riksrädet
hr Bengt Oxenstierne, som den tiden war swensk plenipotentiaire
minister i Tyskland. För ntlänningarne skull är denna likpredikan
öfwersatt pä romerskt tungomäl. Om nu den saknas i högwördigste
Herr Doctor och Arckebiskopens rika samlingar, sä står den giema
tili tiänst, och afbidar endast befallning tili dess afsändande.
Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 26. Februarii 1786. S. L. Gahm Persson.

21. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskop, Procancellair och
ledamot af Kongi. Nordstierne Orden.

Den af mig utlofwade latinska likpredikan får tili högwördigste
Herr Doctor och Arckebiskopen jag den aran härjämte i diupaste
ödmiukhet öfwersända. Det är altid min fullkomliga glädje, då
mig lämnas nägot tillfälle, att kurnia öka högwördigste Herr Docto-
rens och Arckebiskopens ojämförliga samlingar. Öfwerkommer jag
framdeles nägot mera, som förtienar den minsta upmärksamhet, blir
det en glad skyldighet det att meddela. Wisserligen är Ekholmiska
samling mycket skingrad. Änckefrun har hällit ständigt marknad.
lag har äfwen warit där och nägot litet allenast kiöpslagat. Fort-
sättningen af de framdeles utkommande cataloguer torde lofwa
nägot mera och wärdigare. I gär begyntes alla antiquitets archivi
dyrbara älderdomslämningar omnium ordinum att flyttas upp i
Kongi. Maij:ts egna mm. Myntcabinettet, för hwilket en Berch
så mycket arbetat, lärer äfwen stryka med. lag önskar allenast att
denna dyrbara skatt, som kostat i den wälsignade K. Carl Xl:s
tid sä mycken möda att sammanskrapa, icke blifwer smäningom ett

rof för hofbetieningen.
Min son, som dagel:n tilltager i skickelighet, anmäler sin aller-

ödmiukaste hälsning Allerödmiukaste tienare

Stockholm, d. 12. Martii 1786. S. L. Gahm Persson.
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C. C. Gjörwelliltä. Från C. G. Gjörwel

1. Stockh., d. 23. Oct. 1770.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire.

För högv. Herr Biskopens begge skrifvelser har jag den aran

aflägga min ödmjukaste tacksägelse. De viina om högv. Herr Bisko-
pens oför . . .nte 1 ynnest, sä för vår literature i almänhet, som för
mig, en des trägna dagsverkare i synnerhet. Hvad jag efter riks-
dagens slut gjort för Kgl. biblioteket och biblioteket i Upsala, får
framdeles meddela. Befaller bibl. i Äbo min tjenst på saamia oegen-
nyttiga vilkor, som de begge förstn. nu den nyttja, efterlefver jag
gerna högv. Herr Biskopens el. consistorii befalning. Jag begär
inga förskotter och inga betalningar förrän de requirerade böckerna
äro aflämnade, och hioit lii det pris, som de här kosta mig, dä jag
uptager dem i min bokläda. Delta räknar jag för en glad skyldig-
het emot väre offentl. och ej rikt begofvade bokförräden, och för-
gäfves bör en bibliothecarius icke vara bokhandlare. Jag tackar
först äfven för den ynnest, hvarmed med högv. Herr Biskopen ville
beskydda et litet nybygge af bokläda i Åbo; men med sista post
fik jag et bref ifrån h:r Lefren, däruti lian betygar nägot missnöje
öfver en sädan inrätning, och hvarigenom hän kunde blifva lidande
i sin redan började commissionshandel, erbjudande sig mottaga
et sortiment, större el:r mindre, utur min bokläda här i Stockholm.
H:r Lefren är en förtjent man och min vän, säledes bör jag ej vara
honom hinderlig. Tvertom och i synnerhet, om hän blifver biblio-
thecarius efter h:r Hyllen, vil jag uima honom denna lilla handsl.
Jag kan väl i höst och särdeles sentera honom, säsom jag är sjelf ny-
begynnare; men åt året skal hän få mera. Emedlertid blir, at börja
med, en god post för honom hr Alnanders Camp. theol. pä svenska,
som i dessa dagar utkommer, och hvaraf lian, til storfurstendömets
tjenst, för hela vintern skal fä et ansenligt quantum; hälst hoken
ofelbart vinner högv. Herr Biskopens uplyste bifall. Men emot denna
välvilja ifrän min sida för h:r Lefren ville jag pålägga honom et
annat och i sanning för hans ntkomst belegeligere onus, än at lesa
för pensionairer; neml. at med är 1771 börja et veckoblad för Fin-
land, hvar mans därst. och hans egen rörelse til ogemen lätnad.

1 Epäselvää. Otydligt.
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Framför kungjörelserne kunde sinä berättelser, sagor, slagsänger,
stridskrifter och dylika verk figurera skickelige at efter fulbordad
lecture vid spisen därmed tända eld pä pipan, sä at säledes insupa
hela espriten af et så djupsinnigt papper. Jag skal ätminstone
styrka honom däruti, medan högv. Herr Biskopen kunde befalla och
befordra. Men ville hän tillika gjöra sit vekoblad gagneligt för den
k. efterverlden, och med detsamma befria det ifrän en total eldsvåda,
sä kunde lian därjämte införa blad, nyheter, stiftstidningar, stycken
utur finska historia, soknebeskrifningar, biographier etc. etc.

Härutinnan finge hän et ofelbart och godt stöd i hr prof. Bilmark,
som äger bäde kunskaper, granskning och arbetsamhet. Utgifvaren
bör ock komma ihog, til sin upmuntran, at hvarje kungjörelse pä
intelligentzsidan kommer at per contant betalas, hvilket vekostipen-
dium icke är tilföragtandes, sedän verket kömmit i gäng, och fåt
sprida sig kring landet. Jag är emedlertid en underlig menniska;
ej nögd med, at bräka el. snarare förlusta min hjärna med egne
förslager, mäste jag ock sysselsätta mig med andras entrepriser in
re libraria, men det lärer så vara mit planet jag mäste. I nasta

veka upvagtar jag med mit Stora bokhandelsprogram, om det nya
lat. och sv. lektur under hr Ihres inseende, om det nya frans. 1 och
sv. lex. af hr Bergklint, om Thesaurus sveogothicus, som öpnas med
hr von Celsius Apparatus monumentorum etc. etc. Stockholms bok-
jarlar raillera nu käckt öfver minä förlager, som med nasta ärs bör-
jan, vill Gud, äro alla i full och jämn gäng. Säledes har jagbragt mig
utur min hos almänheten iräkade djupa skuld, och det i ai sanning
animo forti; ty genom ai slags förföljelse, til och med obehagelig-
heter af civile ämbetsbröder, har jag måst hana mig väg, för at få
tjena det almänna och gifva tionde af ai min gröda tilde ypper-
ligaste boklädorne i nuet. Ak! huru litet ädelmod, huru liten
patriotism gifves, utom de trykte papperen. Men ibland minä
säkre patrones nämner jag visserl. högv. Herr Biskopen, hvars be-
falningar jag i alt efterlefver. Ät året ventar jag mycket portraiter.
En Luther, af hr Preisler i Köpenhamn efter en Diirers tafla, et det
prägtigaste styke, som grafstickeln än lämnat ifrän sig, jämte en
tilhörande hög ode af hr. Cramer är aflagd för högv. Hr B:s sam-
ling, tilat emottagas af hr Secret. Mennander, som liqviderat räk-
ningen. Har den äran, at med oaflätelig vördnad framhärda hög-
vördige Herr Biskopens ödste tienare fiörwellGjörwell.

1 fransysk.
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2. Stockholm, d. 17. Nov. 1772.

Högvördige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire.

Min skyldighet hade visserl. långt för delta fordrat at upvagta med
svar, men som jag ville hafva det behageligt, så har jag måst dröja;
ty Kgl. Secret. Wilde har hela tiden värit plågad af vatusot och
andra krämpor, så at hän ej kunnat komma up i biblioteket, hvadan
jag helt nyl. vant hans benägna tilstånd at aflämna til acad. biblio-
teket i Åbo gratis et explr af hr Expillys Diction. des Gaules et de la
France, tom I—III blott mot de utlagde omgälders ersättande, som
stiga til 18 dr. Hvarcken Upsala el. Lund hafva ännu fät delta arbete.
Jag har öfversändt det med nägra böcker til prof. Lefren, jämte
suiten af hist. de l’air p. Richard, tom VII—X, som å9 dr gjör 36
dr, och kunna til hr Lefren vid tilfälle betalas. Högwördige
Herr Biskopens ödste tre

Gjörwell.

A tergo: A Monsieur Monsieur C. F. de Mennander, Eveque Reve-
rendissime etc. a Åbo.

3. Stockh., d. 3. Sept. 1773.

Högwördige Herr Doctor och Biskop.

Som jag äger utifrån tilfälle, at distribuera nägra få explr af en
bulletin samt des Anecdotes de la Cour de France, har jag velat up-
vagta med en profnumer, i fali h. H. B. befaller et explr deraf. Det
kostar postfritt här i Stockholm 75 dr på halfva året och kommer
gemenl. hvaran el. hvar tredje postdag. Priset är ganska skäligt i
anseende dertil, at innehället til större delen aldrig kan bli trykt,
och i anseende tildet dryga postporto altifrän Versailles, Compiegne
el. hvar hofvet vistas. I fall et explr befalles, så nödgas jag dock be-
tinga mig 1) at mit namn som distributeur noga förtiges; och 2)
at le bulletin ej kan lämnas åt någon här inom cancelliet, för
orsaker, som jag ej behöfver nämna, utan mäste af oss directe

8
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expedieras på Åbo. Jag bar en liten fordran af 81 dr för description
de I’Arabie, som vid sista tilfälle torde remitteras. ödste tj.

Gjörwell.

A tergo: A Monsieur Monsieur Crl. (sic!) F. Mennander, Eveque
Reverendissime etc etc a Åbo.

4. Stockh., d. 22. Sept. 1774.

Högvördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Jag utbeder mig, at få upvagta med desse rader, så at ödst för-
fråga mig, om det icke vore möjel. för academien i Åbo, at lösa til
sig et explr af nya Stora Encyclopedien, som utgifves i Yverdon i
4:to; och hvilken uplaga, uti invärtes godhet, vida öfverträffar den
Dansiska, som nogsamt intages af recensioneme uti Götting. Anzei-
gen. Hela 30 tomer aro redan utkomne, hvardera utgjör en stor
voi. i stor 4: to. Subscription är 180 dr på hela verket, hken summa
vid sista betalningen godtgjöres, och hvarje tome lämnas emot 50
dr, et pris, som icke mera kan lämnas åt äret, el. då verket är fär-
digt, ty til 1 1775 är det complet. Derföre om academiske biblio-
teket vore hugad, så vil jag i höst expediera det äfven til Åbo; och
i fall ej hela summan nu i höst vore inne i cassan för bokbehofvef,
så kan jag få delta i vär. Verket är äfven så omisteligt för en
academie, som misteligt för min boklåda, derföre har jag understät
mig, at offerera detsamma. ■— ödste t.

Gjörwell.

Jag hoppas, at recensionen af högv. h:r synodaltal värit til nöjes.
Skulle jag få supplicera om et par expr deraf? H:r Warmholtz har
begärt et; och et skal gä öfver tili Greifswald. Recensionen gjordes
efter et, som jag lånte af h:r Wargentin.

A tergo; A Monsieur Monsieur C. F. de Mennander, Eveque
rendissime etc. a Åbo.

1 Repeytymä. - Bortrivet.
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Stockh., d. 26. Jan. 1780.5.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procancellarie.

Kiittää kirjeestä. - Tackar för brevet.

Upvagtar med de lofvade första stycken af h:r Döderleins nya
Theolog. Journal. Fortsätningen skal altid följa. Mig tyckes, at
auctom ej aldeles upnär en Ernestis grundelighet. Under vägen
bar jag en suite af nya portraiter, ibland hvilka någre aro desti-
nerade för Ed. Högv:s samling. Under trycket är en ny och aldeles
omarbetad uplaga af prof. Södermarks Computus ecclesiasticus;
och dagel. går pressen öfver nya läroböcker. Enär circulairet
utkommit, supplicerar om et par st:n deraf. aldraödste tj.

G jörwell.

6. Stockholm, d. 14. Febr. 1780.

Högwördigste Herr Doctor, Ärchebiskop och Procanceller.

Det är icke skyldigheten allena, som fordrar af mig, at upvagta
högwördigste H:r Doctorn och Ärkebiskopen med bilagde efter-
rättelser om et nytt Upfostringssällskap samt des arbeten; det är
fastmera den öfvertygelse jag äger, at det lärer med ynnest skyddas
och med ömhet bemötas af Eders Högwördighet, säsom svenska
församlingens hufvud. Detta gör mig liksoin berättigad, at med
fullt förtroende öfverlemna desse offer af den renaste patriotisme
uti vår förste lärares hand.

Bevärdiga dem med et uplyst ögonkast, med bifall, om de det
förtjena. Hvad vore detta sällskaps arbetande ledamöter icke
lycklige, om de finge hugnas af Eders Högwördighets räd och be-
fallningar; då vore våra steg aldeles säkre, då gagnade vi väre med-
borgare dubbelt.

Behedras jag med ringaste anledning af högwördigste Herr
Doctoms och Ärkebiskopens ynnestfulla befordran af detta värt
institutum, så anser jag det ock ifrän den stunden för sällskapets
käraste plikt, at få underkasta Eders Högwördighets bepröfvande
och dom de så väl nuvarande som tilkommande göremäl, hvarmed
sällskapet väre sig tilden allmänna el. enskilta undervisningen
nu el. framdeles sig sysselsätter.
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Bilagde Lärda Nyheter behagade Eders Högvördighet benägnast
emottaga. Andra af mera värde torde jag vidare få upvagta med.

- aldraödmjukaste tjenare
Gjörwell.

7. Stockholm, d. 13. Mart. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Det bref, bvarmed jag under d. 18. Febr. blifvit bäde hedrad och
upmuntrad, ifrän högvördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens
hand, hade bordt förr besvaras, men jaghar velat dröja,för at bilägga
et af de första aftrycken af sai. h:r Björnståhls portrait. Det är
honom ganska likt; at det är ganska väl gjordt behöfver jag inför
en så stor kännare icke säga.

Men jag kommer til upfostringsböckerne. Det bifall högvördigste
Herr Doctorn och Ärkebiskopen redan förunnat och vidare för-
länar Upfostringssällskapets göremäl behagar särdeles herr hof-
cancelleren baron Sparre, hvilken herre tager del af alt, hvad
sällskapet beträffar, och får jag för egen del och härmedelst be-
tyga min lifligaste vördnad för ali den ynnestfulla upmärksamhet,
som högvördigste Herr Doctorn och Ärkebiskopen gör på våra väl-
menta, våra patriotiska arbeten. H:r rector Wenström medförer alla
de hittils utkomne böckerne, af hvilka dock icke alla äro tjenlige
för skolor och gymnasier, såsom ämnade til antingen den enskilta
el. academiska undervisningen. När de hunnit blifva kände af
högvördigste Herr Doctorn och Ärkebiskopen, skal jag utbedja mig,
at få i ödmjukhet öfverlämna en promemoria, rörande desse arbetens
tillämpning och förbättring tilden offenteliga skoleundervisnin-
gen.

Jag skall emedlertid och synnerligen utbe mig högvördigste Herr
Doctorns och Ärkebiskopens befallningar i hvad mål jag kunde
vara gagnelig vid ökandet af Eders Högvördighets eget bibliothek
med des tilhöriga samlingar. Min vidsträkta utrikes correspon-
dence torde icke vara aldeles otjenlig i detta föremäl ock om
vilkorens billighet behagade Eders Högvördighet för ingen del tvifla.
Ny suite af Lärda Tidningarne följer härjämte. Med fortsätning
upvagtas efterhand. aldraödmjukaste tjenare

Gjörwell.

116



13/ 3 , IIU 1780.

8. Stockholm, d. 11. Maj 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Jag utbeder mig den hedern, at få öfverlemna profark af de
begge nya upfostringsböcker, som aro under trycket, och af hvilka
Första begrepen blifva färdiga ti] Midsommar, och Mindre samman-
draget tili Michaelia, hvarefter hela denna corps af upfostrings-
böcker för enskilta undervisningen, skolorne och gymnasieme, som

jag ämnat utgifva, är completterad. Andre arbeten, hälst latinska
skolböcker, vägar jag ej, utan tilstyrkan af Kongi. Upfostrings-
commissionen, utgifva, ty jag kunde ej debitera dem. Enskilte
undervisningen har värit mit första och egenteliga syfte, och därnäst
at få upvagta fören. Kongi. Upfostringscommissionen med dem af
minä upfostringsböcker, som kunna vara vid den almänna under-
visningen brukbarare, hvilket alt kommer hufvudsakl. an på hög-
vördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens uplysta och ömsinta
bepröfvande.

Sedän jag, som sagt, completterat gnmdläggningen af den första
och nödvändigaste undervisningen, så fortfarer jag sedän med läro-
böcker för den academiska och almänna undervisningen för alla
stånd i riket, medelst de större sammandragen, af hvilka de begge
första delarne, at förtiga c.r. Lagerbrings större sammandrag af
Sv. liisterien, redan äro utgifne, och jemte alla de öfrige för-
lagerne, lära för detta och i mitt namn, blifvit Eders Högvördighet,
genom h:r rector Wenström öfverlemnade.

Kronan på detta institutum sättes medelst svenska encyclopedien
och fransyska lexicon, hvilka begge verk nu äro under et ständigt
bäde bearbetande och utgifvande af trycket. Profark af det senare
bilägges.

Högvördigste Herre! Sädant är mit upsåt, sådan min dageliga
befatning. Understöd af regeringen begäres intet; för de begge
sistn. större verken begäres nägot understöd af nationen. Men
förord, råd och ynnest ästundas af vederbörande och ibland dem
förnämligast af den både ypperste och förste läraren i Svea rike.
Svarar värt arbete mot värt upsåt, förtjenar det at upmuntras, sä
väntar det sit närmaste bifall ifrän högvördigste Herr Doctorens
och Ärkebiskopens mun och hand.
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Hos herr Kongi, expeditionssecreteraren Fredenheim har jag lagit
inig den friheten at til por/rait-samlingen aflämna: 1) Konungen
i Preussen til häst framför sit lifgarde, tecknad af den store
mästaren Chodowiecki. 2) Missionairen Schulz klädd å la Turque.
3) Frihetsyrkaren el. rebellen Montgommeries grafvård i Amerika.
4) H:r Ankarströms portrait, det nu aldeles färdiga afdraget, och 5)
H:r Björnståhls portrait, det bästa afdrag man kunnat få af delta
bäst graverade hufvud, som svensk konstnär gifvit oss. Med flere
torde jag efterhand få upvagta. aldraödste tj.

Gjörwell.

9. Stockholm, d. 5. Jun. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä ja piispan lupauksesta kiertokirjeessä suositella hänen kas-
vatuskirjojaan. Tackar för brevet och för biskopens löfte att i cirkulärbrevet
rekommendera hans uppfostringsböcker.

Visserligen har jag ock de publique skolorne samt de classiske
auctorerne i ögonsigte; men jag vågar mig ej förr ut pä delta
fält, än jag tilfullo utgifvit de förnämaste, åtminstone de nödigaste
skolböckerne på svenska, samt bragt de begge utlofvade större
verken, encyclopedien och lexicon, i full och jemn gäng, hvilket
alt jag hoppas inom år och dag kunna verkställa. Af lexicon up-
vagtas med det sist utur pressen tagna arket.

At h:r Emesti i Leipzig för älder skull nedlagt sit theologiska
bibliothek är bekant; äfven at h:r Döderlein i Altdorf öpnat en ny
theologisk journal i stället. H:r Döderlein är känd för renlärighet,
critik och billighet; af hans penna väntas fördenskull et grundeligt
och nyttigt arbete. Det är nyssbörjat, och huru det utfallit få vi
snart se, då väre tyske böcker ifrän messan nu äro annalkande.
Emedlertid aflägger jag et exemplar af samma journal för at dermed
beständigt upvagta Eders Högvördighet. När man lägger til denna
h:r Seilers i Erlangen journal, Gemeinniitzige Betrachtungen etc.
kallad, så äger man 2:ne mycket brukbare källör för den nyaste
theologiska bibliographien.
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Med h:r Götiin tog jag mig den friheten och öfversände några
ströskrifter, hörande til forum theologicum, och ibland dem h:r Göt-
zes nya krigsbasun emot sin collega h:r Moldenhawer, hvilken gift sig
med sin afl. hustrus syster, och hvarmedelst h:r Götze retat både
senaten och ministerium i Hamburg emot sig. Denna skrift ligger til
grund för mer än 20 stridskrifter, som redan i år hunnit utfärdas
uti denna fråga, och af hvilka en del äro föga upbyggelige at läsa,
fulle af speglosor och stälde i gäckfull skrifart. Tillade äfven
et exemplar af 2:ne trykta apologier (Pieces tres-rares) uti min,
som jag vill hoppas sista både religions- och statsprocess, och vid
hvilket tilfälle h:r Liljesträle ämnade gifva mig, å ämbets vägnar,
et sådant dräpslag, at jag aldrig mer skulle resa mig. Högre makt,
i förbindelse med högre vishet, befalte mig at lefva och tillika
at skrifva. Tiderne hafva sedän blifvit inoni vär evangelisk-
lutherska församling i Tyskland än mera granlaga, hvadan ock var-
samhet hos mig icke brustit, dä desse förvandlingar mäst omröras.
Af denna grund har jag ännu intet infört nägot om den eläke d.
Bahrdts sä skriftvidriga trosbekännelse, och som nu gör så mycket
ondt däruti. Emedlertid utbeder mig tilstånd, at öfver den när-
varande religionsstälningen i de Preusiska staterne fä meddela dels
et bref frän d. Semler, dels et utdrag utur et annat ifrän d. Schin-
meier, begge til mig. D. Semlers återgår, såsom et original, det andra
kan behällas, och har jag bibehällit med flit den tyske lärarens
svenska orthographie. Innehället af desse begge bref har jag trodt
mig böra upvagta Eders Högvördighet med, men öfver sakerne sjelfva
afhäller jag mig frän alla slutdomar, hvilka, i dylika högmäl, böra
fällas af helt andra censorer, än af lekmanna journalister. Dem
höfves blott at med trovärdighet och anständighet berätta; men
h:r Liljesträle ville, jag skulle ransaka och fulminera, alt nog, ingen
otro, ingen last skall genom min penna komma in i landet; och
om vissa alt hittils oanfägtade pennor fölgt och fölgde samma
regel, hade vi ock sluppit nu snart i 2 :ne år läsa ali den otäckhet,
som i anledning af Voltaires död upfylt dagpapperen, til mycken
skada för vär ungdom, således för vär framtid. aldraödmjukaste
tjenare

Gjörwell.
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10. Stockh., d. 3. Aug. 1780.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Min skyldighet fordrar, at anmäla ankomsten af en ny suite af
encyclopedien, svenska uplagan, och fråga, huruvida det befalles,
at den fär följa med en bokremiss, som afgår i nästa vecka til Upsala
för bibliotekets räkning, dä ock h:r Frondin torde fä emottaga betal-
ningen.

För egen räkning utber mig den hedren, at få upvagta med de 3
berömde theologernes Ernestis, Jerusalems och Spaldings portraiter,
mästerl. graverade af h. Bandt i folio, för at läggas tilde öfrige nti
Ed. Högvördis portefeuille. De aflämnas emedlertid hos h:r Kg.
exped. Secret. Fredenheim, som väntas i afton i staden.

Jag är nu ock ägare af en samling af portraiter, men blott öfver
svenska personer, som tilhört h:r hofrådet Warmholtz, hvilken
medelst köp öfverlåtit mig hela den förträffliga samling af böcker,
mss:ta och estamper, som hän i mer än 30 är gjort, och bragt tilden
grad af fullständighet, at den icke sådan finnes nti något biblio-
tek, väre sig offenteligt el. enskilt. Ms:terne utgjöra icke mindre
än 150 hand. Estampeme fördelas nti: 1) Kartor; 2) Planer och
prospecter til et starkt supplement af Sveciae-verket: 3) Planer af
batailler och belägringar; 4) Feter och ceremonier; och 5) Portrai-
ter. Deras antal är det talrikaste näst det i Kgl. antiquit. archivum,
och hvars stam gjordes af framl. cancellierädet Berch; äfven som
mit supplement til Sveciae-verket blott icke för det, som samlades
af framl. landshöf. d:r Tilas och nu äges af hans hust. i des enskylte
bibliotek. Hoppas at denna detail icke skal tienas obehagelig af en
så stor bäde kännare och samlare, som Ed. Högvördighet är.

H:r notar. Wijkman har fägnat mig med hopp, att snart fä se
upfostringsböckerne i nästa circulaire uptagne. Aldraödste t.

Gjörwell.

11. Högvördigste Herre.

Et verk af icke mindre betydenhet än behof lägges härmedelst
under en den yppersta kännares ögon. Mätte det vinna bifali-
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Kostnad, möda och granskning hållas osparde. Tackar ödmjukast
för det acad. bibl:s requisitioner. Hädanefter skal räkningen gifvas
uti de utlänske inköpspriserne, säledes ingen bok öfversättas i priset.
Flere af de requirerade verken aro under vägen. ödste t.

Gjörwell.
Päiväämätön. —■ Utan datum.

12. Stockh., d. 24. Aug. 1780.

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop samt Procancellarie.

Jag fär härmedelst upvagta med ödste och förbundnaste tack-
sägelse för det uti öfversände circulairet införde förordet för mine
upfostringsböcker. Hvartil sådan ynnest förbinder sälskapets arbe-
tande ledamöter, ses af bilagde Lärda Tidning, och hoppas skal
synas alt mera i sjelfva verket. H. bibliothecar. Frondin lärer
redan aflämnat de senast inkomne tomerne af Bernske Encyclo-
pedien; och hän äger at emottaga betalningen. Fortsätningen af
Döderleins nye Theolog. Journal skal icke förgätas.

Med ytterligare estamper torde jag och kunnat framdeles upvagta.
Nu fär jag i ödmjukhet anmäla bådas angelägenheter. H:r Blom-
berg i Constantinopel stär på resande fot heinät, och har anmodat
mig om resepgrs anskaffande; men skrifver intet om settet. Tordes
jag fä genom h. notar. Wijkman he om underrättelse, hvad hans
företrädare erhållit, el. om domcapitlet i Upsala ej härom hos Hans
Mst. särskilt inkommer. Vidare: h:r Norberg är nu i Venedig. Hvad
om hans el. hans store väns h;r de Villoisons önskan är, ses af deras
nyaste bref til mig, och som jag anmodat h:r Wijkman, at til genom-
läsande öfverlämna. Et recommendationsbref til h:r hofcancellem,
som vid Hans Msts återkomst kunde upvisas, deciderade förmodel.
om den store heder el. lycka för svenska litteraturen, at hafva fram-
dragit den Sabeliskel utur sit mörker, nastan utur sit intet. Ed. Hög-
vördighet är sä uplyst, sä .. ..

2 at ville taga detta ärende i öfver-
vägande, lägga dervid kraftigaste ätgärd.

I anledning af en resa jag nyl. gjort til Gripsholm har jag köm-
mit at tänka öfver väre svenske målade portraiter. Fär jag anhålla

4 ?

2 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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om Ed. Högvördighet, som en så stor kännare af konsternes öden
i fäderneslandet, at få veta, hvilket är antingen det äldste original
af svensk mans portrait vi kunne upvisa, el. åtminstone det älsta
copierade portrait med säker likhet, som hos oss, 1 samt hvar det fin-
nes. Joh. Magnus pä biblioteket i Upsala, är det original, är det
copia?

Förlåt desse frågor; förlät mit illaskrifvande. aldraödste t.

Gjörwell.

13. Stockh., d. 4. Sept. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Jag bar den aran, at upvagta med en skrift, som preussisk politik
väl dicterat, men svensk patriotisme öfversett: mit upsåt är, at

bringa den i väre ädlingars händer. Hoppas, at i nästa månad få
öfverlämna vidare bevis af mit bemödande at gagna i uplysnings-
moralitets-vägen. Upmuntrad af högre och lägre kännares bifall,
skal jag ingalunda förtröttas; och utbeder jag mig i synnerhet Ed.
Högvördighets befalningar i alt, hvad upfostrings-väsendet beträffar.

Det var icke resepass, det var res epenningar, bvarom jag för b:r
Blomberg i mit sista anhölt. H:r hofcancelleren fant det ganska bil-
ligt, säsom hän blifvit nomine publico utsänd, sä bör hän ock nummo

publico återkomma. I fall domcapitlet härvid bar nägon, hälst benä-
gen, åtgärd, så väntas den för så värdig prestman.

Som jag af flere anledningar vet, at ansökningen om medel til
lärda-expeditionen äro sine svårigheter underkastade, torde ock vara
bäst, at innehålla med den för Nordberg: hket jag ock försökt på
h:r hofcancellerens yttranden. Hans Mst. glömmer icke så lett h:r
Björnstähls förlust. H:r Norbergs hälsa är utom des icke den bästa;
och skulle äfven hän dö utlandes, sä vägar ingen raera öpna sin
mun för väre resande lärde.

Genom h:r bibliothecar. Frondin bar jag fät den fägnesamma
underrättelsen, at Ed. Högvördighet kömmit öfver uti en landskyrka
et portrait af K. Carl Knutson, och som nu sitter uti Upsala consi-
storio. Får jag fråga: är det mälat på duk och med olja? hvilka

1 [finnesj
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kännetekn af älder har det? Står Kungs namn däri teknet? hvarom
icke, hvaraf vet man då, at det är hans? uti hvilken kyrka har det
funnits? Förlät sä stor dristighet, at besvära; men jag söker alle-
städes, at fä något tilhopa om väre älste physionomier. aldra-
ödste t.

Gjörwell.

14. Stockh., d. 25. Sept. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop ocb Procancellarie.

Kiittää kirjeestä, joka koskee Kaarle Knuutinpojan valokuvaa; ikävöi päästä
Upsalaan saamaan tietoja Ruotsin historiasta ja kartuttamaan kokoelmiaan.
Tackar för brevet ang. Carl Knutsons porträtt; längtar tili Uppsala för att få
upplysningar om Sveriges historia och att där kunna öka sinä samlingar.

Nu uti instund. mänad börjar jag registrera Warmholtzske sam-
lingen, artikel för artikel. Förtekningen skal framdelea införas
uti min collection. Jag har nu, uti 2:ne omgängar, köpt af notar.
Enholm en samling af svenska skolböcker, som utgjöra flere 100
artiklar. Hela mit bokförråd ärnar jag förbinda med Upfostrings-
sälskapet, ifrän hvars förlag jag nu ock med första fär upvagta
med 2:ne nya böcker.

Conrector Susemihl lärer hafva öfverlemnat uti mit namn de
begge första delame af sai. h:r Bjömstähls Hesa. Den tredje kommer
ofördröjeligen efter. Jag utbeder för detta verk et mm uti Ed.
Högvördighets bibliotek. ödste tje.

Gjörwell.

Stockh., d. 2. Octob. 1780.15.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Aflägger min ödste tacksägelse för sista brefvet och den insände
prenumerationen pä h:r Bjömstähls Resa, hvilken jag dock hade
ärnat undanbedja mig. Anhåller nu, at få aflämna bundne delar,
så fort nägon blir färdig, alt til verkets slut. Del 3 utkommer i
denna mänad.
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Af dagens Lärda Tidning kan intagas Upfostringssälskapets lycke-
liga framgäng; och hvarföre det til en stor del harat tacka Ed.
Högvördighets ynnest. Hvad svenska historien beträffar, sä räknar
jag mig det til en synnerlig plikt, at efter min förmäga bestrida
de til densamma hörande förlager, och kan jag härmedelst och
i förväg afgifva den försäkran, at sä snart cancelliecollegium blifvit
mästare af det til Secret. Fougt lämnade mst:et af h:r von Celses
Bullarium Sveo-Gothicum, så vet jag mi utväg til des förläggande.
Detta såväl utarbetade ms:t har en gäng tilförene värit i min handT

men dä voro minä vilkor aldeles otilräckeliga til et sädant förlag.
Om alt mit nu under vägen varande utländske gods, bäde af böcker
och saker, lykligt kommer hit, sä hoppas jag, at det, i förbindelse
med minä redbarare svenska förlager, skal sätta mig i ständ, at

därjämte förlägga en och annan nyttig bok för svenska historien,
ehuru icke lika förmånlig för förläggaren.

I nasta vecka upvagtar jag med de begge nu färdiga och i tidnin-
gen kungjorda läroböckerne. aldra ödste tj.

Gjörwell.

16. Stockh., d. 2. Nov. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Upfostringssälskapet har utbedt sig den hedern, at fä förbinda
sig Eders Högvördighet, som med sä utmärkt och gagnelig ynnest
omfattat detsamma, hoppandes, at Ed. Högvördighet icke illa up-
tager et steg, som sälskapet hällit för sin taksamhetsplikt, och som
länder detsamma utom des til största upmuntran. När h:r hof-
cancelleren äterkommit ifrån Gripsholm, skal jag upvagta med
diplomet.

Utbeder mig emedlertid Ed. Högvördighets yttrande öfver när-
lagde h:r prosten Nyrens bref. En förnuftig och rätt brukbar
orbis pictus vore en dräpelig skänk för rikets ungdom.

Har vidare den aran, at öfverlämna minnespenningen öfver sai.
h:r Björnståhl, som vördade tillika sin välgjörare uti Ed. Hög-
vördighet, kännare af mannens dygd; ytterligare försänd. ock 1:s 1 af
Thesaurus Sveo-Gothicus, uti hvilken jag, med gunstigt lämnat
tilständ, ärnar införa Ed. Högvördighets tai De synodis.

1 = primus (fasciculus).
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Kajser Joseph Devant des gardes är lämnad til Kongi, secreteraren
Fredenheim; och kan på samma estampe äfven med nöje skådas
den unge och aimable kurfursten af Cöln, ärkehertig Maximiliam;
men det är en gammal sed i catholske kyrkan, at utplantera för-
näma och dägeliga physionomier på indrägtigaste biskopsstolarne.
Litet ond är jag ändå på den österrikiske prinsen, som utestängt den
så högt förtjente h:r von Furstenberg ifrän sit hopp, at succe-
dera i Miinster, nti hvilket mörka stift hän på kort tid tändt et så
klart brinnande ljus, at det lyst til efterdöme i sjelfva de protestan-
tiske länderne.

Tomerne 23—26 af Bernske Encyclopedien äro afgängne nti en

stor bokkista til h:r bibliothecarien Frondin; och tom 27 är redan
ankommen til Wismar. Aldraödste tj.

Gjörwell.

17. Stockh., d. 20. Nov. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.
Kiittää kirjeestä; lupaa palveluksiaan kirjallisissa ja historiallisissa harras-

tuksissa. —■ Tackar för brevet; försäkrar om sitt bistårul i allt, som angår litteratur
och historia.

En utmärkt heder för Thesaurus Sveo-Gothicus blir det, at få
uplysas af de nti brefvet omförmälte stycken och anhåller här-
medelst ödmjukast om del af dem med första, för at inryckas nti
fasciculus II: dus, som nu snart lägges under pressen; ber dock
i synnerhet och först om synodal-lectionen, rörande de älsta bibel-
versionerne och kyrkoböckerne på finska. Alla postillor på nyssn.
spräk torde dock vara nyttigt, at gifva tillika öfversatte på latin.
För en granlaga correctur och vacker uplaga blir jag arfving.

Får härmedelst den hedern, at fägna Ed. Högvördighet med den
underrättelsen, at jag ätagit mig förlaget af h:r canc.rädet von
Celses Apparatus historicus, och väntar nu blott på bullarium,
för at ofördröjel:n lägga det under trycket, för at hafva det färdigt
til instund. Maj. Prenumeration begäres intet på delta dryga verk,
men när jag börjar utgifva af verket completta delar, så skal jag
anhälla om verkets recommendation i stiften. Dock härom i sinom
tid mera.
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Supplicerar ännu en gäng om Ed. Högvördigliets egna afhandlin-
gar för Thesaurus och har den aran, at med djup vördnad framlefva
Eders Högvördigliets aldraödste tj.

Gjörwell.

En stor dehl 1 hindrar mig, at skrifva vidlöftigare, och är orsaken
til dettas oläslighet.

18. Stockholm, d. 28. Dec. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie,

Hyvää uutta vuotta! Ett gott nytt år!

Jag har den aran, at aflägga min ödmjukaste taksägelse för den
insände poemen, kallad Querela Suedica; och då jag förmodeligen,
i anseende til härvarande brist på caracterer vid tryckerieme lärer
nödgas trycka fasciculus 2:dus af Thesaurus i Upsala, skal manu-
skript och afskrift där in loco af skickelig hand först collationeras.
Om de öfrige lofvade artiklar får jag likaledes anhälla.

Rättelsen för Lärda Tidningen, som var ganska nödig, finnes i
bilagde numer. Tome XXYII af Bemska Encyclopedien och
canzlers memoirer pä tyska afsändes nyss före helgen uti paket
til h:r bibliothec. Frondin, hvarom jag utomdes med denne dagens
post averterar.

Den här bilagde estampen hörer til slutet af h:r doct. Schin-
meiers svenska bibelhistoria; och hvilken granlät hän skickat mig
per posto! Men månne ock våre reformatorer sågo verkeligen sä
ut? Laurentius Petri har hän ätminstone gifvit en drägt utur des
seculum, ty det portraitet, som bisk. Celsius updykade och sedän
graverades, är draperat aldeles efter costumen hos ständet omkring
1700. Här har Laurentius Petri ocksä fät en honom anständig
caracters-physionomie, som aldeles saknas pädet nyssnämnde ooh
hos oss graverade, hvilket bortblandar honom med våre bättre
bondcapellaner; aldrig säg en reformator så simpel, sä litet spirituel
ut. Olaus Petri har äter mera mine af verlden och hofvet, dem hän
ock til sin olycka för mycket frequenterade; men liknar deremot
icke heller det, som stär framföre Hallmans beskrifning om desse
begge bröder. Således kunde man snart falla päden misstanken.

1 Epäselvä. Otydligt.
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at h:r Schinmeier skapat åt desse nericier 1 sädane lineamenter, som

hän inbillat sig dem utur liisterien, äfven som väre brillante histo-
rioi nu börjat skapa sine hjeltars portraiter, efter som de passa nti
deras galenier,2 städade af systeme eller phantasie, men ingalunda
som de befinnas ex actis de factis; men desse aro så besvärlige
at genomläsa, granska och jämföra. At skrifva sammanhängande
och grant, är mycket lättare, är äfven pä moden.

Med h;r notarien Wijkman afgär i desse dagar d. Schinmeiers
eget portrait, bättre graverat än likt. Hän stär där i hela sin
nuvarande ämbetsdrägt. Hedern och ömheten, desse begge hufvud-
dragen i denna värdige lärarens sinnelag, framlysa äfven här.
Frimuraretal öfver den afl. brodren Nodt, pastor här vid Tyskan,
hållit i logen cornu copise i Liibeck, har jag lätit tjena til enve-

loppe. H:r Nodt hade en vacker moralisk caractere, men hant icke
gjöra sig nog känd. En fräga kunde emedlertid upkastas: är det
nyttigt, är det skadeligt, at präster blifva frimurare? För orden
är det altid en vinst, dä dygdiga män i densarama uptagas. Sedeme
betarfva hjelp på alla ställen, och ifrån alla lärostäder.

Upfostringssälskapet bör minst vara lottlöst vid så helig plikt;
och derföre utgifver det ock ifrän nästkommande års början et
dagblad, under namn af Sedolärande betraktelser. De äro stälde
i Gellerts maner. Måtte det påsyftade moraliska intrycket mota

de intryck af fritänkari och lätsinnighet, som visse andre dagblad
lämna efter sig hos sine läsare, hälst dem af ungdomen! Så vinner
ock detta nya arbete ifrån sälskapets sida Eders Högvördighets
ynnestfulla bifall. Det skal ordenteligen insändas. ——- Aldra-
ödste ti. n ... ~J I ,mrwp 11Gjörwell.

Hvad h:r Wijkman medförer äfven som brefvets bilagor be-
hagade Ed. Högv. benägit foga til sinä öfriga samlingar.

19. Stockh., d. 30. April 1781.

Högvördigste Herr Ärkebiskop och Procancellarie.

Huolestunut arkkipiispan sairauden johdosta. Bekymrad med ani. av ärke-
hiskopens sjuklighet.

1 =från Närke.
2■— galenskaper.
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Af h:r von Celses bullarium upvagtar jag med det nyss utkomne
sjette arket. Det arbetet fordrar mycken granskning i trycket.
Hoppas med första få lägga under pressen h:r Warmholtzes Biblioth.
Historica. Hvad jag för upfostringsböckerne önskar, ses af närl.
Sälsk:s-Tidning för i dag. När h:r Bergklints bok nu i nasta månad
blir färdig, öfversändes den genast. Aldraödste tj.

G jörwell.

20. Stockholm, d. 21. Jun. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Jag får härmedelst den aran, at aflägga min ödste taksägelse,
för den insände subscriptionen, bäde på Bernska Encyclopedien och
betraktelseme. Suiten af förra verket afgär i dag, nti paket til b:r
biblioth. Frondin. De senare skola öfversändas på vanliga sättet.
Snart upvagtar jag med et stycke af min collection.

Om 14 dagar ärnar jag resa til h:r hofrådet Warmholtz för at

emottaga hans Bibliotbecz Historia Sveo-Gotbica, hela ms:tet, för at

läggas i Aug. vmder trycket, en nyhet, som visserl. måste behaga
Ed. Högvördighet, som är så stor beskyddare som uplyst kännare
af lärdomshistorien.

Til h:r Kgl. Secret. Fredenheim bar jag aflämnat Th. 1 af Semlers
Leben, af honom sjelf upsatt. Anhäller, at denna lilla gofva benäget
uptages af den, som med djup vördnad och stor erkänsla framlefver
Eders Högvördighets aldraödste tj.

Gjörwell.

21. Stockh., d. 12. Jul. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Kiittää kirjeestä ja rahalähetyksestä, lähettää katalogeja. Tackar för brevet
och remissan, översänder kataloger.

Af begge täckes Ed. Högvördighet intaga närvarande läget af
Upfostringssälskapet, som jag nu hoppas skal vinna alt mera

stadga, säledes kunne alt mer gagna. Aldraödste tj.
Gjörwell.
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22. Stockh., d. 6. Sept. 1781.

Högwördigste Herr Ärkebiskopens

efter vanligheten ynnestfulla skrifvelse af d. 31. Aug. är ingången,
och aflägger bäde för den och den å nyo insända subscriptionen pä
Björnstähls Resa min ödste och förbundnaste taksägelse.

Af denna Resa bar jag upvagtat med del I—3 i fr. bd.; 1 och skal
den 4:de likaledes öfversändas, så snart den blir färdig, som jag
hoppas skal ske ännu i år, ty uti trycket bar nu vår vandringsman
redan passerat Cöln. I fall Ed. Högvördighet bar nägre pren.sedlar
på denna Resa, så ber jag få dem hitöfver, så skal alt expedieras i
bästa ordning; äfven ifall Ed. Högvördighet befaller arken öfver-
sändas alt som de atkomma ifrän pressen.

Torde nu ock snart kunna upvagta med ark af h:r Warmholtzes
Bibliotheca historica. Jag väntar up i höst och i vinter, dels 4:de
del af h:r Lagerbrings Svea riks historia, dels h. bisk. Celsii Kyrko-
historia. Säledes tryter mig ej de lärdaste förlager, men väl til-
räckeliga medel at förlägga dem. Tideme hos oss förvandla sig hwar
dag, just icke tilden solida litteraturens fromma; dock skal man
ej derföre förlora hoppet.

Blifva blott biskopsstolame och academierne väl besatte, säsom
det ännu hittils skedt, så motas väl barbariet af flygtigheten, hvil-
ken äfven hos oss gjör märkeliga inkräktniugar på de gruudeliga
vetenskaperne, nägot [litet]. Befordringarne af en Celsius el. en von

Troil, en Murray, Fant, Calonius, Porthan, Björnståbl och Norberg
äro icke allenast klanderlöse utan ock af den mäst fägnande utsigt
för lärdomen.

Gud bevare Ed. Högvördighets för oss alle lärde så oskatbara
hälsa och lifstid! önskar af trognaste hjärta en ödmjuk och för-
bunden tjenare

Gjörwell.

1 = franskt hand.

9
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23. Stockh., d. 25. Oct. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Kiittää kirjeestä ja rahalahjasta. —• Tackar för brevet och penninggåvan.

Utbeder mig få upvagta med ark af h:r Warmholtz’s Bibliotheca
historica, alt som de lämna pressen; anhäller dock, at de ej visas
någon annan i Upsala, ty ai circulation, inan del I blir färdig,
skulle h:r förf. ogerna se. I nasta vecka kommer et nytt ark af
Bullarium. Aldraödste tj.

Gjörwell.

24. Stockh., d. 1. Nov. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Jag får härmedelst aflägga ödmjuk taksägelse för et nytt och
lika oförtjent vedermäle af godhet, el. för Kl. vetenskapssälskapets
tacksägelsebref, medaillonen öfver sai. h:r Björnstähl, et veder-
mäle, som jag förnämligast tilskrifver Ed. Högvördighets ädelmod
nti ai vitter hogs upmuntran och understöd. Jag låter i dag förmäla
genom h:r prof. Aurivillius min Stora vördnad hos et lärdoms
sälskap, som jag önskade kanna pä et längt bättre sätt upvagta
med min högagtning och tjenst.

För Upfostringssälskapets tidningar önskade jag mig efterrättelse
om senaste sessionen af bibelcommissionen. Jag har altid fåfengt
begärt sådant af h:r Eberhardt; hvadan jag nu vänder mig til Ed.
Högvördighet och supplicerar om denna mer än vigtiga nyhet. Då
torde jag ock få veta, om och när commissionen blifvit ökt med
nya ledamöter.

I hvad stånd, hälst tilväxt, är nu vär lapska mission, både i kyrka
och schola? Det vore en annan nyhet, hvarom jag vågar mig i
ödmjukhet at anhälla. Just i dag har jag emottagit förra hälften af
h:r Tunelds Geographic, i mångfaldiga delar omarbetad och tilökt.
Äfven för denna nya uplaga behöfves goda el. sakrika efterrättelser
om Lapland i flere afseenden. Hvar skulle de väl fäs? ■—
Aldraödste tj.

Gjörwell.
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25. Stockh., d. 19. Nov. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Jag utbeder mig den aran, at fä aflägga vördnadsfull tacksägelse
för sista brefvet. Af länge känd tilgifvenhet för bibelcommissio-
nens arbeten, hvilka lika hedra regeringen och commissionen, som
de en gång skola uplysa hela nationen, önskade jag gerna korta
efterrättelser om samma commissions sessioner, och recensioner af
hvart nytt stycke, som utkommer af profbibeln. En ledamot el.
ock h. Eberhardt, hvilka, dels af kännedom, dels af granskningens
bevistande, bäst kanna de ställen i Bibeln, som vunnit den förste
förbättringen, skulle bäst och äfven lättast kunna upsätta recen-
sioner, hvilka ock, efter min oförgripeliga tanka, skulle gjöra bäde
goda och nyttiga intryck hos vär almänhet, ibland hvilken väl ännu
de gifvas, som blunda vid delta upgäende ljuset. Gud läte emedler-
tid commissionens arbete vinna den utgäng och lön, som mit hjerta
önskar!

Jag uplifvas af samma ömhet för vår lappska mission; och ehuru
jag intet til fullo känner des invärtes art och utvärtes läge, sä är
det icke des mindre min pligt som patriotisk journalist at bevara
minnet af de hedersmän, som i delta svåra värf och i et sä svärt land
upoffra sinä kraffter. Blott af denna grund har jag uptagit, i
de sista af sälskapets tidningar, 2:ne lapp-prästers dödsfall. Rela-
tioner om deras gjöromäl skulle muntra deras hug och prisa deras
arbeten, äfven som upbygga och andra. Den moraliske förbättringen
af hela folkslagen räknar jag ibland de Stora gerningarne, ehuru
jag väl vet, huru de store döma om alle inrätningar, som dermed
stå i förbindelse. East icke alt vinnes, sä vinnes dock något; äfven
det lilla är en vinst.

Jag upvagtar med den nyl. slagne skädepenningen öfver h:r canc:r
Lagerbring. Den förtjenar et mm uti Ed. Högvörd;s cabinet, och
det är min pligt, at jag öfverlämnar den. Ed. Högv. ser därjämte,
hvad bruk af denne penning gjöres til belöningar uti den historiska
vägen. Mieli. Wexionii minne är upgifvit. Det skal tillika hedra
Åbo academie; och som jag förvisar mig denna, at uti Ed. Högv:s
bibliotek finnas nägra memoirer om denna sä väl förtjente mannen,

skal jag anhälla om dem. Aldraödste tj.
Gjörwell.
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26. Stockh., d. 7. Jan. 1782.

Högvördigste Herr Ärkebiskop och Procancellarie.

Onnellista uutta vuotta! - Ett gott nytt år!

Upfostringssälskapet vet då ock med ai säkerhet at det äger
uti Svenska folkets förste lärare en af sine trofastaste gynnare.
Hvad det nu vidare gjör, synes af bilagde nyheter.

Jag fick ej sedermera svar om Döderleinske bibliothek, el. hvilket
är sista stycket, soin deraf finnes uti Ed. Högvrs bokförräd!
Aldraödste tj.

Gjörwell.

27. St., d. 4. April 1782.

Högvördigste Herr Ärkebiskopen.

Kiittää rahalähetyksestä. - Tackar för remissan.

Emedlertid aflägger jag för alla dessa så reellä understöden vid
Upfostringssälskapets närvarande förlager min aldraödste tak-
sägelse. Huru långt det lidit med herr Celses och Warmholtzes
verk, bar Ed. Högv. kunnat af de insände arken intaga. Nu trycker
jag ock på h:r Lagerbrings Stora riks-historias fjärde del, och h:r
Tunelds Geographies sjette och sä vida omändrade samt tilökte
uplaga, at förtiga de andra under trycket varande arbeten af herrne
prof. Schenmark, Fant, Bergklint, Regner, Björkegren och flere, fjärde
delen af prof. Björnstähls Resa blir i denna vecka färdig, och af
Sturms Betraktelser är Martius redan utkommen. Af alt tilhörer
Ed. Högv. et exp. äfven soin min högste skyldighet är, at förvandla
de mig senast tilsände 6 rl. uti en actie-sedel, hvilken jag dock
behäller för at efterhand godtgjöra. Den åstundade förtekn. pä
Scriptores numismatici för Sverige följer härjämte. Den är af h:r
Warmholtz, men öfversett af h:r Regner, och g:ska rar såsom et helt
litet antal deraf tryckes. Aldraödste tj.

Gjörwell.
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28. Stockh., d. 15. Jul. 1782.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Kiittää kirjeestä. Tackar för brevet.

Vi hafve fåt hit öfver vår nye tyske pastor h:r Hausenburg; och
hoit hän i går sit inträde. Hän är en lärjunge af d. Less i Göttingen
och slägtinge af d. Miinter i Köpenhamn; en välstuderad man;
hana spräk pä prädikstolen är både ädelt och rörande; hans hjerta
lifvas af religionen och dygd. Den tyska kyrkan har nu på en
tid fåt hugna sig af en sådan fölgd af lärare, at flere svenska kunna
afundas henne en lyksalighet, som är den störste af alla, h:ka kunna
tilfalla en församling. Des skola är ock i et lyckkeligt välständ,
och nu träder den beskedlige Susenmihl åter dit tilbaka. Men
hän har med god framgång gåt i samma skola, och undervist i sin
christendom af d. Liideke har hän ock i tyskan sistl. Påskas för
första gången begät Herrens Nattvard. Aldraödste tj.

Gjörwell.

29. Stockh., d. 21. Octob. 1782.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Uti paket, som nyl. afgät til h:r bibl. Frondin, var et bilagt
til Ed. Högvördighet, hvars innehäll jag beder mä benägit emot-
tagas. De för sände lösa arken af Bullarium kunna vid tilfälle
återgå. Jag väntar med första ms. til jus canon. från h:r cr. Celse.
Gud låte hara Bullarium lyckel:t komma denna orotiden öfver
hafvet. Aldraödste tj.

Gjörwell.

30. Stockh., d. 6. Febr. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Genom h:r consist. notarien Wijkman har jag inhämtat den be-
nägne expeditionen af cataloger, hvarföre jag nu ocli härmedelst
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aflägger min ödste taksägelse; men soin en lyckelig grace utbeder
jag mig, ät min correspondence fär oafsöndrat förblifva med h;r
not. Wijkman, en man, soin jag hedrar, ocb som tillika är min vän.
Och dä delta utom des beror pä Ed. Högvördighets befalning, sä
anhäller jag derom likaledes. Sälskapets bilagde Tidning för i dag
annoncerar en ny Björnståhl, och visar tillika, burn undervisnings-
verket i Danmark handhafves af lärare, och hedras af högste
vederbörande.

Käjsarns portrait är graverat efftr. det hos des charge d’affaires
h:r Praindl varande originalet. Aldraödste tj.

Gjörwell.

31. Stockb., d. 20. Febr. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Jag bar den aran, at aflägga min ödste taksägelse för brefvet,
hvarmed jag under d. 11. blifvit hedrad, och för den ynnest, hvar-
medelst Ed. Högvördigbet täckes befordra bäde Sälskapets förlager
inom stiftet, och h:r not. Schicks ordenteliga redogjörelse. Jag
är en obemedlad man, rörer mig säledes til en stor del med lånta
el. mig ombetrodde pgr; måste fördenskull fördubla min upmärk-
samhet, för at tilse, i hvilka bänder jag lämnar min egendom, hälst
jag bar, til följe af den förre collectionen i landsorterne 1 omkring
1.000 rl:r innestående; säledes täckes Ed. Högvördigbet icke ogun-
stigt uptaga, om jag vänder mig med mit mästa förtroende til h:r
notar. Wijkman, hvilken jag känner, och som för sin egen del riktigt
liquiderat den förra räkningen.

Til h:r Kgl. secreter. Fredenheim bar jag aflämnat et afdrag af
Käjsarens portrait på stort paper tilat förvaras nti Eders Högvör-
dighets samling; och skal med de följande på lika sätt förhällas.
Nasta portrait blifver öfver Kngn i Preussen. Aldraödste tj:.e

Gjörwell.

1 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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32. Stockholm, d. 19. Maj 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Det med sista post ingångne bref utmärker å nyo Eders Hög-
vördighets betsändiga ynnest för vår literatur, och fär jag pä herr
Leopoldts vägnar härmedelst aflägga hana vördnadsfullaate tack-
sägelse. Herr Liden lärer icke äga nägon annan rättighet aedan
den föratutnämnde bibliothecarien aflidit, än den at blott recom-
mendationevis anmäla nägon aökande hos Eders Högvördighet och
Consistorium.

Huru det lider med andra delen af herr Warmholtz’s bibliotheca,
utvisa de öfversände arken, och som jag nu äfven väntar endera
dagen första arket utur pressen af sectio II af h:r Celses Apparatus,
så täckes Ed:s Högvördighet inse, at jag gjör alt hvad i min förmåga
står, ja, jag kan tillägga: nästan öfver min förmåga. Jag söker för-
denskull här i Stockholm en så välsinnad och förmögen man, som
kunde understödja mig med små penningelån på arbeten, som icke
skola utgifvas, utan aro färdiga, men hugnas ännu blott med löften.
Ifrän intet enda stift har jag ännu fåt requisition på det aldraminsta,
än mindre någon remiss, säledes är ock det understödet stäldt til
framtiden. På statscontoiret vågar jag i mit ringa namn aldeles
intet förtrösta. Därtil fordras antingen et kraftigt förespräk eller
andra snillegåfvor än minä äro. Ingen får således undra, om jag
snart nog länmar pennan och tager til plogen, men det skal dock
icke ske, utan at nationen och efterverlden först skola en detail fä
veta orsaken.

Som abbe Rive i Paris insändt et par exemplar af sin förträffeliga
prospectus på des arbete, rörande manuskripters miniaturer, så
utbeder jag mig tilständ, at få öfversända et för Ed:s Högvördighets
bibliothek. Til herr Kungl. secret. Fredenheim har iag i dessa dagar
aflämnat et paket, som innehåller slutet af doct. Schinmeiers
svenska bibelhistoria. aldraödste tj.

Gjörwell.
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33. Stockh., d. 14. Jul. 1783.

Eders Högvördighet.

Har i dag blifvit upvagtad med andra delen af Semlers Leben,
hken jag pä actiesedeln anteknat. Torde snart få tilfälle at upföra
på densamma andra artiklat. Jag aflämnar dessa nyheter hos h:r
Kgl. expedit. secreteraren Fredenheim.

Sedän mit förra har jag fåt nägra nya artiklat för biblioteket i
Upsala; således afgå hela packor pä en gäng i denna veckan. Väntar
mig betalningen, ehuru hufvudsysslan vid biblioteket är vacant.

Med sista post afgick til h:r cans.rädet von Celse profarket af sect.
II af hans Apparatus, för at approbera des typographiska stälning.
Fort kan jag dock icke trycka på et arbete, som nyss utlagde minst
1000 plätar ännu icke gifvit p. retur i min cassa 50 rl:r; utomdes
verkställer jag til hösten den förre omskrifne retraiten. Recom-
menderar mig aldraöst

Gjörwell.

Bilagde bref fr. b:r de Villoison ber jag genomläsas, h:me Auri-
villius och Floderus meddelas, samt mig återsändas. Är hän icke
en aldeles förträffelig man?

34. Stockh., d. 8. Dec. 1783.

Högvördige Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Kiittää Kasvatusseuran sanomalehden tilauslistasta v.lle 1784. - Tackar för
prenumerationen på Uppfostringssällskapets tidningar för år 1784.

Nysom, vittre herre, bar skaffat oss et högst angenämt supplement
til värt Bullarium; men jag önskade högel. at det blefve trykt in
extenso. Aldraödste tj.

Gjörwell.

35. Stockh., d. 4. Mart. 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

—. Så längt krafteme någonsin medgifva, skola de tilhöra
literaturen, således om ej alla löften svika ä ena, om ej alla tilgångar
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uphöra ä andra aidan, skal väl och h:r von Celses Apparatus fullstän-
dig skåda dagen. Mycket hvilar dock päden bokhandel biblioteket
i Upsala gjör hos mig.

Sai. Thunmans Minne jämte någre flere literaire brochurer skola
med min inkomst til staden hos herr Kgl. Secret. Fredenheim af-
länmas, som och redan anfåt pren.sedeln pä Histor. biblioteket. -

Aldraödste tj.
Gjörwell.

Til h:r canc.rådet von Engeström bar jag insändt en promemoria,
rörande ärkebiskop Er. Benzelius den yngre, för at til des minne
insamla åtskilliga addenda med begäran, at den, i delta afseende,
med Ed. Högv:t commrmicera. Anhåller öst om des genomläsande,
ocb af mig på särskilt paper de af Ed. Högv:het teknade anmärknin-
gar meddelas.

A tergo: A. Monsieur Monsieur le Docteur de Mennander Arche-
veque de Suede Reverendissime a Upsala.

36. St., d. 19. Apr. 1784.

Eders Högvördighet.

Upvagtar med bilagde prospectus. Får nu se, om det utländske
publicum vet at tjena sig sjelft. Sälsk. Tidning förmäler i dag en
catholska kyrkans invigning sistl. päskdag. Sjelfva rätta kyrkan skal
byggas vid Ladugårdslands-torget, åtminstone bar magistraten up-
låtit en plats dertil. H:r doct. Östen försäkrar sig kunna disponera
20 tunnor guld til delta nya tempels upförande. De torde ofelbart,
åtminstone til nägon del, remitteras hit af cardin. Artorelli, som är
prefectus i congregationen di propaganda fide. recommenderar
mig ödste

Gjörwell.
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37. Stockh., d. 10. Maj 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Enligt brefvet, hvarmed jag senast blifvit hedrad, skal jag ej
underlåta, at gjöra diverse requisitioner för Ed. Högvördighets
bibliotek. Med sista post hade jag den glädjen at inhändiga nägra
rader ifrån h:r cans.rädet von Celse, sä at jag hoppas, at den annal-
kande sommaren skal äterställa denna värdiga mannens hälsa. Bisk.
Celsii Kyrkohistoria är nu trykfärdig, och skal den straxt efter mid-
sommaren el. promotionen i Lund där läggas under pressen. Rät-
telsen om sai. erkebps begrafning i Svea riks stat är noterad, och
skal uptagas ibland emendanda. När denne stat fät nägra år på
sig och vunnit ai tilhörig både fullständighet och sakfärdighet, blir
det en både nyttig och artig bok, både för oss, som nu lefva, och
för framtiden. Recommenderar mig aldraödst

Gjörwell.

38. Stockh., d. 10. Jun. 1784.

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop, samt Procancellarie.

Kiittää rahoista. Tilattujen kirjojen lähettämisestä. Tackar för remissan.
Om de rekvirerade böckernas översändande.

Skulle Ed. Högvördighet ibland sinä samlingar äga Upfostrings-
commissionens instructioner, skulle jag ödmjukast anhälla, at få låna
dem til afskrift; men i annan händelse ber jag blott få veta året,
dä denne Commission tog sin början. aldraödste tj.

Gjörwell.

Fortsätningen af Niebuhrs Resa bar icke blifvit öfversat på fran-
syska, sä vida mig vetterligt är, som förmodel :n kömmit deraf, at

Niebuhr skrifvit bara rena sanningen, utan alsköns granlät. Original-
uplagan är i alla afseenden at preferera. Tredje och sista delen af
denna Resa är ännu intet ulkonainen. Icke heller är den så länge
utlofvade sai. Hells Resa til Wardöhus utkommen. Den längtar jag
också mycket efter. Det vore rätt besynnerligt, om biblioteket låter
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denna månaden gå sig utur händerne, och ej handlar böcker hos mig
för circa 100 rd. med 33 proc:s vinst, eller uttager böcker för 133 rd.
samt dymedelst tjenar tillika h:r cans.rådet von Celse, soin af desse
100 rd. lyfter de 50 rdr. Haf den sluteliga ynnesten i bokhandels-
vägen, och befordra denne handel; och hvarmedelst hela ms af h:r
Celses Apparatus är i min hand skuldfritt.

A tergo: A Monsieur Monsieur le Docteur Mennander Archiveque
Reverendissime a Upsala.

39. Stockh., d. 4. Nov. 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Som jag med första afsänder nägra böcker för biblioteket i Upsala,
då ock suiteme af Döderlein och Planck skola följa, anhäller jag
fä veta, om den likaledes inkomne tom V:s af Langebeks Scriptores
får biläggas. Den kostar 3 rl. 16 s. Fasters Schiffarthen nach Norden,
et helt nytt verk, är ock inkommit; kostar 2 rl. Recommenderar
mig aldraödst

Gjörwell.

A tergo: A Monsieur Monsieur le Docteur Mennander, Archiveque
Reverendissime a Upsala.

40. Stockh., d. 31. Jan. 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.

Kiittää kirjeestä ja tilausrahoista; jättänyt Fredenheimille Björnståhlin, Lager-
bringin ja Tuneldin teosten jatkotilauksia. Tackar för brevet och subskrip-
tionssumrnan; avlämnat hos Fredenheim kontinuationer av Björnståhles, Lager-
brings och Tunelds skrifter.

Refaller Ed. Högv:t så insänder jag p. posto arken af cr. Lager-
brings Rikshist. ä mesure, som de lämna pressen. Den nu under
trycket varande afdelningen rörer kyrkans tilständ ifr. 1400 til 1440.

aldraödste tj.
Gjörwell.
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41 Stockh., d. 3. Mars 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procancellarie och
ledamot af Kgl. Nordst. Orden.

Lähettää jatkotilauksia. Tillsänder kontinuationer.
Aldraödste tj.

Gjörwell-

42, Stockholm, den 12. Maj 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procancellarie och
ledamot af Kongi. Nordstjeme Orden.

Upvagtar med örversätningen af första capitlet nti herr Fedder-
sens förträffeliga lärobok för begge de nedrigare ständen, men
hvilka dock utgjöra bäde stommen och kaman nti hvarje stats

folkstock. Hvar den är sund, där äger kroppen styrka, och denna
höfves oss visserligen. Sälskapet sträcker fördenskull ej allenast
sin öma ätgärd til ungdomen, eller det slägtet som komma skal;
utan ock tilden förenämnde och så väsenteliga delen af nationen,
så at den må fä rensade begrep och dygdiga höjelser. Väl den Ko-
nung, som äger christelige undersätare! Dä aro de på rätta sättet
lydige och regementet i längvarig mätto sait. Detta är denna boks
föremål, och i denne afsikt öfversättes den ock pä svenska.

Skulle jag nu tillika fä anhålla om et häremot svarande företal af
Eders Högvördighet, som i detsamma upmanade hvar manat fram-
för alt vara christelige undersätare, så banade ock Eders Högvördig-
het dymedelst en mera öpen ingäng för denna så förträffeliga bok
hos vär almänhet, och ökade ej litet samt för längliga tider välsig-
nelsen af det vördade namnet Mennander hos hela svenska nationen.

aldraödste och tilgifnaste tje (sic!)

Gjörwell.

A tergo: Christliches Sittenbuch fiir den Biirger und Landman von Jacob
Friederich Feddersen, Domprediger zu Braunschweig. Zweyte ver-
besserte Auflage einer hohen Auftrage zu folge geschriehen, Hamburg
und Kiel, bey Carl Evald Bohn, 1784.
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Stockh., d. 30. Maj 1785.43.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie,
samt led. af Kgl. Nordstieme Orden.

Jag hade för bordt aflägga min ödmjuka och vördnadsfulla
taksägelse för det efter vanligbeten ynnestfulla svaret af d. 17. Maj.
Men jag bar velat tillika upvagta med bilagde nya el. förbättrade
uplaga af Feddersens Cstelige 1 undersäte, hvilken jag först för et

par dagar sedän fik up, och härmedelst til öfverseende insänder;
anhällandes ödst, det Ed. Högvördighet sedän samma bok med
första återskikar, för at nyttja denna uplaga til öfversätningen,
hvarvid ofördröjeligen skal läggas hand. Företalet kommer således
tidigt nog, om det erhälles fram på hösten, skolandes emedlertid
öfversända ark för ark af svenska uplagan, så fort de af tryket
utkomma.

Föga nyttigare bok är ännu hos oss i afseende pä moraliteten och
vidsträkt nytta, ej ntgifven, och dä man boppas, at den med tiden
blifver et vade mecum för många 1000 af landets invånare, så skal
ock Ed. Högvördighets namn i lika mån föregifvas och välsignas.

—. Aldraödste tj.
Gjörwell.

44. Stockh., d. 30. Jun. 85

Högvördigste Herr Doctorn och Ärkebiskopen.

Upvagtar med min ansökning hos Hans Mst, rörande privilegium
på Sälskapets periodiske arbeten; och den N:r af tidningen, som
meddelar prospecten af Feddersens Christeliga undersäte.

Under revision i Sälskapets bibliotek fant jag Torquati Panegy-
ricus Joh. Christoph. Königsmonsio destinatus A. 1663, foi.
Maj, med portrait, både prägtig och rar uplaga, in dupplo, anhåller
fördenskull, at få upvagta med denne minnesskrift öfver svensk
hjelte, i fall den ej förut finnes uti Ed. Högv:s bibliotk. Rekommen-
derar mig aldraödst

Gjörwell.

1 = christelige.
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In margine: Ny afdelning af h:r Lagerbrings Stora Rikshist. del 4
aflämnas i morgon hos h:r Kgl. secreter. Fredenheim. Den rörer kyr-
kans tilstånd frän 1400 til 1440.

45. Stockh., d. 6. Oct. 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop, Procancellarie och
ledamot af Kgl. Nordst. Orden.

Kiittää tilausrahoista. - Tackar för subskriptionsmedlen.

Med de sist ingångne bar jag för i är upburit 300 rdr och hvad
bar jagkunnat deremot aflämna? Jag tackar emedlertid ödmjukast,
och vördar af alt hjerta et sä stort, som i dessa tider ovanligt
ädelmod.

Hos Kgl. expedit. secreteraren bar jag til Ed. Högvrs bibliotek
aflämnat den nyl. utkomne Eloge d’Alströmer par Duval-Pyrau,
prägtig uplaga i st. 4 med tilhörigt graverat portrait; och supp-
licerar, at det benäget emottages. H:r kyrkoherden Blomberg bar
redan öfversatt en god del af h:r Feddersens bok. . Aldraödste
tje

Gjörwell.

A tergo: A Monsieur Monsieur le Docteur Mennander, Archiveque
Reverendissime etc. etc. a Upsala.

46. Stockh., d. 19. Jan. 1786.

Eders Högvördighet.

Tilönskar högsta mått af alsköns sälhet, dä med bilagde paper
efter vanligheten upvagtar Eders Högvördighets vördnadsfullaste
och tilgifnaste tje

Gjörwell.

Nya posttaxan bjuder bushålla med lodtalet
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Den Christelige

Undersäten,
särdeles uti

Borgare- och Bonde-Stånden;
Förestälde uti

Lärdomar och Betraktelser

af
Jac. Fred. Feddersen,

Domprädikant i Brunswik

Öfversätning ifrän tyskan.

Til Läsaren.

Delta arbete har blifvit, pä Konungens af Danmark befalning, författad af
den uti den almänna underwisnings-wägen sä wäl kände herr Feddersen, hwil-
ken äger den icke wanliga gofwan, at nedlåta sig tilde enfaldigares och yngres
begrep och dymedelst gjör den christeliga lärans hufwudstycken för dem tyde-
liga äfwensom des plikter behageliga. Utkastet til denna boks innehåll har
äter en af Konungens i Danmark statsministrar sjelf upsatt; och sedän den på
tyska, herr författarens modersmål, utkommit,1 har den straxt blifvit på danska
öfversatt, och medelst regeringens försorg öfweralt i städer och pä landet
kringspridd, sä i Danmark som Norrige.

Så snart delta arbete war pä tyska utkommet, trodde det härwarande Up-
fostringssälskapet sig gjöra en god tjenst emot det swenska almänna, at för-
anstalta en öfversätning af et arbete, som icke annat kan än bereda och bibe-
hälla christeliga undersåtare i de begge ständen, som utgjöra sjelfva stommen
af folkstocken i wärt rike. Delta wälmentta upsät werkställes nu härmedelst
med önskan, at denna bok, fogad tilden redan hos oss och af samma sälskap
utgifna exempelbok för burn, bäde utur bibliska och werldsliga historien,2
mätte kunna i mänga händer, sä widt som desse begge bäde lär- och upbyggelse-
böcker skola, under Guds wälsignelse, sä hos det upwäxande slägtet, pä hennes
danande til goda christna och goda medborgare det dock hufwudsakeligen i et
wälbestäldt land sä mycket ankommer, som hos de andra ständen utbreda en
sanskyldig och blifwande lycksalighet. Stockholm den ...

1 Des titel är: Christliches Sittenbuch fiir den Biirger und Landmann; Hamb.
och Kiel 1783, 8. Andra och tilökta uplagan utkom mot förledet ärs slnt och
nytjas wid denna öfwersätning.

2 Den bestär af 3:ne små delar; hwilka utkommo i Stockholm 1778 och 1779
i 8. Begge dessa herr Feddersens arbeten finnas til salu uti Upfostringssälska-
pets bokläda. Delta är hlott et utkast til företalet.
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Johan Abraham Grilliltä. Från Johan Abraham Grill.

Högärewyrdigste Herr Doctor och Archiebiskop,
min gunstige Herr Broder!

Suosittelee Söderforsin ruukin kirkkoherraa (nimeä ei mainita) vaaliehdolle
Edhin ja Sollentunan kirkkoherranvirkaan. Rekommenderar kyrkoherden i
Söderfors bruk (namnet uppgives icke) att bli föreslagen tili Edh och Soilen-
tutui pastorat.

Ödmiucka tiänare
lohan Abraham Grill.

Mikael Grubbelta. Från Mikael Grubb.

1. Högehrewördige och Höglärde Herr Professor,
höggunstige Herre!

För en wecka tilbakars hade jag then ähran at insända några
documenter, angäende bruken. Nu understär jag mig at til Hög-
ehrewyrdige Herr Professoren med utskickaden nägra mineralier
medfölja läta: Af hwilcka N:o 1 utwisar Hermulte silfwermalms
nuwarande sait; N:o 2är et litet prof af den wid Sydensauro, sorti

förekommer på pag. 18 upfundna järnmalmen, men som nu aldeles
gåt ut. Wid Stora Baggböhle i Bierno sochn är et järnmalms strek
blifwit under sidsta ofreden upfunnit, och försökt af h:r öfwersten
Silfversparre, som dä läg där i qwarter, hwarpå h:r brukspatron
Muncktel skal wara sinnad at läta arbeta, en liten sandsten däraf
är i N:o 3. Likaledes bar wid Koskis wid nyåhrstiden blifwit
uptäckt et silfwerstrek, hwaraf N:o 4 doch är mig än obekant 1

des beständighet. JV;o sär en art af matta kies funnen på Wesilax
holmen i Kimito ifrån hwilcket stället nu nyl. N:o 6 et 7 äro
tagne, hwarest Stora berg af telgsten ocb stjernslag finnas skola.
Därifrän är jemwäl N:o 8, som synes mig wara en sandsten, fast
nog hård.

Jag utbeder mig härhos at fä tillika med arbetet wara innesluten
i Högehrewördige Herr Professorens höggunstiga ibugkommelse,

1 Jokin sana, mahdoit. ”beträffande”, jäänyt pois. Något ord, kanske "be-
träffande”, bortlämnat.
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samt anhåller i ödmiukhet at med utskickaden få den ähran til
at weta enär jag måtte ärhålla tilstånd at komina til staden och
trycka resten, hwaremot jag, jämte en wördsam hälsning med ai
liögachtning städse förblifwer Högehrewördige och Höglärde H. H:r
Professorens ödmiukaste tienare

Tykö, d. 15. Nov. anno 1748. Michael Grubb.

A tergo: Kongi. Maij;ts Troman och Professor wid Kongi. Acade-
mien i Åbo, Högehrewördige och Höglärde H. H. Herr
Magister Carl Friedrich Mennander i Åbo.

2. Högehrewördige och Höglärde H. Professori
Höggunstige Herre!

Ätanckan af Högehrewördige Herr Professorens mig igen den
högsta grad bewiste Stora gunst under den tid jag äran hade at wid
Kongi, academien i Åbo profitera af Herr Professorens sä enskylta
som almänna underwisning, har mig flatterat med et hopp om
höggunstig ursächt för det jag härmedelst fördristar mig Herr Pro-
fessoren beswärlig at falla. Hafwandes tillika äran at betyga min
djupa fägnad öfwer Herr Professorens wälmågo. Sedän min 4 1 mänder
sedän, Gndi lof! skjedde lyckelige hemkomst ifrån Canton och
China harmin ständiga ästundan warit at åter begifwa mig til Åbo
och i wördsamhet öfwerlämna Herr Professoren nägot af de fåä sam-
lingar jag under resan kunnat uti naturalhistorien förskaffa mig.
lag är doch nyl. befalt at i år som assistent täncka uppä en ny resas
anträdande; hwarmedelst min förra förmodan slagit fel; emedlertid
skal jag ei underlåta at så mycket möijeligheten tilläter en till-
ökning därå gjöra, och det Herr Professoren så mycket complettare
tilställa.

Om föröfrigit Högehrewördige Herr Professoren behagar mig
höggunstigast anbefalla någon commissions uträttande uti Canton,
skal af mig med en så mycken större fägnad expedierad blifwa,

1 Epäselvä. Otydligt.

10
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soin min wördnad för åtnjutna wälgemingar är oändelig. Utbed-
jandes mig härhos order därtil til medium Decembris, dä jag för-
modar resan lärer komma anträdas med skeppet Hoppet, cap:n
Carl Gustaf Treutiger.

Min önskan skal ei blifwa mera fulkomnad, än dä jag wid en
Gud gifwe! lyckelig återkomst finge den aran med et så nögdt
sinne som nu Herr Professoren upwachta. Ödmiuckaste tjenare

Götheborg, d. 9. Nov. 1751. Michael Grubb.

3. Högehrewördige Höglärde 1 Herr Professori
Höggunstige Herre!

. Wärckställigheten af de mig lämnade commissioner skal
wara mit ömaste och nöijsammaste göromål. Effter 5 weckors hafd
swår resa skedde ankomsten til Cadiz d. 27. Januarij 1752 och skal
wil Gud d. 4 2 Martij til Canton ställas. En swensk benemd Anger-
sten, som 3J4 år besedt de utländska bergwärcken är nyl. hit kom-
men samt lämnat mig del af några ungerska och italienska silfwer
och guld malmer, rät wackra. Sin resa täncker hän widare at ställa
til Madrid, Franckrike, Engeland och Holland samt sedän tilsit
fädemesland. 2:ne danska örlogzskep aro hitkomne som warit i S:ta
Crux, deras syfftemål hwartut är ännu obekant. Ödmjuke
tjenare

Cadiz, d. 29. Februarij 1752. Michael Grubb.

A tergo: Monsieur Monsieur Le Professeur Charles Fried. Men-
nander a Åbo.

1 Kaksi ensimmäistä kirjainta repeytynyt pois. De två första bokstävema
bortrivna.

2 Numero epäselvä. Siffran otydlig.
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M. Gyllenstiernalta. Från M. Gyllenstierna.

1. Svidja, d. 3. Aug. 1774.

Högwördige Herr Doctor och Biskopp, samt Kongi. Academiens
i Åbo Procancellaire!

Genom kyrckjoherden Hartman bar jag wäl redan för en 14
dagar sedän hos det högwördiga domcapitlet anhållit om fastställelse
på det grafbref, min sahl. herre i lifstiden af Siundeä församling
år 1764 fått, hwilcket jag bad herr kyrckjoherden i afskrift med-
sända; men som jag ock tänker mig om en 8 dagar tili Stockholm
begifwa, bar jag dessförinnan hos Herr Doctoren och Biskoppen
hörsamst velat anhålla det Herr Doctoren och Biskoppen af altid
viet vänskap för min sahl. k. herre behagade gunstigt läta utfärda
en ordentelig confirmation på det grafrum, som jag förledit år, enl.
Siundeå sochnesstämmas ofwanförmälte protocoll, för min sahl.
herre och dess famille intagit, medelst en grafbygnad vid Siundeå
sochne kyrckas Östra gafvel. ■ —- - - Hörsamsta tiänerinna

M. Gyllenstierna

H. Doctr. och Biskoppen Menander.

2—3. Stockholm, d. 10. Octobr. 1774.

Högwördige Herr Doctor och Biskopp samt Kongi. Academiens
i Åbo Procancellaire!

Tämä ja seuraava, 3. XII. 1774 p:tty, koskevat samaa asiaa kuin edellinen kirje.
Delta liksom det följande brevet, dat. d. 3. XII. 1774,angår samma sak som det

föregående brevet.

Hörsamsta tiänerinna

M. Gyllenstierna.

H. Doctoren och Biskop Menander.
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M. Gyllenstierna. Jacob Haeggman. Eng. L. Halenius.

4. Högwördigste Herr Doctor och Biskopp, samt Åbo

Academiae Procanceller!

Suosittelee Siuntion kirkkoherralle maist. Isr. Hartmannille arvonimeä proepo-
situs honorarius. Rekommenderar kyrkoherden i Sjundeå, mag. Isr. Hartman
tili prcepositus honorarius.

Ödmiuka tiänarinna

Stockholm, d. 9. September 1775. M. Gyllenstierna.

5. Stockholm, d. 20. Junij 1776.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckiebiskop, samt Kongi.
Academiens i Upsala Procancellaire!

Kiittää edell. kirjeessä esittämänsä pyynnön toteutumisesta. Tackar för att
hennes i det föregående brevet framförda rekommendation gått i uppfyllelse.

Hörsamsta tiänarinna

M. Gyllenstierna.

6. Högwördigste Herr Doctor och Ärckiebiskop samt Upsala
Academise Procanceller.

Suosittelee Uplannin rykmentin pataljoonan saarnaajaa, maist. Petter Tomeria
Wassundan ja Hagan kirkkoherraksi. Rekommenderar bataljonspredikanten vid
Upplands regemente, mag. Petter Törner tili kyrkoherde i Wassunda och Haga.

Ödmiuka tiänarinna

Svedia gård, d:n 13. Martii 1777. M. Gyllenstierna.

Jacob Haeggmanilta. Från Jacob Haeggman.

Amplissime atque Celeberrime Domine Professor, Patrone Magne.

Toivottaa latinankielisessä kirjeessä onnea professorinvirkaan. Lyckönskar
(brevet skrivet på latin) tili professorsämbetet.

Cultor humillimus

Sundholm, die 27. Octobr. 1746. Jacob Haeggman.
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Eng. L. Haleniukselta. Från Eng. L. Halenius.
1. Högwördige Herr Doctor och Biskop, min högt:de K. Broder.

Toivottaa onnea piispanvirkaan. Lyckönskar tili biskopsämbetet.
. Hosgäende reet. Wilskmans Ecclesiastique werk recom-

menderar jag hos k. Bror tili ali möijel. befordran i de omskrefne
mähl. Det blir werkel. för wårt ständ en ganska nyttig bok, men
för oss biskoppar och consistorier ett hwardags lexicum. På prae-
numerenters antahl kommer det mest an.

Om min k. Bror nägon gäng fär god tid, så skrif mig tili, och
låt weta nova aboensia, literaria, politica, oeconomica, äfven och der-
jemte, hwar de skola få sine exemplar, som praenumererat på finska
Bibelen, hwaribland jag är en.

Effter jag ej ännu lärer få belsa tili k. Brors Fru, sä helsa alla
wänner och bekanta, synnerl. h:ar doctorer Tillander och Gadolin.
Minä i Åbo warande landsman h. w-gothi recommenderar jag
på det högsta, i min k. Brors synnerl:a hägn och grace. Förblifwer
med nöije och redlig wänskap E der Högwördighets min högt:de
k. Broders hörsamste tjänare

Brunsbo, d. 14. Apr. 1757. Eng. L. Halenius.

2. Högwördige Herr Doctor och Biskop samt Åbo Acad:e Pro-
canceller, min wärdaste och uprichtigt älskade Broder, Wän och

Gynnare.

Kiittää yhdessäolosta. Tackar för samvaron.
Min hemresa gick, G. 1., wäl men längsamt. Min ena son fast-

nade hos min mor på Stjernfors. Effter jag mäste afbida dess
restitution, så brukade jag därunder Loka keila, och kom säledes
ej hem förän nti Augusto. Har sedän hafft hopetals öfwerliggande
syslor och hinder af consistorio och stiftet hopsamblade, af visiter
hos excellentier Palmstjerna, Ekeblad, Scheffer, som här warit,
och efwen af egen oeconomie, hwaribland bröllop åt min yngsta
dotter, deraf förorsake besök, callatser etc. Delta och dylikt är
orsaken til mitt drögsmåhl, hwilka min egen gode Broder låter
gjellande tili ursecht blifwa.
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Hwad säger och lofwar nu min Bror politice on Stora ryska
revolution? Män icke ändå war wäl, att wi dessförinnan woro
skilde. Doch will folket allmänt tro, att den nya frun har
in pelto samma penetrant för Preussen som Pet. 3:die. Fölgderne
wisar tiden. Jag förgat icke, att i alt afseende styrka h:r exc.
Ekeblad i god prevention för h:r m:r Billmark, fast hän axlade
sig för competitorernes öfwerlägsna anciennite, som nu blifwit enda
mensur för ali befordran, bwarwid mera skickelighet mindre
effterfrägas. lag swarade mig, oachtadt andras tanka, den in
ecclesiasticis och circulis eruditionis den aldrig effterfräga, såsom
frän 1756 ars tjenst B. undantager, emedan det och wore settja knif
pä haisen af direction wid academier, scholor, församl. och uno

verho ali erudition. Hän tog alt delta ad notam. Från min k.
Bror helsade jag honom, det hän wäl uptog, och wankade derwid
mänga min Brors låford. Nu min Bror, en quaestionsfräga; Sådane
och dylicka böra in casu de part et d’autre oss imellän gjöras. Är
Bror alltid angelejen, att hafwa sju assessores consistorii, tili att
wara fullsuten då wid domar och utslag skal sententieras. Icke har
Bror så mänga ordinarii? Hwilka ock huru mänga adjungeras?
Orsaken tili frågan är denna. Af sju lectores har jag ej flere än
trenne präster. Genom senaste brefwet i h. Beronii faveur har
jag eij flere än fyra qvar til mig, och där ibland swärfar och mäg,
således består hela mitt consist. af fyra ledamöter. I staden har
jag inga, som wärdigst kunna adjungeras. Skal jag kalla från
landet, 2, 3 å 4 mil. Män de wilja? Män de äro skyldige, utan

betalning. Män de kunna? Huru offta skal så tillgå? Jag har
nu en poeseos lection vacant. En enda är därtil skickel., som ej
will hlifwa prest. Kan jag honom därföre afslä? Jag menar in-
formations befordran är hufwudsaken. Intel är jag just rädlös,
är ock ej nogräknad, omin casu skulle wc nka correction. Men
doch ledsamt. Om min Bror wet, huru härmed är i Borgå, sälät
mig weta. Uti wåra tidningar har jag sedt ett betänkande wara
tryckt om ecclesiastique befordringar, fast minnes nu ej titulen,
ej heller det sedt. Män det icke är d:r Gadolins? Jag gissar sä,
och kjenner hans enwishet. Min Bror minnes, att hans project
syntes Hera än mig skadeligit.

Från a-biskopen har jag haft bref. Hän är med en ock annan
riksd. omständighet, synnerhn med expedition, missnögd. Dess
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måg bisk. Lamberg, bar gjordt bamsöhl åt en son, som straxt effter
ankomsten til Götheborg dess fru framskaffadt, lian bar

tM:xå__no/.Xfig (pavxaglas blifwit der emottagen.
Att probst. Magn. Troilius, effter hemkomsten afsomnat, torde

wara min Bror bekant. Så flycktigt är wärt lif.
Här bar warit en skjäl. wacker ärswäxt fast längre ned i landet

rett klen. Åtta plåtar bjudas redan för en t:a räg och sä alt annat

i proportion.
Jag slutar nu denna gängen, tils w. G. här nest mera. Gjör ej

långt imellän. Hälsningarne wille jag helst börja pä min Brors
effter wid riksd. samblade kraffter nye undfängne Fru, men mäste
dermed tili widare wishet derom dröija; doch låt det ej skje alt
för länge. Imedlertid ihugkommer min Broder med wära wänner,
som helsas wilja. Förblifwer med renaste wänskap, högachtning
och tillgifwenhet min högwördige, kjäre och . . . d Broders, wäns
och ... - 1 hörsamste, trognaste tjänare.

Bnmsbo, d. 9. Sept. 1762. Eng. L. Halenius.

3. Högwördigste Herr Doctor och Biskop, Åbo Acad:es
widtberömde Procanceller.

Ridd=nej, -comraend. -nej —, ordens kärs b. dragare neij-,
Hwad mera då? Jo, storstätel. wettensk.acad. fordom praesident, nu
degraduerad tili ledamot. Gär fuller an härmed, när tillkommer. Min
wärdaste Broder, gode Wän och Gynnare. Det sidsta det största,
war icke sä?

Om jag af min H:r Broder skal fä Nyårs bref, NB som sig bör,
sä mäste wäl jag nu iachttaga min warande tour att upwachta.
Hålt! detta war ett förfluget ord! kom i följe af Stora titulen. Min
Bror wet, huru starckt jag eljest är pä min kant. Derföre revocerade
jag wisst det ordet, om jag ej följde de rett högfärdigas politica, som
är, att wara otidigt höflig i afsicht, att få sä mycket mera ock tili
fyllest tillbakars. Grundema härtill wet wäl min k. Bror, utan att
jag dem erindrar, säsom l:o att jag är raske westgjöthers biskop;
2:o att, om ej skjegget i Carlstad och mängdubblade hufwud-
bonarden i Calmar wore i någon, hörde hedern mig tili, att beta

1 Epäselvää. Otydligt.
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senior ordinis episcopalis, cetera Tibi, mi Frater, cogitanda relinquo,
när gammeldom är borta, Henricus upsaliensis, Andreas lindkopensis,
Georgius gotboburgensis; de fölgdes, effter en gammal observation,
trenne åt. Nu bar äter Ericus strengnaesensis börjat en ny tour.

Härwid förfaller alt raillerie, hwarmed jag nu börjat, och falla
mig in alfwar samma tankar: Herren wär Gud ware oss blid och
nådelig!!! Nu, mä tro, bar doct. Serenius myror i hufwud. Giss
pä! Intet ser ställningen olik ut. Om högsta votun är hän nog wiss.
Ej under, om ambition och recker tili flere. Hade vacancen existerat
7 el. 8 är förr, sä hade d:r Liden gåt närä, nu wet jag icke, emedan
den hederl:a gubben, effter senaste riksdag, nog förfallit. D;r

Hydren tillagar sitt eqvipage. D:r Wallenius ej mindre understöd
af sin betydande swäger Hauswolf, som sielf will wara cadet. Här-
dare hade competencen warit, medan Ljungberg och Haliman lefde.
Doch blir och lust att se, huru napptaget nu slutar. NB non tantum
quse supra me, sed et infra me, nil ad me. Wår politica står underl.
Än wänta en hop pä snar riksdag. Bisk. Beronius ligger än i Upsala
och säger sig ej wilja slösa bort dubbla skjutspenningar. Närä bar
det warit, owist är, hwad blir. Nog wet jag min önskan. Gl:a o. ind.
compagniet gär alldeles ej in med det nya, utan ställer korien,
att fä se sin lust. Det tror jag skjer. Rikets frågan är: an semper
patior ego? Hwad säje folket i Brors ort om nya lånförslaget tili
cronan? Gifwer Biskopen fram sinä ducat-riksd., silf.-gull-mölin-
gar? Tänk, så god patriot är jag, att jag står i betänkande gifwa
ästad hwar min silfw. nagel. Men utan Compagnie gjör och spisar
det sä mycket, som en finne i Åbo hade sä när förskrifwit.

Uti mitt stift dö presterne en tid rett mycket, sju pastores allena
sedän jag koni hem ecclipserat. Wore delta i Åbo stifft, kunde
delta betyda för stift nägot. Men här alt par honeur. En hei hop
församl. ovisiterade, utom många nye pastores, som behöfwa intro-
duction; men hwarken orkar el. bar jag tid. Sitter nu fast i en
synod-disputat., som skal censureras, och gjör mig bryderie. A-bisk.
hade ej så orett, dä hän, som Bror minnes, sä grofft ogillade i stän-
det sädant tryckande. Harmin Bror hafft tid, att se igenom den sä
plumt criticerade?

Hwad nytt will min egen Broder weta härifrän? Att Pelle nyl.
gifte sig med Malen? Att Anders bedrog Brita? Att Thore och
Bälla logo hwar sitt igen? Nej mera NB att hwar consist. dag bar
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jag omak, at skilja frän Pommern hemkomne rytt. och sold:r frän
sinä hemma lemnade, men otrogna hustrur. Fabu I a indigna uth (sic!)
docet. För en t:a räg bjuds hemma i gärden 60 d. kpp:nt, det gjör
min lön dubbel mot förr, men tillika otillreckeligare. 45 d. kpp:t
1 lisp. talg, et sic in ceteris. Tre minä piltar lefwa i Upsala på den
allmänna wex.-cours. Will min Bror hafwa en tili Åbo och läfwa
honom sä mycken wälwilja, som för mag. Bilmark, dä hän wisar
sig lika wärdig. Hur är det med profession? Ej bar jag hittat pä i
avisome den saken wara afgjord. Mä ej tro Näf skickar sig fram.
Absit. Alt mitt bar jag gjort. Nu skulle och skrifwas om gifftrs för-
slag; men spar tili nyärs önskan. Imedlertid och framgent, med
redligaste beständighet förblif:r sedän hela första titulen är upre-
pad, min gode och redlige Broders förbundne wän och tjenare

Brunsbo, d. 27. Nov. 1762. Eng. L. Halenius.

In margine: P. S. Will min Bror af mig taga emot en hop quaest.
theol. in litt. sacr. N. T :i, säs. De natura consecrarum 1 unitatis in s:a
coena, De huius subjecto etc., sä skal jag gjerna communicera. Än är
jag i samma stånd med mitt consistorio. Innelagda är swar på en
begjäran för h. mag. Bratt, som will här blifwa pastor. Recommen-
ders. Yale et Tuo E. fave.

4. Högwördig H., min högtärade, gode, bättre, bäste Broder,
Wän och Gynnare.

Det lärer falla min Bror xmderUt, att jag twänne postdagar ä rad
mig med bref infinner. Men min Bror undrar intet, när min k.
Bror tror och är wiss, att jag med min brukade titul hafwer full
mening, och tili lika är säker, att k. Bror är den enda af mine kam-
merater och wänner, med hwilka jag, effter senaste riksdag, corres-
pondence börjat, och tänker continuera. Det är doch en serdeles
orsak nu, som sedän jag senast och nyl:n skref, infallit, i hwilken
jag min k. Brors utlåtande ästundar. Lefwer i säkert hopp, att k.
Bror snart fägnar mig med nägra rader, i anledning af mitt senaste

fiällbref, och dä wille min Bror om följande fä ord nämna. l:o
uti Åbo skal wara en candid. philosophiae nomine Anders Beck-

1 9
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man. lag har ingen anledning att om honom täncka annat än wäl.
Men en wiss omständighet gjör, att jag wore angelägen om min k.
Brors wittnesbörd för honom. Doch beder härwid, att min k. Bror
ej går directe tili wäga, utan indirecte per secundum et tertium sig
om honom underrättar, och mig weta låter, utan att honom blir
kunnigt, att jag der effter frågat.

Uti senaste brefwets P. S. nämnde jag och qusest. theol., som i
anledning af den tili censur under händer warande synod.-disput.
sig yppa. Jag har räkat för en wiss man, som enständigt påstär,
inter fructus s. coense efwen böra räknas regenerationem stricte
dictam et fidei collationem. Hans argument aro: l:o Hoc sacra-
mento conferttur remissio peccator., justificatio non habet gradus:
aut tota antea, aut tota hinc. Urget, Dissert. Werderi Rostoch 1724,
q[uo] proba[tur] S:a Ccena conferri fidem. Harmin Bror denne,
die, quid statuunt, addit dissert. Ups. nuperam sub Wallerio, quod
hoc saeramento conferit remiss. peccator. Hän är ej nögd, med prio-
ris praesentis infirmam confirmationem et ulteriores gradus atq. con-

firmationem etc. sed vult habere, antea deficientis novam aversionem.
In hanc mentem urget auctorit:m Lyseri et d:ris I. Benzelii, Rep.
Theol. art. XVI 2.33. n 1 et 2 übi non tantum dicit indignum acce-

dentem posse fidelem discedere, sed etiam vivificationem, h.e. ex
ejus explicatione, fidei collationem inter fructus s:ae coense refert.
lag medgifwer verba auctoris, sed itä explico, att jag nu fär blifva
wid min gl:a tro och analogie som jag lärdt, att fides utentis faciat,
lieet non ad essentiam, tamen ad fructum saeramenti, itä ut illa ad
hunc antecedente, et lieet non meritorie et in constituto ordine
salutis, suo modo causaliter, si habeat quorum alios, quasi ex opere
operato, salutares fructus sequerentur. Ex parte ser jag wäl häruti
finnes lusum verborum, sed nec ab omni parte. Quando impoeniten-
tes dicimus indignos; annon illi denominant ex peenit ö.. .cog 1 tali?
an qui fide salutari carent, sunt impeenitentes, adeoque indigni?
An inter fideles et infideles dat(ur) media classis non fideles et

digni cum fructu saeramento utentes. Forte uti vult altera illa
classis communicantium, quam constituit Fresenius Commun.-bok
p. 105. lag wet, Gudi låf, hwarpä jag står, men doch rol:t, att höra
min Brors tanke härom. Nog harmin Bror nu ämne att skrifwa,
men gjör mig tili wiljes, rif straxt sönder både det förra och delta;

1 Epäselvää, öaicog? Otydligt. öaiog ?

154



21 /o 1763.

de tienä oss imellän som wänner, men icke att komma under
andras ögon. Men Bror litar helt tryggt pädet samma igen vice
versa. litan til en alter ego kunde jag ej sä rapsodice och tumultu-
arie skrifwa. Förwisa mig på samma sätt tillbakars om Brors full-
koml. förtroende, det jag skal ad cinceras usus wörda och med stort

nöje förblifva förbundne och tillgifnaste wän och tjenare

Brunsbo, d. 1. Dec. 1762. Eng. L. Halenius.

5. Högwördige Herr Doctor och Biskop, min wärdaste och
kjäraste Broder, Wän och Gynnare.

Kiireet ja sairaus estäneet kirjoittamasta. Brådska och sjukdom hindrat
honom att skriva.

Gratulerar nu min k:e Bror tili adjunctens, nu professorens h:r
mag. Billmarks seger öfwer stackars man, hän lärer gjort sig nog
omak och bekästnad för en lönlös syssla, men det hjelper icke, då
hän är hederl., och torde med tiden löna altsammans. Hoppas, den
är icke af samma beskaffenhet, som sochnar i Åbo stift, om hwilka
min k:e Bror skrifwer, att en allena är så stor som hela Scara stifft,
utan att nämna, huru tunn och mager den är. Talar man om säd,
gräs och mera godt, så torde orden kunna i omnämnd ordning
settjas, och de samma sedän om en Scara sockn emot flera Äboiska
brukas, dä blir och sant, sommin Bror påstår, att comparation ej
bör min ega. Ty så richtig, som distinction är, inter quantilaten
extensivam och intensivam, så sant är och, at den förre aldrig wä-
gat wilja jemnföras med den senare. En stor och wild finsk öde-
mark med alla sinä björnar och räfwar räknar alltid nog heder
att få jemnföras med en westgothisk linda. Sed revertor ad nostrum
Billmarkium. Det blir, i alla tider, ett stort bewis, tili min k:e
Brors patriotisme, tili Brors rediga tankesätt, tili Brors, såsom Pro-
cancellers, ömhet om Åbo academie wälstånd och lustre, att min
k:e Bror för honom hafft godhet och ynnest; ty huru skulle hon
eljest derwid kunnat bibehållas, utan att en westgöthe måste en
westgjöthes rum remplacera? Sed de his satis. lam furio. Sermin
Bror häraf, att jag äter kan badinera.

Hwad har jag denna tiden spart i hop för nytt, hwarmed jag
en så kjär Bror mä kunna roa? Skal jag tahla om Westg. land och
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stifft, att här liknar sig, Gudi låf, tili en härlig ärswext, att här
wankar braf pengar, då de sjelfmant betala min cr.-tijonde med
72 kappar tnnnan, att alt betalas dubbelt och mer mot föra prisen,
att jag nyl:n, på en gång, mist fyra lectores tili prester, att jag
bar ett plenissimum Consistorium, att jag för par dagar sedän
utgifwit 30 missiver, tili 10 lediga pastorater, etc.? Om alt detta
lärer min k:e Bror seija: Quae supra nos, NB in W. G., nil ad nos.

Skal jag nämna om mitt huses private omständigheter, att under
min sjukdom H. Kongi. Maij:t allernådigast benådat min hustru
och bam, som Gudi ära alla mä wäl, med adeligt bref och skjölde-
merke? Att min älsta son, m:r Lars Hallencreutz, fått ny och
stor bestellning, att wara v. amanuensis bibliot. Reg. acad. ups:is
med 365 dagars omak i lön om året, utom den tillökning, som

faller, dä skottären infalla? Att min yngsta dotter, med. doct.
assessores och lectors Boströms hustru, kom att gjöra mig visite,
föll i barnsäng för bittida, fick en wacker gosse, som lefde ätta dagar,
och att jag säledes derunder här gjordt barns-, grafs- och hem-
komstöhl el:r winlag? Att min millingsta dotter, assessorn Victo-
rins hustru, äfwen samma tid fått en wacker och hurtig flicka,
som stär på sig och tänker lesa länge etc.? Detta allt lärer min
k:e Bror tycka och mera dylikt sig ej heller serdeles angä, om

icke tili äfwentyrs det senaste, ty Bror är beklagel. enkling. Men
hwad detta angär, sä ehuru jag af allt hjerta unnar och önskar
min Bror allt godt, samt deribland en god och anständig fru, sä
räder jag doch icke min Bror att wänta och lita på detta förslaget,
ty det är owisst, om hon, som swenska, wägar sig med en, fast
storstätel. och rett hederlig finne, att resa öfwer hafwet tili finska
marken. Om allt detta nya ogillas, så wänder jag mig tili Upsala.
Canc.råd. Ihre har begjert afskjed med förbehäll af sin lön. Arch.
Linne fått afskjed, och dess son i stället. Prof. oecon. Berk tänker
gjöra likaså med sin son, som är i comm.collegio. Der skola
blifwa promotioner in iur. et med. Min mäg prof. Risell fått be-
fallning, att gä med i den förra. Hän är och tili reet. magnificus
utsedd tili nesta iuhl. Mine 3 :ne söner, som warit der öfwer win-
tern, kästa pengar, doch ej så, att de äro fahle: wilja par force
hem, ty der finnes ej längre mat etc. etc.

Om dett, som jag anfördt såsom nytt, ogillas, sä wet jag ingen
utwäg, att fullgjöra min önskan. Ty publicist är jag nu icke, wäl
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laser jag i gazetterne om keisare och konungar, samt andra riken;
men deras veritable relation, och d:s ordhällighet skal tiden mig
underrätta. Än mer jag är, hwad publique stellningar angär, pere-
grinus in patria. Ty oeconomiens tillwext, wexel-cours, handelswigt
och balance, g:le el. nye, Ost-Ind. Compagnies nytta el:r skada,
större el:r mindre för riket, störste handlandes afskjeds tagande
frän burskap, etc. äro mig nu sådanne aenigmata, att jag derom
säger, sommin Bror här ofwanför, om west-gjötha nyhetema. Der-
före mäste min k:e Bror ursechta mig. Ett kommer jag likwäl ibåg,
soin torde fägna och roa min Bror, om det är sant: äter bar ett

ryckte kömmit om ny riksdag. Mig roar det icke, sä mett är jag
af de förra, att ej dehltagande i nägon widare skulle af mig saknas.
Af skrifsettet lärer min Bror dömma, att jag bar god tid, som på
lapperie kan spenderas. Skulle tro sä sielf, om jag icke wiste retta

orsaken wara, 1 :o att jag skrifwer tili en god wän och Bror, som ur-

sechtar, 2:o att jag ej orkar än tänka pä realliteter (sid), hwaraf
doch en stor myckenhet i beredskap bafwer. Forte här nest. Imedler-
tid och framgent ambitionerar jag, och räknar mig en heder, att

wisst weta mig wara den storstätel. Äbo-Biskopens och Procancelle-
rens wän och tjenare

Brunsbo, d. 21. Maji 1763. Eng. L. Halenius.

6. Högwördigste min synnerl. k. Broder, Wän och G:re.

Att jag warit, som jag än är, ganska swag tili min helsa, deraf
bar min kjäre Broder deruti ett klart bewis, att jag förr ej swarat
på 2:ne ganska kjärkomne min k. Brors bref, som gunstigt ur-

sechtas. lag har doch swarat realit:er, ty m:r leansson är befull-
mächt:d comminister och m:r Bulimian stipendiat, som de begjert
och hwar tili m. k. Bror recommenderat. Säg: har jag dä kunnat
nu gifwa mera bewis af min fullkoml. wänskap, kjärlek och hög-
achtning för en sä älskel. Wän och Broder. Tro icke m. k. Bror, at jag
härmed kommer, at begjera quid pro quo. Absit. Mera desinte-
resse är min wänskap. Men jag fär likwäl beretta min k:e Bror,
att jag hafwer 2 :ne söner i Stockh. som äro mig rett närä om

hjertet. Den ene tjenar wid biblioth. i Ups. och söker nu hos
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Sw:s Cronprints, Ups. acad. allernådigste canceller, att der blifwa
vicebibliothecarius, hwartill hän är NB hederl. pä förslag. Men
h:r biskop Filenius, närwarande, söker extra för singon, som är

yngre magister, och ej såsom min son med arbetsamt skrifwande
betjenat wid werket, och ändå tros reussera, är delta rett? lag
kan derföre med skjäi hemstella saken tili en rettwis Gud, som
alt styrer. Hän styre och H:s Kongi. Höghets tankar! Hän, som
böijer konungars hjertan —! 1 Den andra, John Engelb.
Hallencreutz, är auscult. i kongi, bergscollegio. Hän torde och
ödmjukt anlita om någon recommendation; men i synnerhet ligger
den förre mig hårdt pä sinnet, wet wisst, om min k:e Bror kan,
så hjelper Bror, alt hwad möijel:t är. Jag beder och derom
kjärligast, för Guds skull, och för ali wår wänskap. Tala gunstigt
med den wederbörande och fråga effter tillfelle 1 etc. Tänk
om min k:ste Bror orkade hugna mig med nägre rader och läto
weta nägot nytt. Gud ware hos oss med sin nåd och fägna m. krste
Bror med hugnel. Inhl samt wälsignadt nyår!!! Förblifwer
trogne och hörs;te B:r och t:re

Brunsbo, d. 24. Dec. 1765. Engelb. L. Halenius.

D. Z. Hallmanilta. Från D. Z. Haliman,

Stockholm, d. 25. Julii 1758.

Högwördige Herr Doctor och Biskop, Gamle Höge Gynnare.

Tillåt Högwördige Fader, at en gammal lärjunge effter tijo åhrs
bortowarelse åter utber sig få nedlägga härmedelst sin oändeliga
wördnad.

Jag läste med högste glädje för 2 åhr sedän i spanska tjdningarna
i Barcellona, at min wördade promotor stigit up på biskopsstolen
icke utan serdeles nöje och många hierteliga gratulationer i et
got lag, ther jag och de witra herrar Hildebrandama woro. Sedän
laget förmärkte at jag af avisorna fät nägon ny glädje, sä frägade
the, hwad det war. Ty berättade jag; hwarpä hela delta hederliga
Compagnie utbläste en skåhl pä spanska. En memoria del Obispo

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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Menandro de Åbo Amigo del Hallmanno. Hwilcket jag och då
lofwade mig, sälskapet tili wärdigt minne, heratta wär store Praelat
i Norden. Himlen wällsigne Herr Biskoppen wid detta dyra kali i
många och länga tjder. Tili Herr Doctoren och Biskoppen har jag
ähran i följe med detta bref sända 8 exemplar af mit enfaldiga
arbete, som jag förswarade i Rostock, utbedjandes mig tillika at
H. H:r Biskoppen af wanlig ynnest täcktes wara en gunstig ut-

tydare. Herrar professores, som warit mine docentes och i min
prospsect stå nämde, täcktes H. H:r Biskopen tilsända hwarje et

exemplar, och et åt min gl:a wän professor Gadd. De öfrige täcktes
H. H:r Doct. och Biskopen hälla tilgodo. Jag längtar, at få person-
ligen upwakta H. H:r Doct. och Biskopen, som jag hoppaskanske här
nästa riksdag, om Gud wil. Jag bor nu i Stockholm, och är sedän
hemkomsten gifft med probsten Stierners dotter, hennes fader war
wid de 2:ne senare riksdagar. Ödmiukaste tienare

D. Z. Haliman.

A. Hastferiltä. Från A. Hastfer.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanzellair.

Pyytää että Finströmin kirkkoherranvirkaa täytettäessä hovisaarnaaja Daniel
Backman otettaisiin suosioll. huomioon. Anhåller om att vid besättandet av
Finströms pastorat hovpredikanten Daniel Backman måtte komma i gunstig
åtanke.

ödmiuke tienare

Castelholm et Grelsby, d. 23. April 1762. A. Hastfer.

Justus C. Hauswolffilta. Från Justus C. Hauswolff.

1. Högwördige och widtberömde Herr Doctor och Biskopp
samt Procancellarie.

Jemte det iag har den äran betyga min fägnad öfwer herr Doc-
toms och Biskoppens lyckeliga hemkomst, tackar ödmiukeligen för
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gunstig ätancka och sä tidigt fullbordande af det giorda löfte.
Skulle herr Doctorn och Biskoppen framdeles täckas lemna mig
del af de wackra arbeten, som därstädes utkomma, blir det altid
min skyldighet, at härifrän meddela tidningar, om sä wäl inhemskt
som utländskt nytt, som torde kunna förefalla. Hwad det senare
beträffar, nti lärda saker, så bar Herr Doctom och Biskoppen sig
redan bekant, at den höga wexelen dessa senare åren stängt mig
från min forna utrikes brefwexling. Wille tideme blifwa de förra
lika, så torde ännu wara utwäg, at fä det förra nöije nti ordenteligit
skick. Herr Doctorn och Biskoppen blir dä wisst den, med hwilcken
iag det delar, sä mycket hellre, som iag wet, at hän därä wärde
setter, hwilcket för närwarande nu ellies är mycket sällsynt.

Jmedlertid, och til des något dylikt wanckar, tager mig den
friheten, at nämna hwad i dag är belefwat. Hans K. Maij:t komm
ifrän Drottningsholm kl. mellan 10 och 11. Sä snart det spordes,
woro electorerne färdiga at sammanträda til rädswal. Ty för
otta dagar sedän blef först nti s. u. och sedän nti plenis afgiordt
at, i anseende til hans exc. gr. Törnflychts ständiga siuklighet, skulle
hän förklaras tienstfri och et wargemings räd i ställe utwäljas. Hans
M:t surprennerades i dag med proposition, at af ständerne emot-
taga rådsförslag på den grund, som ofwannämnd är. J näder be-
williades electorerne företräde kl. 12. Dä föredrogs, at ständerne
upfördt statssecretairen baron von Diiben som allena wärdig deras
förtroende. De fingo intet ord til swar, men efter Hans M:t nickade
med hufwudet, så bars hän op til piena såsom riksräd. Hän infant
sig och genast med underdånig tacksägelse, så at Herr Doctorn och
Biskoppen kan, om hän sä will, med nästa post önska honom lycka.

Sedän detta war wäl bestält, infunno sig talemännen hos Hans
Maij:t och anhollo i underdånighet, at riksdagen nästinstundande
Lördag, den 11. hujus, måtte blifwa afblåst, samt at Hans M:t
täcktes läta dem framdeles få gie dagen tilkiänna, dä de på riks-
salen kunna fä den näden, at med ständerna taga underdänigt af-
skied.

Wij förmoda, at Hans K. Höghet i dag middagstiden emottagit
sin kongliga brud nti Helsingborg, dit lian komme sidstl. Söndag.

lag borde sluteligen nämna något om prästeståndets convention,
å hwilcken de fädt borgare- och bondeståndens ratihibition; 1 men

1 Sic! Ratihabitation?
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som hakat fast hos r. och adeln. Will likwäl lemna den berättelsen
til annan gäng, och nu allenast förklara, det iag med fullkom-
ligaste högacktning framhärdar wara Högwördige Herr Doctorns
och Biskoppens ödmiucke tienare

Stockholm, d. 7 Oct. 1766. Justus C. Hauswolff.

2. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskopp och
Procancellarie.

För twenne Herr Biskoppens gunstiga bref, det ena af den 12. Dec.
sidstl. och det andra af den 9. Jan. nyssförflutne, tackar ödmiuke-
ligen. Det förra ankomm på nyäret, och hade bordt redan wara
beswarat, sä framt Herr Biskoppen icke gifwit mig anledning at

dröija, til des den länga och beswärliga visitationsresan i Tawaste-
hus län wore fulländad. Det senare inhändigade sidstledne Söndag,
och altså bör hafva den aran at lemna swar å bägge, i den förmodan,
at det kan ligga til hands, när Herr Biskoppen ifrå visitationen
återkommer.

Först och främst önskar af alt hierta, at den allra högste Guden
täcktes nti delta ingängna nya år fömya sin nåd öfwer Herr
Biskoppen til ali wälsignelse, och låta det til alla delar wara sällt
och förnöjeligit.

Därnäst försäkrar at studiosus Swen Jacob Ferlander skall hos
mig wara i godt minne. Jag har redan gjordt mig underrättad
om des frägd, wid det tilfälle at lectorn h:r mag. Almquist giorde
mig besök. Och som hän gaf honom godt witnesbörd om skicke-
lighet, sä skall biuda tilat hielpa honom, sä snart möijeligit är.

Jag är ännu icke i ständ förnöija Herr Biskoppens curiosite, i
hwad slut ståndets sä kallade convention stadnar. Trij resor har
den förewarit i rädet och äfwen sä ofta blifwit upskiuten, för
fränwarandes skull. Senast blef hon liggande, medan hans exc.
von Diiben siuknat och förra gäng förbehällit, at hän wille härnäsi
säga sinä tanckar om ridderskapets protest. Efter ali liknelse
lärer blifwa votering, och då seer man förut, at hon blifwer stän-
dande.
n
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Herr Biskoppens gunst ärkiänner med wördsam tacksägelse, at hän
behagat upfylla sit löfte om relationen öfwer min salige broders
olyckeliga resa. Ehuru tjugo år aro förlidne, sedän olyckan hände,
sä war iag likwäl icke i ständ, at utan heftig sinnesrörelse läsan
och fakta des stofft med tärar. Gud är förundranswärd i alla sinä
wägar. Mera kan i delta bedröfweliga emne ej skrifwa, utan

itererar min ödmiuke tacksäijelse för communicationen och will
dissipera min ömtålig[a] sak med följande berättelse.

Pä Cronprinsens födelsedag hade de framm Rutströms hustru
för Konungen, at med knäfall och underdånig böneskrift anhålla
om des befrielse fron exilio. H:s M:t benådade honom därmed,
at därmed giöra födelsefesten eclatant. Men trodde, at den delen
af rådet, som haft Saken omhänder, skulle kanna allena afgiöra, dä
pluraliten hade warit, genom hans M:ts förklarade näd, rigtig.
Men hans exc. h. Reuterholm wjste, at hela rådet borde, sedän
saken wore af ständer hanterad, döma, huruwida Konungens aggra-
tiatio ägde rumm eller ej. Det komm altsä dith, och wägade
rådet icke samtycka.

D:r Celsius har tilbiudit academien i Upsala alla sai. Stiernmans
handskrefna handlingar, estamper och portraits för 10 m. plätar.
Ännu är däröfwer icke resolverat, dock hos Hans Kongi. Höghet
anmält. Hän har elies såfrat både sin sai. faders och swärfaders
bibliotheque och lärer innan kort gie ut en betydande catalogue.

Kongi, bibliothekets tidningar om lärda saker lärer wara bekante.
Uti dem äro redan uptagne til nägon del de rare piecer, hwilcka
Herr Biskoppen förärat til bibliotheket i Åbo. Därigenom har Herr
Biskoppen wist äfwen giordt sit namn odödeligit. Dessa tidningar
blifwa sannerligen framdeles interressante.

Lönboms historiska märkwärdigheter til uplysning af swänska
häfder wille ännu icke behaga mig. Om det är orsaken, at hän
gier för litet för styfwern i sit halfwa arck, som hwar wecka ut-
kommer, kan iag icke för wisso säija. Kan hända det framdeles
faller mer uti mit tycke.

Nova politica wancka icke. Engelsk tractat om offensive och
defensive alliance är å bane. Om densamma kan icke utlåta
mig. Ty iag kiänner icke s.u. swar på secrete propositionen.

Jämcontoiret skall i morgon wälja nya fullmägtige och är, i när-
warande nu, et starkt partie arbete. Efter nyare förordningar har

162



13/s 1767.

cammarcollegium och statscontoiret redan utnämnt sinä, hwilcka
aro cammarr 1 och statscommiss. Wirell. Brukspatroneme
hafwa tillagt dem hwardera 800 d. sm:ts arwode och säledes 200 d.
silfrm. mindre än sinä egna. B. Serenius skall hafwa utgifwit et

betydande circulaire i sit stift, hwilcket iag icke än kunnat få händer
emellan, oaktadt det är tryckt. Statssecr. hofcantzlern och presi-
denten von Oelreich har fädt K. canzelliebref, at censors ämbetet
uphörer. Är nu nägon owettig mot oss, så kurnia wij fritt fä kasta
tryckt owett i synen på honom. En wiss maa har wjst mig et

betydeligit stycke af en historia om sidstförl. riksdag. Jag kan
icke styrka honom at läta tryckat. Där aro för nakna sanningar.
Med nyäret finge wij en ny öfwerhofpredikant nti d. Enebom.
Emellan af- och tilträdande har warit mycket brouillerie. Den förra
tycker, at Hans M:t giordt honom förnär. Den senare säijer: Det
gör mig icke en. Skulle den förres formätenhet draga mälet til
rädet, så blefwe det något nytt nti historien. - ödmiuke tiänare

Stockholm, d. 13. Febr. 1767. Justus C. Hauswolff.

3. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskopp och
Procancellarie.

Lähettää laivuri Matth. Nordsteenin mukana pakan painotuotteita. Över-
sänder med skepparen Matth. Nordsteen en packe tryckalster.

Herr Biskoppen täcktes wara gunstig och låta lägga
exemplaren hos nägon som handlar med böcker, pädet en liebhaber
må få tilfälle at kiöpa för 9 d. kpmt, hwaraf säljaren får taga sin
provision. Et exemplar behagade Herr Biskoppen för sig sielf utan

betalning beholla och wid lediga stunder genomögna. Fullföllier
auctor sit löfte, så kommer mycket i liuset, som i mörckrena för-
doldt är.

Uti literariis finnes, utom Kongi, bibliothekets tidningar, ingen-
ting som interesserar. Herr Biskoppen, wet iag, kiänner det öfriga,
som här styckewis utkommer. Notarien Ekholm roar sig at begiära
utaf råds, collegiers, consistoriers och rätters protocoller, alt hwad
hän tycker likt wara, at komma för allmänhetens ögon. När hän
får afslag, så wänder hän sig til herr justitiaecantzlern. Nyss har

1 Epäselvää. Otydligt.
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hän begiärt af hofconsistorio alt hwad som blifwit skrifwit uti
supplectations målet emellan begge öfwerhofpredikanterne Rosen
och Enebom. Sedän det blifwit honom wägrat, bar hän hos r.

justitiaecantzlern det anniält, och wäntar man pä slutet. Målet
är sällsynt.

Novellus episcopus scaranus wäntas til Upsala och sedän hit.
Stregnesius ligger pä Ricksten hos hans exc. Duben, som jemte
honom dricker pyrmonter watn, och Arckenholz är i deras sällskap.
Ongefär 2 mil härifrån.

Man bar i sommat börjat tala om r. dag. Coursens dageliga fali och
däraf härflytande willerwalla är ju sä stor, som när hän fordom
högdes, synes gifwa anledning til detta ryckte. När magnates til
hösten samlas, torde man då höra cujus sint thoni.

När rmge herr Mennander kommer tilbaka, torde herr Biskoppen
komma ihog sin tienare med nägot ifrån des lärda samfund.

Jag bar ännu icke kunnat hielpa den studenten, bwilcken Herr
Biskoppen lemnat hit förord. Det är icke bortglömt.

Nästkommande Dom. XI. trin. ärnar, will Gud! inwiga S:t Clara
nya predikostol, som är rätt wacker, fast ännu obetalt. öd-
miuke tienare

Stockh., d. 13. Aug. 1767. Justus C. Hauswolff.

4. Högwördige och widtberömde Herr Doctor och Biskopp.

För Herr Biskoppens senaste gunstiga skrifwelse tackar ödmiuke-
ligen. Det giör mig dristig, at, efter min wännes ästundan, äter-
falla beswärlig med en packa, på gewinst och förlust. Hän nyttiar
tryckfriheten och wil uplysa sinä landsmänn. Men iag frucktar, at
hän icke winner ändamålet. Et exemplar behagade Herr Biskoppen
hålla til godo.

Wara tider här äro bedröfweliga. Cursen, som sä hastigt skyndar
sig tilsit förra wäsende, wällar, at den ena efter den andra stupar
kullbytta, och rättnu blir sä swärt efter 100 d., som förr efter 6/m.

Wåre tryckerier äro nu icke uti sä full gång, som de warit från
början af året. Boktryckarene börja wräka, alldenstund de redan
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fastnat för mycken maculatur. Allmänheten tycker ock, at den
kan ombära mycket af det som tryckes. Jmedlertid har man fådt
läf läsa mycket pä prästerskapets räkning. Ginge dock an med
det, om hara wär christeliga lära och Guds ord icke därjemte blifwit
mindre ömt handterat. Men hwad skola wij giöra? Tryckfrihets
förordningar binder oss til händer och fötter icke allenast, utan

sätter ock läs för munnen. Wij hafwa dock nti terminis genera-
lioribus anmält wär ömtålighet, och afwackta, burn det kan blifwa
ansedt.

Om herr professor Billmarck redan skildt herren canzelleraren
ifrå sig, torde bans panegyricus blifwa tryckt. På den händelsen
fär iag wäl låf utbedia mig et exemplar. Frambärdar öd-
miukaste tienare

Justus C. Hauswolff.Stockh., d. 17. Oct. 1767.

5. • Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskopp och
Procancellarie.

Förlåt mit Stora fel, at iag icke beswarat H. Biskoppens senaste
gunstiga, och lemnat berättelse om då öfwersände 63 d. kprmt.

Hwad de resterande exemplaren beträffar, så kanna de ställas
för bettre kiöp. 6 d. torde man kuona begiära men och lemna
dem för bättre, bara de wille gå åt. Den andra piecen kan afsättas
til 12 öre arket, om icke mera skulle kuuna fäs.

Det föga nya som här förefallit, lemnade iag herr secreteraren

Mennander, at prealablement skrifwa. Doctores jubili i Lund
hafwa ända til i gär blifwit ökte och äro säledes tilkomne prof.
Nelander, kyrkiob. Verander, lector Rogberg i Wexiö och prowesten
Thomaeus i Skåne, som fordom warit informator för bans exc. gr.
Gyllenborg. Grunnerus är i dessa dagar kommen. Det är möge-
ligit, at hän ännu kan swinga sig fram. Den 23. hujus skier först
proclamationen och kan hän säledes ännu hinna framm.

Om H. Biskoppens herr son berättat, det iag wid tilfälle af des
besök nämnde om den faran, i hwilcken Kongi. M:ts höga person
warit emellan Swartsiö och Drottningsholm, sä kan lägga därtil.
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at nästl. Söndag Dom. 2. post trin. kommer uti stadsens samtel.
kyrkior tacksäijelse til Gud at skie för des nädiga wärd.

Sidstl. wecka begyntes en piece, under namn af Medborgare
på et qwart blad. N. 2 war icke wäl utflugit förrän Kongi, canceller
in politicis och cons. urbicum in religiosis sökte klippa wingama
på auctor. J dag bar boktryckaren Hasselberg, oacktadt hän döljt
locum impressionis, fastnat för honom, de qwarblefne exemplaren
jndrages, antas upgifwaren at wara en prästmann som heter Brunck-
man, hwilcken Kongi, hofrätten efter justitiaecancellerens requi-
sition låtit eftersöka, men än icke funnit. Stricker är nu på resan
til Carlshamn och lärer efter midsommarsdagen därstädes infinna
sig. Hän reste härifrån d. 30. Maij.

Til Lexand, efter Norman, lärer prof. Nääf icke konna komina.
Doctores Benzelius, Celsius och Enebom sökt utom förslag. Den
sidsta giör sig aldeles seker. J nasta wecka torde den sannskylliga
utnämnas, ty då är förslaget mogit til föredragande. Elies äro
trenne gamla prowester föreslagne, och ibland dem Godenius, som
war wid riksdagen. Oss förestår at giöra förslag til Kongsholmen,
efter salige Gråberg. Huru klent och det pastoratet är, så äro icke
mindre än 12 sökande. Urskillningen blifwer swår uti dessa be-
swärs tider. .lag innesluter ödmiuke tienare

Justus C. Hauswolff.Stockholm, d. 10. Junii 1768.

6. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procancellarius.

Kiittää kirjeestä y.m. Tackar för brevet m.m.

Den som öfwerlämnar dessa rader och har den äran upwackta,
är en infödd Lappo, prästeson ifrå Arwidsjaur i Pitheä Lappmarck
Carl Gustaf Alenius, som är 5 ärs gammal student och uppehållit
sig wid Upsala academie. Jag bör understödia des lofliga ändamål,
at fortsettia sinä stxtdier wid Åbo academie, och tager mig således
den friheten ödmiukeligen anmäla honom hos Herr Biskoppen til
ali ynnest. Hans testimonium utwisar des goda caracter. Men Herr
Biskoppens gunst kan uplifwa des hopp, at uti Åbo winna sit påsyff-
tade ändamål. Des afledne fader har på des upfostran anwändt, hwad
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lian kunnat wederwåga, och har warit mig kiärt at se des conduite
hedra den dödes stofft. Twiflar och icke at genom Högwördige
Herr Biskoppens gunstiga råd och förord hos wederbörande hän
i Åbo lärer winna deras tycke.

Det nyaste iag wet, är, at öfwerhofpr. d. Enebom af Kongi. Maij :t.

utom förslag är nämnd til Normans efterträdare i Lexand. Rådet
har ännu icke welat samtycka til fullmagtens expedierande. Elies
är hän mycket tyst. Jfrå Chur-Sachsen är en grefwe von Zinzendorf
hitsänd, och will man föreställa sig, at des Commission lärer wara,
at anmäla sin Herre hos wär Kongi. Prinsessa, hwilcket tiden fär
utwisa. Åtminstone har man, sehn i wintras, då kunnogt blef, at

Sachsen ämnade hitsända en minister, haft dylikt pätal.
Mera hinner icke berätta, ty Alenius kan berätta, at iag, som

knappast i frid fådt expediera delta, jnnesluter —• ödmiuke
tienare

Stockholm, d. 22. Julii 1768. Justus C. Hauswolff.

Claudius Hedmanilta. Från Claudius Hedman.

Ädle och Höglärde Herr Magister, Högtberömde Philosoph.
Adjunct, Fömäme Gynnare.

Herr Magistems högtärade skrifwelse fick iag i Juhlehögtijden,
och beder mycket om ursäckt, at iag ei förr den beswarat, ty visi-
tationsresan och catechismiförhören uti denna församlingen har
hindrat mig, så at iag ei många dagar warit hemma. Tä iag war uti
Ilmola taite iag med h:r kyrkioherden Peldan, och sade, at det som
af kärlek til Gud skänkt blifwer af någon til Gudz huus, det bör
icke af androm förändras så länge det kan brukas, och när det
blir förnödt, så är billigt at gifwaren eller om hän är död, at

hans närmaste släckt först höres, om de wilja tillåta, at det smides
om. Altså kan den silfwerask, som sai. h. probsten Mennander
skänkt til Ilmola kyrka, icke förändras, efter hän har intet feel,
helst utan sonens, H. Magistems, och fru änkeprobstinnans samtycke.
Herr kyrkioherden ursäktade sig, at det warit församlingens wilja,
och hän tar sig ingen del deruti. Jag swarade, at en kyrkioherde
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måste i sådane och andra måhl föreställa sinä åhörare, hwad skiä-
ligt och oskiäligt är. 1 För öfrigt framhärdar med mycken högakt-
ning Ädle och Högl. H. Mag. och Phil. Adj:s Hörsammaste tienare

Wasa, d. 14. Martii 1746. Claudius Hedman.

A tergo: Ädle och Höglärde Herren, Herr Mag. Carl Fridric Men-
nander, Högt berömmelig Adjunctus Philos. uti Åbo.

M. v. Hermanssonilta Från M. v. Hermansson.

1. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä, toivottaa onnea piispanvirkaan. Tackar för brevet, lyck-
önskar tili biskopsämbetet.

Högwördige Herr Doctorens, Biskopens och Procancellems
ödmiuke tjenare

Stockholm, d. 26. Aug. 1757. M. v. Hermansson.

2. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Tahtoo everstiluutnantti Boyen mukana kirjoittaa ja uudistaa tuttavuutta.
Valittaa sitä kateutta, vääriä arvosteluja ja huhuja jotka kohdistuvat hallituk-
seen. —• Vili breväxla och förnya bekantskapen med överstelöjtnant Boye. Bekla-
gar den avund, de falska omdömen och rykten, för vilka regeringen är utsatt.

Herr öfwerstelieutenanten Boye lärer utom dess uti alt delta
kuuna gifwa en nöjacktig uplysning, och ber jag pädet hörsamste
både af wänskap för honom och för mänga ännu mera gällande
orsaker, at Herr Doctom och Biskopen täckes hedra honom med
sitt förtroende. Hans eget förhållande lärer i sig sielf mera hana
honom dertil wägen än något mitt förord. Alt hwad jag kan säja,
är at hän giör deraf ett besynnerligit wärde, och deruti skilja wi
oss icke ifrån hwarannan. Hörsammaste och trogne tjenare

Stockholm, d. 15. Decembr. 1759. M. v. Hermansson.

i Vrt. 11, 35. Jfr 11, 35.
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3. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

- -

—. Herr Professor Hartman har wäl til sin förde.ls bewa-
kande welat tililtä mig. Jag har ifrän början sagt honom, at jag
derwid ingenting kan tilgiöra och när Herr Biskopens bref seder-
mera kom, blef det ännu mera otilläteligit utj mitt sinne. Herr
Professor Neef skall hafwa många konster för sig. De lära likwäl
icke hielpa honom, utan är hans excellence cancellern aldeles för
mag. Billmark. Sädant lärer jemwäl annorstädes ifrån blifua Herr
Biskopen bekant. Emedlertid har jag acktat för min skyldighet
at det berätta, framhärdandes med fullkomligaste högacktning

- hörsammaste tjenare

Stockholm, den 22. Octobr. 1762. M. v. Hermansson.

4. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Hwad Herr Doctoren och Biskopen nti des högtärade skrifwelse
af den 18. Decembr. sidstl. mig updragit angäende biskopsgärden
och det däröfwer ingängne kiöp, har kömmit utj Kongi, cammar-
collegio til slut, och skal expedieras sädan, som Högwördige Herr
Doctoren och Biskopen ästundar med det första föllje. Jag önskar
intet högre än at kunna wara til Herr Doctorens och Biskopens
tjenst, och tager altid warm del nti den wälgäng som Herr Docto-
ren och Biskopen tilskyndad warder.

Hyvää uutta vuotta! - Ett gott nytt är!

Ödmiuke tjenare

Stockholm, d. 15. Jan. 1768. M. v. Hermansson.

5. Högwördige Herr Doctor och Procanceller.

Tuomari Hasselin virkaylennyksestä. —■ Om häradshövding Hassels befordran.
TJtaf des tryckte tidningar lärer Herr Doctoren och Biskopen

redan hafwa inhämtat, det wår Konung mär wäl. Hän har begynt
sin regering sä wisligen, at hän giör skiel för namnet. Beklageligen
nti den sämste ärs tiden mäste hän begifwa sig på hemwägen.
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Convoen som gådt ifrån Parisuti början af Martii mänad, är
ännu icke här, dä man likwäl bar bref med posten af senare
dato, til Hamburg bar hän kömmit. Men hwarest hän redan
stadnat, det wet man ännu icke. Jag med flere glädje oss åt det
hoppet at få se Herr Doctoren och Biskopen hos oss. Riket be-
höfwer mogne män wid ständers möte, ju brydsammare omständig-
heterna bliwit ifrån den ena tiden tilden andra. Jag fär dä wid
wår första samwaro närmare yppa mine tanckar, det tiden nu icke
tillåter mig at giöra. Til herr professor Hassel täckes Herr Doctom
och Biskopen anmäla icke allenast min hälsning, utan ock fägnads
betygelse öfwer des k. sons befordran. Jag räknar mindre på steget
hän giör än på de goda egenskaper, som berede honom widare
lycka i framtiden, och intyge at hän är af sin berömlige far en
wärdig son. Med nöje efterkommer jag wid alla tilfällen Herr
Doctorens och Biskopens åstundan, och förblifwer —■ ■—Herr
Doctorens, Biskopens och Procancellems hörsammaste trogne tjenare

Stockholm, d. 30. Martii 1771. M. v. Hermansson.

6. Högwördigste Herr Doctor, Ärckjebiskop och Procanceller!

Sotamarsalkan rouvan Stierneldin pyynnöstä suosittelee Wittingen seurakun-
nan kappalaista Sepeliusta sikäläiseen kirkkoherranvirkaan. På begäran av
Jältmarskalkinnan Stierneld rekommenderas kapellanen i Wittinge församling
Sepelius tili kyrkoherde därstädes.

Hörsammaste tjenare

Stockholm, den 2. Martii 1778. M. v. Hermansson.

Karl Hermeliniltä. Från Carl Hermelin.

1. Högwyrdige H. Doctor och Biskop samt Procanceller.

Med den förleden Onsdag ankomne post hade jag den äran att

få H. Biskoppens benägna skrifwelse af d. 13. April, hwarutaf så
wäl sora consistorii academici särskilte skrifwelse jag blef under-
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rättad, att H. Biskopen och Consistorium hos Hans Kongi. Maj:t
anhållit om kallelsebref för mig, att wara canceller wid Kongi,
academien.

Jag kan ej annat än med mycken högaktning erkiänna det för-
troende som H. Biskoppen och Consistorium academicum har be-
hagat wid delta tilfälle för mig wisa. Om ett upriktigt och rent
upsät att tienä Kongi, academien och att söka understödia dess
sanskyldiga bästa och hwad som länder til wettenskapernes be-
fordran, kan jag gifwa försäkran, dock kan jag derjemte ej obemält
lämna, det jag önskat at hwalet (sic!) fali it pä nägon annan, som
dertil warit skickeligare.

Understödd af de goda råd, som jag förwäntar af en sä uplyst
och berömd procanceller, jemte den wänskap, som jag af H.
Biskoppen mig med trygghet tilförser, hoppas jag med mera wisshet
kunna biuda til, at nägorlunda upfylla det hederfulla förtroende,
som för mig är wisat.

Hans Maj:t har i gär behagat lemna dess nädiga bifall til con-

sistorii hemställan, och så snart jag får kallelsebrefwet, skal jag
icke underlåta, at uti swar pä consistorii bref gifwa sådant wid
handen.

Jag förblifwer Högwyrdige H. Doctoren och Biskopen samt Pro-
cancellerens hörsamme tienare

Stockholm, d. 1. Maij 1767. Carl Hermelin.

2. Högwördige H. Doctor och Biskopen samt Procanceller.

Jag nyttiar nu det mig lemnade tilständ at til början af Augusti
månad wara på landet. Delta är orsaken hwarföre jag ej så tidigt,
som annars ske kunde, kan beswara de bref, som H. Biskoppen
och Consistorium academicum behaga mig tilskrifwa.

Ibland andra har jag ock fädt et ang:e professor Nääfs för delta
erhällne permission, som redan är tiländaluppen (sic!). Innan min
afresa war hän hos mig och gaf tilkiänna att hän med första siölä-
genhet ämnade resa til sin tiensts förrättande, hwartil jag honom
jämwäl rädde och styrckte. Jag kan säledes ej annat föreställa mig
än att lian måste wara afrest. Icke desto mindre skrifwer jag med

171



Carl Hermelin.

posten i dag til h. secreteraren Sernander att giöra sig underrättad
huruwida hän wore bortrest, och i den händelsen att sädant emot

förmodan icke ännu wore skedt, h:r professoren ä mine wägnar
antyda, at utan uppehäll sig til dess tienst förfoga. Detta har jag
den aran at heratta endast til H. Biskopens enskylte kundskap,
och torde H. Biskopen jämwäl giöra mig den wänskapen och läta
mig weta, hwad tid bem:e h:r professor sig infinner.

Jag finner här några manuskripter af gamla auctorer. Om jag
wore försäkrad at academiens biblioteque wore nied dem betient
och intet försakade en gofwa af sä liten betydelse, skulle jag i
sommar desamma öfwersända. Jag förblifwer hörsame tienare

Noor, d. 2. lunii 1767. Carl Hermelin.

3. Högwyrdige H. Doctor och Biskop samt Procanceller.

Sedän jag under mit wistande på landet hade den aran at få
H. Biskopens bref af d. 17. lulii, hwaruti mig wid handen gifwes
på hwad sätt förslaget blifwit uprättat tilden lediga logicae och
metahp. professionen, ankoin straxt derpä sielfwa förslaget, hwilcket
jag förleden Tisdag til h:r statssecreteraren baron Ehrencrona af-
lemnade jemte mitt memorial.

lag nekar icke, at Consistorium har haft mycket skäl och an-
ledning at föreslå trenne personer, dock är jämwäl stor anledning
å andra sidan at ständernas mening warit det professoreme Nääf
och Hartman endast upföras måtte. Inkommer beswär öfwer
förslaget, sä att detta nti rädet kommer at granskas, är jag owiss,
huru utslaget blifwer, ty det synes wara nog tydeligit att ständernas
mening warit, det endera af dessa twä måtte wid detta tilfälle
ihugkommas, och af tre föreslagne kan Hans Maj;t icke betagas
at nämna hwilcken honom behagar. Jag skal söka så mycket
jag kanat förekomma det ej nägon ledsamhet nu eli. för framtiden
måtte häraf upkomma. Hans Maj:t ämnar i slutet af denna mänad
resa tilat munstra Östgiöthe infanterie, och dessförinnan lärer
blifwa cabinet, sä att sysslan wid det tilfället kan bortgifwas, så
framt icke beswär öfwer förslaget emellan kommer.
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Sedän min hitkomst har jag fädt consistorii skrifwelse af d. 30.
Itmii at Arboreen blifwit antagen til academiens bokhandlare. Det
lärer ej misstyckas, att jag dröjer med swar derå. Att en bok-
handlare wid academien är nödig, medgifwes. Wid de öfrige
academier aro sädane. Men om Consistorium äger rättighet en
sädan antaga utom min kundskap, behöfwes ej nägot swar af mig
eli. approbation. I annor händelse hade jag förut bordt derom
tilskrifwas. H. Biskoppen behagar fördenskul finna, att jag som
så nyligen blifwit til cantzler kallad, och säledes icke ännu haft
tilfälle at om grentzer af rättigheterne ä båda sidor inhämta
tilräckelig underrättelse, men likwäl är ganska män och angelägen
at sädant iackttaga, behöfwer at derom giöra mig närmare kunnig,
hälst jag icke nu hafwer constitutionerne til hands. hör-
same tienare

Stockholm, d. 7. Aug. 1767. Carl Hermelin.

4. Högwyrdige och Höglärde H. Doctor och Biskop samt
Procanceller.

Wid förleden mänads slut feck jag tilfälle at resa hit på landet,
bwarest jag denna månad kommer at dröja. Detta är orsaken hwar-
före jag ej kömmit at lemna swar på nägre H. Biskopens och
consistorii bref, bwilka jag dock wid min äterkomst straxt skal
beswara. Jag skal ock dä med något fartyg öfwersända de manu-
skripter, som jag tilförende omnämt.

I dag har jag fädt bref frän hans excellence baron Hiärne, hwar-
uti hän anmodar mig at hos H. Biskoppen recommendera en ung
son Konow til utniutande af 600 d. kop;mt ärligit understöd af
Ekestubianske stipendio, som förleden winter skal blifwit honom
lofwat, men hwartil ingen fond förrän nu i höst skal warit at

tilgä. Den ästundan jag harat upfylla det, som är bem:e h:r
riksräd til nöje, jemte det at bem:e yngling skal gifwa godt hopp
om sig och wara af fattiga wilkor, föranläter mig at i bästa mätto
hos H. Biskopen detta ärende recommendera, dä jag giör mig för-
säkrad at hän med detta understöd blifwer hugnad.

Jag har den äran at wara hörsame tienare

Noor, d. 25. Sept. 1767. Carl Hermelin.
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5. Högwördige och Höglärde H. Doctor och Biskop, samt
Procanceller.

Med skepparen Korpolander frän Åbo bar jag i dessa dagar
öfwersändt en liten brädlår, hwaruti äro lagde de manuskripter,
som jag tilförende omnämt och hwilka lenmas til academiens
bibliotheque. Jag bar lagit mig den friheten at addressera det-
sama til H. Biskopen. Det hade warit mig af hjertat angenämt,
om dessa manuskripter warit af mera wärde och gagn. Jngen
kan gifwa bättre än lian hafwer, och således bar jag för denna
gängen mäst innesluta mig uti min tilgång.

Wid min ankomst hit til staden kom mig tilhanda consistorii
förklaringar öfwer professorerne Nääfs och Hartmans beswär, hwar-
wid de ock sedermera med päminnelser inkommit. Jag bar ock
til Kongi. Maj:t inkommit med min utlåtelse. Det ömar mig at

jag bar mäst wara af skiljacktig tancka med H. Biskopen ocb
consistorio. Om bänderna ej warit efter mitt begrep bundne, hade
jag sädant gierna undwikit. Men den acktning man mäste bafwa
för ständers beslut, elmru de stundom kunna wara i mindre laglig
ordning utwärkade, bar mäst rätta mitt utlätande. Jag bar altid
hördt berömas denna academie för enighet. Önskeligit wore at

densamma mätte hädanefter bibehällas, och skulle gä mig mycket
til sinnes, därest under den tid jag cancelleriatet förrättar och före-
stär, annorlunda skulle blifwa.

Utaf den mig tilsände catalog öfwer föreläsningarne finner jag
at twänne af herrar theologke professorerne wara siukliga, så at

ungdomens underwisning lärer näppeligen kunna af dem förwäntas
med den drift önskeligit wore. Hwad utwäg menar H. Biskopen
wara den bästa at härwid tagas mä? Skulle det wara rädeligit
at begära en fierdes theol. professors förordnande? Det kunde
ock wara olägenheter underkastat, enär lön ej kan derwid följa,
och jag kan ej dölja den mindre böjelse jag bar för flera pro-
fessorers förordnande än staten innehäller.

H. Biskopens son bar wid min ankomst til staden lemnat mig et

bref frän H. Biskopen, rörande bonom. Det skal wara mig en
fägnad, om jag kan tienä bonom, och kan jag hugna H. Biskopen
dermed, at hän förwärfwat sig sine förmäns loford och förtroende.
Jag är med mycken acktning hörsamste tienare

Stockholm, d. 16. Oct. 1767. Carl Hermelin.

174



16/io, 10/u 1767.

6. Högwördige och Höglärde H. Doctor och Biskop samt
Procanceller.

Med den nyligen ankomna posten hade jag den fägnaden at £å
H. Biskoppens högtärade skrifwelse af d. 23. Oct. för hwilket jag
är H. Biskopen mycket förbunden. Jag är aldeles af enahanda
tancka at extraordinarie professorers förordnande har oordning och
ledsamheter i följe med sig, och at det är bäst och försicktigast
sådant undfly. Säledes förenar jag mig lätteligen med H. Biskoppen,
at med fierde theologise professorens begärande må hafwas anstånd
tilat kunna widare erfara, hwad ändring som kan blifwa med
de siuke.

Jag har jemwäl fådt H. Biskoppens och consistorii bref ang:e
academiens fiskare. Det äberopade 1667 ärs bref finnes icke i-
bland de handlingar, som jag fådt om händer, och behagade för-
denskul H. Biskoppen läta sända mig en afskrift deraf. H. Bi-
skoppen täcktes wara försäkrad, at jag giör mig et nöje och heder
deraf, at kunna befordra Kongi, academiens förmän och bibehälla
de vid dess rättigheter. Tillika är jag öm derom, at ej til Kongi.
Maj:t ingifwa nägot tilstyrckande, som til äfwentyrs kunde blifwa
afslagit, och jag mäste tilstå, at jag utaf 1625 ärs privilegier ej kan
draga det förstånd, at academiens fiskare hafwa rättighet at up-
kiöpa och sälja fisk. Jcke heller ser jag hwad förmän academien
skulle deraf kunna draga, enär det kanske skulle mera lända andra
stadsens inwånare än academiens ledamöter til förmän. Detta är
orsaken, hwarföre jag icke ännu kan stadga minä tankarinnan
jag får se 1667 ärs bref och hwad styrka detsamma kan gifwa.

Utaf catalogen öfwer lectionerne ser jag at ingen adjunct är
uptagen. Jag har mig bekant at lönerne äro borta. Men h:r
Lefren är förordnad til adjunct, bör hän icke då underwisa de
studerande? H. professor Jac. Haartman har icke haft nägre audi-
tores, om jag mins rätt. Hwad måtte orsaken wara dertil? H.
Biskoppen såsom en min wän och som bär omsorg för academien,
ber jag wille lämna mig uplysning häröfwer. Jag förblifwer —-

hörsamste tienare

Stockholm, d. 10. Nov. 1767. Carl Hermelin.
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7. Högwyrdige och Höglärde H. Doctor och Biskop samt
Procanceller.

Posten, som ankom d. 20. hujus, brackte mig H. Doctom och
Biskoppens mycket wälkomna skrifwelse af d. 11. i samma månad,
warandes mig mycket fägnesamt at af detsamma blifwa förwissad
om H. Biskoppens wälgäng.

Det omskrefne consistorii betänckande öfwer åtskillige tour och
löntwister är mig icke ännu tilhanda kömmit. När det skedt, skal
jag ej underläta at med ali redlighet och opartiskhet taga det-
samma nti öfwerwägande. Jag är ännu i okunnighet om dess rätta
innehåll; ty hwad en och annan kan hafwa mig tilskrifwit, gifwer
mig ej fullkomligit lius, och derföre mäste jag med ali tanckas
tilkiännagifwande innehälla. Professor Planman har med en skrift
til mig inkommit, hwaruti hän beswärar sig öfwer consistorii utslag
rörande dess tour och lön, men ehuru jag icke deraf kan firma at

hän i dess påstående kan willfaras, kan jag dock icke annat än
beklaga hans öde, i det hän, som utan klander kömmit til en pro-
fession, som h:r Nääf och Hartman icke kunnat söka, måste nu
likwäl se dem framför sig så wäl til tour och lön, och säledes
i ställe för en nu fä tre fram för sig, sä at man wäl kan säga at

hän utan sin skuld räkat i misshugg. Detta så wäl, som hans
personliga merite, hwarom flere hafwa mig försäkrat, giör at jag
skulle gierna se det hän med nägot understöd kunde hugnas. Och
som jag finner af acterne, at bägge h. professorer Billmarck och
Planman hafwa tilförende blifwit understödde af academiens
medel huru eftertänckeligit jag pä wiss sätt finner sädant wara
så skulle jag wäl wara hugad at dem för innewarande år dermed
ihugkomma päden händelse Consistorium gifwer mig dertil an-

ledning.
Theologiska facultetens belägenhet beklagar jag högeligen sä

wäl i anseende til h. professoreme sielfwa, som den brist de stu-

derande mäste i underwisning häraf kiänna. Jag är ganska rädd för
extraordinarie professorers förordnande, dä man nu har friska spor
af den olägenhet, som deraf i framtiden skulle kunna förorsakas.
Den senare utwägen, at någon af philos. professorer, som är prest,
måtte updragas at besörja tertii theologi lectioner och syssla, samt

hans philos. lectioner bestridas af adjuncter eli. någon skickelig
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clocens, tycker jag wara antageligit och den bästa. Men som af
termin ej synnerligen återstär, sä at delta skulle kanske ej förän
wid slutet kunna komma i werkställighet, och det kunde hända at

någon förändring med de siuka kunde innan hösten förefalla, så
lemnar jag til H. Biskopens närmare öfwerläggning, om icke här-
med, jag menar consistorii hemställande, kunde til hösten hafwas
anständ, eli. ock om nägot härwid innan dess sk ai giöras, innan
ferierne infalla, dä professorerne aro skingrade, huruwida det wore
bättre at wid slutet af denna nuwarande termin Consistorium
skulle finna nyttigt at gifwa förslag til denna ulwäg at widtagas
nasta hösttermin samt continuera til dess någon förändring sker
med de siuke.

Jfrän Kongi, cammarrewision är mig wid handen gifwit, at den
sidsta hufwudboken för Kongi, academien, som där ingifwen blifwit,
är för 1762. Således äterstår för flere år. Det wore för mig oange-
nämt, därest jag från berörde collegio skulle blifwa påmint om

de återståendes ingifwande. Lika så oangenämt föreställer jag mig
det skulle wara, därest jag skulle föranlåtas at derom påminna
Consistorium. Jag föreställer mig at desse felande räkningar ej
kunna hitsändas förrän i wår siöledes. Den tiden nalkas nu snart.

Detta föranläter mig at begära det H. Biskoppen wille lemna mig
underrättelse huruwida med desse räkningars förfärdigande köm-
mit, och därest någon efterlåtenhet derwid förspörjes, lägga alfwar-
sam hand derwid at wederbörande fullgiör dess skyldighet.
hörsame tienare

Stockholm, d. 31. Mars 1768. Carl Hermelin.

8. Högwyrdige och Höglärde H. Doctor och Biskop samt
Procanceller.

Posten, som ankom d. 1. hujus, brackte mig tillianda consistorii
academici utslag öfwer de emellan h:r professorerne Hartman, Nääf,
Billmarck och Planman upkomne stridigheter om tour, säte och lön.
Jag Ivar noga öfwerwägat detsamma och blifwer mitt utslag der-
öfwer med posten i dag öfwersändt. Jag har bygt detsamma på
li
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Konungens bref och den maning, som deraf naturligast kan dragas.
och det utan afseende pä person.

Jag har tilförende länge sedän för H. Biskoppen yppat min
frucktan, at den uprättelse ständema lemnat h. professorerne Hart-
man och Nääf, skulle blifwa et oenighets frö och upwäcka miss-
hälligheter docentes emellan, som icke annat kun de än gifwa et

elackt exempel för de studerande och hafwa en beklagelig wärckan.
Beklageligen finner jag det förra hafwa händt. Gifwe Gud at det
senare icke må ske. Jag är nogsamt försäkrad at H. Biskoppen säsom
i orten närwarande och af alla älskad och hedrad icke warder för-
summandes at söka sådant afböja. Men H. Biskoppen lärer ej miss-
tycka at jag af ömhet för academiens wälgäng wisar, huru högt
detta mig om hjertat ligger, och huru de wid detta tilfälle före-
fallande omständigheter äro för mig ömmande. Jag finner af det
til mig öfwersände widlyftiga protocollet, huru de twistande h.
professorer hafwa emot hwarandra brukat nog härda och anstöteliga
ordasätt. Hwartil tienar sädant? Icke giör det deras pästående
mera gällande. Det tienar säledes icke til annat än öka missämjan,
upelda sinnen och gifwa et skadeligit efterdöme för ungdomen
och de studerande wid academien. Jag skulle kunna hafwa an-
ledning at genom bref til Consistorium acad. giöra föreställning
häröfwer. Men som mitt syftemål icke är at nägon sådan min före-
ställning skal ibland handlingame ligga för efterwerden för ögonen,
utan endast at förekomma at sådant hädanefter icke måtte ske,
och at enighet och lugn måtte winnas, altså har jag trodt mig
taga den bästa och lämpligaste utwägen, enär jag gifwer H. Biskopen
detta mitt bekymmer tilkiänna, och anförtror H. Biskoppen, at

såsom academiens wärda procanceller waka deröfwer.
Det til mig komne brefwet icke daterat 1

, som af h. secreteraren
lärer i hastighet hafwa blifwit förgätit. hörsame tienare

Stockholm, d. 8. April 1768. Carl Hermelin.

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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9. Högwyrdige och Höglärde H. Doctor och Biskop saml
Procanceller.

Twänne H. Biskoppens angenäma bref af d. 14. och 22. April
har jag haft den fägnaden at emottaga.

Den af academiens kamerer anförda orsaken til drögsmålet med
academiens räkningars insändande kunna wäl icke ansees giltiga.
Enär de för så många är återstå, kunna mantalslängdemas sena
erhällande icke wara orsaken. Dessutom därest hän sådant nti con-
sistorio academico anmälte, föreställer jag mig, at detsamma genom
consistorii päminnelse til h:r landshöfdingen snart ktmde blifwa
rättat. Ei heller kan i mitt sinne jordrefnings och storskiftens
biwistande wara honom tili hinder, ty desse förrättningar torde
hwarje är ej ofta förefalla, och om så wore, sker det allenast en
kort tid pä året. De utlofwade 1763 och 1764 års räkningar för-
modar jag wäl at efter lofwen blifwa mig tilsände med första fartyg.
Men 1765 och 66 års räkningar borde ock dä wara färdiga.

Den olägenhet, som Upsala academie iräkat genom lulieschölds
banqueroute, lärer sätta samma academie jemte inspectores aerarii nti
ledsame och brydsame omständigheter. Jag giör mig det hopp, at
dylikt icke mä hända wid Åbo academie. Men då är man utan

answar och omsorg, när man fullgiör academiske constitutionerne.
Deras innehäll kiänner H. Biskoppen. Mig, som har den äran at
wara canceller, äligger jemwäl tilse at de blifwa efterlefwade. Det
wore i sin ordning at jag härom giorde Consistorium päminnelse.
Men som sådant skulle inflyta uti dess protocoller och förwaras
nti dess handlingar, undwiker jag det med flit, och tror mig kunna
äfwen såwäl winna ändamälet, enär jag enskylt och i förtroende
gifwer H. Biskopen minä tanckar til kiänna. H. Biskopens be-
römlige nit och omsorg för academien, för dess wälgäng och säker-
hets befordran lemnar mig försäkran, at det icke warder H.
Biskoppen misshagande, det jag för ofwannämnde orsak förtroligen
begärer, at H. Biskoppen wille så begå, at med räkenskapemes
förfärdigande och öfwersändande mätte enligit constitutionerne
förhällas, samt i den händelse kamerer icke fullgiör hwad honom
äligger, tilse, huruwida med honom likmätigt desamma då mä för-
faras.
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Det wore mig en större fägnad än jag med pannan kan uttrycka,
om den emellan någre af h: r professorerne upkomne och nu afgiorde
skiljacktighet om tour och löner afstannade och förtroende dem
emellan åter kunde winnas, och än mera därest missförståndet icke
influerade på academiske ungdomen. Om H. Biskoppens bearbe-
tande derpå är jag fullkomligen försäkrad, och giör mig äfwen
hopp om en lyckelig utgäng. Ty de äro allesamans mogne och
til åren komne män, hos hwilka ungdoms yrsel icke mera bör ega
mm. Jag förblifwer hörsame tienare

Stockholm, d. 10. Maij 1768. Carl Hermelin.

10. Högwördige H. Doctor och Biskop sarat Procanceller.

Då jag här pä landet wistande hade den äran at fä H. Biskopens
mycket angenäma skrifwelse af d. 10. hujus rörande theologiae pro-
fessionernes bestridande efter h:r doctor Pryss, och tillika inhändi-
gade consistorii acad. dertil gifne förslag, fant jag den föreslagne
utwäg wara den aldra bästa och så tienlig, at jag ej hade nägot
betänckande densamma at bifalla, men nödgades dels för närmare
uplysning, huruwida Hans Kongi. Maj:ts stadfästelse härå fordra-
des, emedan jag här är skild frän alla papper, dels för expeditions
upsättande at härom tilskrifwa H. Kongi, secreteraren Sernander.
J dag fär jag med posten en inlaga frän h:r professor Hartman
af den beskaffenhet at jag ej kunnat undgä densamma med H.
Biskopen och consistorio academico communicera, och således
nödgas jag med mit tilämnade swar at innehålla.

Det är mig okiärt at det således kan wara på tiden at utdragas
med någons förordnande til professionens bestridande, hwilcket ej
annat kan än wara til hinder nti underwisningswerket, dock soin

jag är försäkrad at H. Biskopen och Consistorium lära med första
mögelighet behaga lemna mig deras utlåtande, så skal jag ock tilse,
at saken icke skal blifwa länge hos mig liggande, hälst jag om 14
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dagar ämnar anträda min återresa til staden. Jag har hörsame
tienare

Noor, d. 30. Sept. 1768. Carl Hermelin.

11. Högwördige och Höglärde H. Doctor och Biskop sarat

Procanceller.

Jag päminner mig icke, ora jag haft den aran at beswara det
bref, hwarmed H. Biskopen under d. 20. sistl. Sept. har behagat
hedra mig. Därest sädant ej skedt, ber jag ora ursäckt, ty under
den tiden jag wistade på landet uti October mänad, söckte jag i
det minsta så mycken ledighet frän embetes sysslor, sora möjeligit
war, och nyttiade den tiden endast til ro och hwila.

Med denna post afgår mit swar ang:e theologiska professionens
förwaltning efter h:r domprobsten Pryss, och har jag ansedt con-

sistorii dertil gifne förslag wara det bästa och lämpeligaste. Pro-
fessor Haartman torde ej dermed wara nögd. Men jag önskar at
hän wille finna, at honom dermed icke nägot afgår, och at ingen
mera misshällighet måtte existera. Jag märcker wid at det torde
hafwa mäst rört honom, at Consistorium tilbudit professorerne Kalm
och Ross delta vicariat, och icke jemwäl honom, säsom äldre än
h:r Nääf. Jag lenmar delta derhän, och har jag haft afseende
derpå, at med den utwäg, som nu tagen är, man har födt i ordning
hwad tilförende stadgat är ang:e poeseos professionens förwaltning.
Jag har länge drögt med delta utslags gifwande endast för den
orsaken at prof. Haartman skulle kunna hinna inkomma med
ytterligare päminnelser, det hän ock giordt, pädet at ej sägas måtte
at jag sä skyndat, så at lian ej kunnat blifwa fullkomligen hörd.

Professor Nääf har af mig begärt, det jag måtte utwärcka ordi-
narie professors fullmackt för honom. Ehuru jag ansedt sådant
wara mindre nödigt och äfwen förorsaka honom kostnad, har jag
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dock icke kunnat undgå Hans Maj:t sädant underställa. Det wärsta
är at detta är cabinets mål, och torde således dermed pä tiden
utgå, emedan läng tid stundom plägar framlöpa innan cabinet hållas,
så framt icke Hans Maj:t skulle utan cabinets afbidande wilja
dertil samtycka, hwarom jag i underd. skal anhålla.

Consistorii anhållan om förklaring öfwer privilegieme rörande
academiens fiskare blef i gär föredragit, och uppä cantzliecollegii
betänckande resolverat, at ingen widare extension pä privilegieme
kan gifwas, än de i bokstafwen lyda.

Likaledes resolverades öfwer de trenne professorskos (sic!) an-
sökning, at de böra äterbära hwad deras män af ersättningsräntome
upburit.

Wid min hemkomst fant jag Kongi, academiens statsräkning för
år 1765, den jag til Kongi, kammarcollegium lätit aflefwerera,
sedän jag densamma genomögnat. Quittence skal derpä blif:a
öfwersändt. Jag beklagar at academiens behållna summa är sä
ringa, som den är, och mindre än jag kunnat mig föreställa. Jag
finner ibland annat, at åtskillige i Swerige tryckte böcker blifwit
upkiöpte ehuru jag förestält mig at academien borde få dem
okiöpande. Kan hända at riksarchivarn ej är accurat uti deras
aflemnande. Jag är okunnig hwilcken som bör dem derifrän uttaga
och öfwersända. Skulle H. Biskopen behaga lemna mig under-
rättelse härom, samt huruwida nägon efterlåtenhet härutinnan ännu
spörjes, så skal jag tilse hwad utwägar mätte kunna tagas, så at

academien mä kunna komma til ätniutande af dess rättighet.

Bibliothequets behålne medel woro efter denna räkning 3.125
d. s:mt. Kanhända at de sedermera äro ökade, kanbända minskade
genom böckers inkiöp, hwarom jag icke äger kundskap. lag giör
endast den reflexion, at det är bättre hafwa böcker än penningar
liggandes. Af det förre kan den studerande ungdomen hafwa nytta
och förmån, och pänningarne anwändas då tildet, hwartil de äro
ämnade. Här i Stockholm förefalla som tidast bokauctioner, och
jag föreställer mig, at om man tager tiden i akt, skulle nyttige
böcker kunna fäs för lågt pris. Det läter sig wäl icke giöra at
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öfwersända de tryckta catalogeme, sä at på dem kunde utmärckas
hwilcka böcker för bibliothequet åstundades, ty aflägsenheten
hindrar delta. Men jag hemställer H. Biskopen om den utwäg
kunde widtagas, at en förteckning blef til mig sänd, och om det
låter sig giöra med ungefär utsatt pris päde böcker, som för bib-
liothequet kunde ansees nödiga, dä jag akulle tilse at de blefwo
upkiöpte pä auctionerne wid gifwande tilfälle.

At mycken tilredelse giöres pä många orter at nästkommande är
observera Veneris gång genom solen, är en bekant sak. Jag menar
at det ock lärer ske wid Upsala och Lunds academier. Mig är obe-
kant, huruwida Åbo academie är med behörige instrumenter dertil
försed, och huruwida, sedän professor Planman bortreser, nägon
är, som det förrätta kan. Det woro en heder för academien om
observationer jemwäl där kunde giöras, sä framt denna genom-
gäng därstädes synlig blifwer, hwarom jag bekänner min okunnig-
het. Emedlertid har jag trodt mig böra lemna til H. Biskoppen
denna hos mig uprunna tancka.

Det är tid at jag slutar delta mit widlyftiga bref. Jag är aldrig
nögdare än när jag uti enskyld skrifwelse fär öfwerlemna de hos mig
upkomne tanckar til H. Biskopens mig lemnande underwisning, som
jag wet äga sä mycken nijt för det allmänna och kierlek för aca-

demiens upkomst och bästa. Jag förblifwer hörsamste tienare

Stockholm, d. 4. Nov. 1768. Carl Hennelin.

Dan. Herweghriltä. Från Dan. Herweghr.

1. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Kiittää kirjeestä. Monet seikat estävät häntä tulemasta raamatunkäännös-
komiteaan. Toivoisi saavansa tilata Kennicottin Raamattuteoksen, vaikka tilaus-
lista on hukkunut. Tackar för breuiet. Tiera omständigheter hindra honom
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att komma tili bibelöversättningskommitten. Önskar få Kennicotts Bibelverk.
fastän prenumerationssedeln förkommit.

Högwördigste Herr Doctorens och Ärkebiskopens ödmjuke t:re

Ekenaes, d. 25. Jul. 1782. Dan. HerweghDan. Herweghr.

2. Högwördige Herr Doctor och Ärkebiskop.

Sairastunut, mutta toivoo voivansa matkustaa Wåhlbergan terveyslähteelle ja
sittemmin Upsalaan raamatunkäännöskomiteaan. Insjuknat, men hoppas kunna
resa tili Wåhlberga brunn och sedermera tili bibelöversättningskommitten i
Uppsala.

Högwördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens ödmjuke t:re

Ekenaes, d. 6. Jan. 1783. Dan. Herweghr.

3. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Ei raihnautensa takia voi saapua raamatunkäännöskomiteaan. Kan icke tili
följd av sinä krämpor komma tili bibelöversättningskommitten.

Högwördigste Herr Doctorns och Ärkebiskopens ödmjuke t:re

Carlstad, d. 16. Apr. 1784. Dan. HerweglDan. Herweghr.

4—5. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Ei voi raihnautensa takia saapua raamatunkäännöskomitean istuntoon, mikä
kyllä tuottanee vaikeuksia jäsenten harvalukuisuuden takia, sittenkuin m.m. t:ri
Rosen on kuollut, mutta piispa Forssenius voinee saapua. Seuraava, 8. V. 1785
p:tty kirje ilmoittaa myös samanlaisen esteen. Kan på grund av ohälsa icke
resa tili bibelöversättningskommittens session, något som säkerligen kommer att
medföra olägenheler, då ledamöternas antal är så ringa sedän bl.a. d:r Rosen
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avlidit; biskop Forssenius torde kanna anlända. Följande brev, dat. den 8. V.
1785, omnämner sammu förhinder.

Ärkebiskopens ödmjuke t:re

Carlstad, d. 24. Mart. 1785. Dan. Herweghr.

Er. Hesselgreniltä. Från Er. Hesselgren.

Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Upsala academie
Procanceller.

Kiittää kahdesta arkkipiispan kirjeestä ja lausuu ilonsa siitä että tämän ter-

veys on parantunut. Mainitsee lankonsa prof. Floderuksen sairaudesta eikä voi
kieltää, että hänen itsensä melankolinen tempperamentti aiheuttaa hänelle vaivaa.
—• Tackar för två brev från ärkebiskopen och uttalar sin glädje över att denne
tillfrisknat. Omnämner sin svågers, prof. Floderus’ sjukdom och kan ej bestrida,
att hans eget melaukoliska lynne vallat honom besvär.

Then starka torrkan i början af sommaren bar giort, att man fått
litet hö häronikring och föga mer än hälften emot nästlidet år. Af
regnet, som sedän föll, bar dock kornet tagit någorlunda wäxt tili
sig, som nu håller på att bergas. Men rägen, af hwilcken här utsås
mindsta quanlum, och som stär ännu oskuren, är både på äkrar och
swedjor ganska bärlig.

Then anskrefne och framledne unga Berlin kände jag sä myeket
närmare som i anseende tili nation lian i Upsala war min inspicien-
dus, hwarifrån hän reste utrikes, såsom medioina; och botanices
studiosus. Fadren, som war kronobefallningsman, med hofkamme-
rerare titul, dog för nägra månader sedän, och hade, såsom mig här
blifwit berättadt, efter erhällen kunskap om sin sons frånfälle, till-
skrifwit tä wid lif och hälsa warande archiatern Linne med begäran
att igenom Solander i Ängeland, som ock warit sonens gynnare, ut-
werka underrättelse om qwarlätenskapen, men skall fått tili swar,
att hän ej wille hafwa något att skaffa med then otacksamma Solan-
der. Sedermera hafwa anhörige alsintet hört therifrän, sä att then
ifrån pastor Mathesius genom Herr Doctorns och Archibiskopens
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höggunstiga försorg hit konina tidning war them ej mindre oförr
modad än kärkommen. Modern lefwer och bröder med wisshet
3:ne, then äldste conrector i Hemösand, then 2:dre comminister
i Umeå med titul af Kongi, hofpredikant, then 3:die landmätare,
warande then fierde för flera är sedän utrest tili siös, utan att man
sedermera om honom nägot sport. 2:ne systrar lefwa, then ena gift
med en probst Holmberg och then andra med en landtmätare
Walanger. Barnen afstä hela rättigheten tili thet lilla arfwet
åt modren, och skall addressen tili herr pastor Mathesius nyttjas
ä hennes eller theras wägnar samfällt igenom nägon commissionaire
eller correspondent, som sä tillika företer skrifteligit bewis om rätta
arftagare. - Archibiskopens och Procancellerens ödmiuke
tjenäre

Säbrå, d. 17. Aug. 1781. Er. Hesselgren.

Gustaf Adolf Hiärneltä. Från Gustaf
Adolf Hiäme.

I. 1 Högwyrdige Herr Doctor och Biskopp.

En egotwist, som ligger lagmansrättens afgiörande, rörande mitt
rusthåld Kanniais i Karku sochn och Öfre Satagunda härad be-
lägit, har redan 2: ne är å rad kömmit at studsa därigenom at ingen
consistorii fullmächtig sig infunnit. Och som jag igenom en sådan
tids utdrächt sättes ur stånd at få delta mitt rusthåld lagt i stor-
skifte, så är min tienstliga anmodan, det wille Herr Biskoppen
draga benägen försorg, at en sädan fullmächtig wid nästskeende
lagmansting i Biörneborgs stad eij mä uteblifwa. Jag är
hörsamme tienare

Stockholm, d. 6. Nov. 1762. Gustaf Adolph Hiärne.

1 Kirjeen yläreunaan merkitty: I brevets Övre kant finnes antecknat:
Prod. d. 17., Nov. 1762. Yicepastor Jacob Olof Brander i Ulfsby förordnad UI
consistorii fullmächtig.
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tergo: Kongi. Maij :ts Troman och Biskop öfwer Åbo Sticht den
Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor Carl Mennander
tili Åbo.

2. Högwyrdigste Herr Doctor, Ärchiebiskopp och Procanceller.

Wid det tillfället at ett fullmächtigskap i banquen efter afledne
kyrkoherden Stenbäck blifwit ledigt, bar jag ansedt som en skyl-
dighet hos Herr Ärchebiskoppen recommendera kyrkoherden Pet-
relius wid finska församlingen här i Stockholm. Hörsamste
tienare

Stockholm, d. 16. Dec. 1777. Gustaf Adolph Hjäme.

3. Högwördigste och Höglärde Herr Doctor, Ärchiebiskopp och
Procanceller!

Det skulle oändelig fägna mig, om kyrkoherden wid härwarande
finska församling herr magister Wallenius kunde komma i åtanka
af det efter doctor Roseen lediga fullmächtigskap i banquen. -

- Hörsamste tienare

Stockholm, d. 17. Octobr. 1784. Gustaf Adolph Hjäme.
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Lars Hydreniltä. Från Lars Hydren.

I.1 Högv:ste och Widtberömde H;r Doct., Biskop och
Procancellarie, Höggunstige Herr Broder.

Jag koni efter lycklig resa hit kl. 4 i dag, minä mä wäl, war

gunstig lät min wärdinna weta det samma. d. 2. Maji anträder jag
D.v. resan til Sthl., at jag mä wara in Pleno, suo tpre i morgon
blir et ständigt arbete med nations excercitier et post merid. Herre
Gud afwände ali olägenhet, men [tilljskynde helsa styrcka och
wältrefnad. Til min nädige Herr B:r som jag bäde wördar och
älskar ävimoiajiroig.

Nu är tiden ute til Brefwens bortgäng. Mera dä jag
får som .. .

2 förman et coram tala. Jag är som ses, halfgalen;
Ty jag bar intet sofwit en blund sedän jag war i Sth. utan mäst surra
med andra, och hade på et hus när städt tilbaka med min skyl-
dighet. Lefwer med ali wördnad och ewerdeligt estime

S. T. Höggunstige Herr Broders

ödmiukaste tjenare

Vps. d. 30. (?20.?) Apr. 1762. L. Hydren.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop öfr. Åbo Stift samt

Academiae Procanceller, Högwördige och Widtberömde
Herren, Her Doctor Carl Fredrich Mennander i Stock-
holm.

1 Lars Hydrenin kirjeet ovat monin paikoin vaikeasti luettavia, kuten näkyy-
oheisesta facsimilestä, joka lyhyytensä vuoksi on tähän otettu vain esimerkiksi,
sillä itse kirje olisi muuten voinut jäädä lyhyen referaatin varaan. Sitäpaitsi
ovat varsinkin myöhemmät k.o. kirjeistä muodollisestikin puutteellisia. - Lars
Hydrens brev äro i flera hänseenden svårldsta, vilket framgår av här meddelade
facsimile, som medtagits såsom prov, ehuru det för innehållets skidi blott hade
kunnat refereras. Dessutom äro åtminstone de senare breven också i formellt
hänseende bristfälliga.

2 Epäselvää. Otydligt.

188



■>Vi 1762. 189



Lars Hydren.

2. Högwördige och Widtberömde Doctor, Herr Biskop och
Procanceller, gunstige Herr Broder.

Kiittää kirjeestä ja yhdessäolosta valtiopäivillä. Tackar för brevet samt
för samvaron vid riksdagen.

Det är mig kärt at hemresan aflop fort och effter önskan. Jag
har nu mäst fömött tiden wid Waksala prästegård. Herr archie-
biskopen bekom brefwet, lärer och swara; har skyldigt estime,
som hau altid haft, för H:r Biskopen i Åbo, warit hemma förutan
då hän fölgde sin mäg pä wägen til Wähs. 1 Så har nu wår Herre
behagat taga och hädankalla sin Måns, som jag tycker wara känbar
saknad bland rättsint folk.

Eljest förefaller i wår ort icke synnerl:t merkwerdigt. Rogsäden
har hos oss warit mer ymnig och gifwande än förra året, hwete
likaledes; wärsäden är öfweralt efter wår önskan, Gudi lof! för-
utan det at den blifwit nägot sednare mogen. Alt sedän Pingst
hafwer Herren förlänt den tjenligaste wäderlek man någonsin
kunnat wänta. Det kommer så mycket bättre til gagn, som minsk-
ning af årswexten hos oss i fjol förtärt en god del af detta årets
gröda hos många bland oss och wåra grannar.

Den ändring Försynen gjort österut lindrar bekymbersamheten
äfwen hos oss, som eljest torde warit nog betydande. Wårt krigs-
folk komma nu hem friska och wäl födde. Ödmiuke tjenare

Vpsala, d. 31. Aug. 1762. Lars Hydren.

In margine: Episcopus calmariensis har wäntats hit til sin måg
hela 2 mänader, men är ännu i Stockholm qwar.

3. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller, gunstige H:r Broder

Kiittää kirjeestä j.n.e. Tackar för brevet o.s.v.

Til h:r archebiskopen, som sade at hän hade swarat pä h:r Brors
bref, och tili arch. Linnaeus bar jag fram helsningama, de bådo
mig föra deras helsningar tilbacka. Arch. Linnaeus berättar sig
hafwa gjort en acquisition, den icke liten är, af frön och insecten

1 Wästerås.
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ifrän Caput bonse spei genom en hollänsk herre derstädes. Waran
är redan framkommen til Götheborg.

Härhos följer nu det, som lika lärer wara med Kgl. academiens
i Äbo, angäende scholsestaten, som längre tider tilbaka hos oss
sorterat och skrifwit sig under academiens jurisdiction och blifwa
der taxerade. Ej kan jag weta om eller när derom nägon question
i denna sak warit.

Gunstige Broder behagar tro at det kostar på den gl. lekamen
at träget arbeta under acht på timklockan, d. dies diem trudit.
Jag får hwila mig endera dagen derifrän under tilstundande recto-

rat, fast jag så gerna behölt det förra oförändradt.
Här i orten är ingenting skrifwärdigt, mer än i Strengnses wid sai.

h:r biskop Alstrins frånfälle; det war besynnerl. at den, som skulle
förrätta likpredikan, en probst i det stiftet Fridengren, afled 3
dagar förut än biskopen, hwaraf skedde at begrafningen gick för
sig liksoin i tysthet 8 1 dagar effter dödsfallet. Nu lärer Nykopien-
sis redan wara i wapn. Kommer hän pä förslaget, så wet man wel
huru utgängen blifwer. Sammaledes om Metropolitanus kommer
med i spelet. Flere lockar wel en inwertes kallelse at nog blir
detta sätet besatt. Anar mig redan, huru anstalterna derom ställas
i werket. Förmätenheten wil inbilla mig til tro at nägra torde
tänka pä nägon upsalensis, men dem gifwes wal, som förstår at
blanda bort ideerna. Ske hwad Herran behagar! paucis natura
contenta, nacta jam plus qv. pauca.

Quod ad ortinum quoniam nemini obtrudi pt. eatur ad Vos.,
men bo skulle just mena at det utfalla skulle emot wår mening.
Professor Ekerman och Berck be deras hörsamste helsning måtte
aumälas. ödmjuke tjenare

Vpsala, d. 24. Nov. 1762, Lars Hydren.

In margine: Ber min hörsama helsning förmäles til herr pro-
fessor Hassel.

Ödmjukt tilläggande. Den starcka werme och torkan hindrar
kornwäxten ei litet. Deltagandet för Fiby uti wäg der förbi wid
nästa hösteting är redan fullmägtig förordnad til å consistorii wäg-
nar, men å kronans sida will consist:m anlita herr slotsfogden Hell-

1 Epäselvää. Otydligt.
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vik at bijdraga benägen försorg om; man är icke nögd med det
skedda häradstingets utslag sistl. höstas, sedän högl. kammarcolle-
gium bar förordnat ny undersökning i saken.

Herr adjunct Forsander tjenar ännu wid landskyrkan här, äger
goda ämbetes gåfwor, är flitig, samt förer sig up hederl. i alt det
en prästman ägnar och förtienar befrodran tildet bästa, medlertid
blir hän qwar til hösten här wid församlingen, skulle gerna recom-
mendera honom til adjunct til min son i Wekholm, wid den tiden.

4. Högwördigste och widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller, gunstige Herr Broder.

Pyytää anteeksi, ettei ole vastannut jo helmikuussa saamaansa kirjeeseen.
Anhåller om tillgift, att hän icke besvarat ett brev, som hän fått redan i
februari.

Skulle jag gifwa mig at updichta nägra orsaker til så skändel.
längt uteblifwande, sä wore int at jag delta halfwa året warit rector,
decanus för theol., inspector serarii, inspector typographiae, pastor
Waksalensis, praepositus contractus, haft kyrkiobygnad at sorja före,
bygnad enskildt på mitt lilla näste på landet, utrustat en af minä
döttrar, som blifwit gift med probsten och kyrkioherden Westman
här i stiftet. Ilias curarum, dem jag, des bättre! godt wäl igenom
och nu nyl. fädt taga litet fläsrum här på Waksala backa.

Nå doctor Serenius feck Strengnses genom —
1 i stiftet och

et votum mera på högsta ort. Den soin wet mannens styrka här
och der, lärer intet undra; jag sörjer mig icke til döds häröfwer,
parvum parva decent säger Flaccus; nögd med min del .

...

2 at
min lilla oeconomie har så litet wunnit derwid som tappat. Det
jag skulle räknat för min förlust, är at icke mera göra mig hopp
at nyttia min gratiöse Herr Broders aldrig nog priswärda sällskap
uti riksens församling. Fuimus Troes, säger för min del: himmelen
wore lof för sä mångcn god och glad stund til wederquickelse 2 under
bekymbret den tiden!

1 Viivat ovat alkuperäisessä. Strecken i originalet.
2 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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Med domprobsten h:r doct. Asp gick doch fort på slutet; päde
2 sidsta åren tynades des krafter nog af. Dagarna för des död
gick hän uppe, spisade om afton med sinä anhöriga, men morgonen
derpä kl. 6 led hän stilla af. Doct. Mathesius närmast i ordningen
lärer wel blifwa successor.

Wär reverendissimus rest til Götheborg för 3 weckor sedän, wän-
tas tilbaka d. 20. Augusti. Det gläder mig, at herr adjunctus mag.
Billmarck fick profession. ödmjuke tjenare

Ypsala och Waksala, d. 27. Julii 1763. Lars Hydren.

In margine: Herr professoren Hassel beder jag denna gongen
emottaga min trohörsamsta helsning, bätter fram skal jag v. D. ha
den aran at skrifwa herren til.

5. Högwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller, höggunstige Herr Broder.

Pyytää anteeksi ettei ole vastannut kirjeeseen. Ollut sairaana. Anhåller
om tillgift för att hän icke besvarat biskopens brev. Värit sjuk.

Salig herr archebiskop Troilii period war beklageLn nog kori.
Sjukel. war hän för och efter Jul, dock så at hän gick uppe och
förmädde förrätta des wanliga ämbetes sysslor til 2 dagar för sin död,
rörd af et olyckeligit slag och wart mällös, dock sä at hän merktes
hafwa sinnets förmögenhet, och lemna fru som bär en posthumus,
och famille uti föga wälständ efter sig. Begrafningen skedde med
ali heder, som är at se af Pästtidningarna. Säledes ha wi måst
sakna en alt beröm- och älskanswärd archebiskop och procanceller.
Ingen här på orten skulle högre än jag önska, at se Reverendissimum
Aboensem i stället, har derom taiat med wära; men det låter som

folcket mycket wilja reflectera på stiftets infödda denna gängen,
mer än pä nägon på Westerähs sidan, owist huru det än kan aflöpa.

Hans excelLce och academise cancelleren uppehölt sig här i
wintras en hei mänad och fogade mänga nyttiga inrättningar, tycktes
ock hafwa nöje af wär corps och bewiste mycken grace, men efter
hemkomstentil Stockholm wiste man ei ordet af förän hän tog afsked
frän cancellariatet. Någon hwar beklagar detta; wi hafwa nyligen
13
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fått den dyra förmohn at wörda Kronprintzen Kgl. Högheten
Gustaf för wär nådiga canceller. —- Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 11. April 1764. Lars Hydren.

In margine: P. S. Skulle willja utbe mig om min hörsamste
helsning til herr professor Hassel, jag täncker icke längt til få
skrifwa til en gl. wän och gynnare den, som hän är af gl. tider.
Nyl. har emot förmodan och ej utan resistence Kongi. Maij :t

i nåder utnämdt mig til domprobst fram för doctor Gabriel. Om
ei herr biskop Lamberg här wistande skrifwer i dag, som hän sig
utlät i gär, så kan jag frambära des helsning; herren blir än qwar
öfr. 3:ne weckor.

6. Högwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop samt
Kgl. Åbo Acad:e Procancellarie, gunstige Herr Broder.

Kiittää kirjeestä, toivottaa terveyttä. Tackar för hrevet, önskar hälsa och
välmåga.

Annu har h:r d:r Schröders predikan öfr. framl. h:r ärchi-
biskopen med personalier och cancellier. Ihres parentation icke ut-
kommit af trycket. Jmedlertid har jag uppå efterfrägan om hwad
som wore at finna til efterrättelse om sai. h:r ärchibiskopens lef-
nadslopp fått til swar, at det hän sielf upteknadt i lifstiden och
funnits i dess skrifter, icke länge sedän af h:r Silfwerstolpe blifwit
öfwersänt til gunstige Herr Broder ifrän Stockholm. Jag önskar
at det wore richtigt framkommit. J annor händelse skulle jag gerna
iterera mitt förra postulatum hos wederbörande.

Så skola wi nu få en äimän riksdag; törhända och gunstige
Herr Broder fär beswär at i höst anträda resan til Stockholm, j
winter lärer wägen ei blifwa mindre beswärlig. Consistorium här
syslosättes nu med circulair til stiftet i denna angelägenhet. Man
wäntar at wär tilförordnade herr ärchebiskop infinner sig til denna
riksdag. Mine omständigheter afhålla mig aldeles ifrän delta Stora
stiftet denna gången. Lärer ej eller komma in votis.

Det är wel kunnigt at wi saknat i wårt collegio 2:ne goda män,
d:r Nils Wallerius och prof. Dahlman. Den förra såsom Kalsenianus
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får nu til successor theol. adjuncten m:r Kinmarck, den biskopinnan
Kalsema bar haft magt at föreslä utan consistorii ätgärd efter tab.
testamenti. Prof. Näf skolat sökt den Kalsenianiska profession,
wäl at wi sluppit honom. Kring Vpland bar rog- och hwet-säden
warit wacker, men kornet på soml. ställen nog litet. Boskaps-
sjukan bar i soml. sochnar inritat sig, dock icke så swårl. grasserat
som förra året. Pä Vpsala orten bar wäderleken i sommar warit
hjelpsam och behaglig. Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 19. Septembr. 1764. Lars Hydren.

In margine: Ödmjukt P. S. Tackar ödmjukast för lyckönskning
til praeposituram; innan kort skal jag ha den aran at widare up-
wachta.

7. Högwördige och widtberömde Herr Doctor och Biskop samt

Procanceller, gunstige Herr Broder.

Med lika stor fägnad jag den aran äger at förnimma mig wara
bibehällen nti min gunstige Broders oskattbara ynnest och förtrol.
gl. wänskap, skal tillika min häg wara at göra wederbörliget (sic!)
nöje nti bokhandeln. Och som för ätskillige göromäl skal jag ei lära
hinna at oftare wara tilstädes wid auction, sä räknar min son ei
mindre än jag för en skyldighet at kunna tjena des förnäma
Gunnare (sic!) härutinnan.

Tillåt, beder jag wördsammast, ad complendam chartam, mig fä
bifoga, neml. at efter en wärd ledamot af ständet lärer biuda til
at tentera nägot ä brodrens wägnar hos rikssns höglofl. ständer,
det min Herr Broder täckes benäget så laga, sä mycket görligt är,
at jag bibehällas måtte utan förminskning af de rättigheter, som
ämbetet åtfölja i anseende til säte och stämma i consistorierne,
hwarä question endast lärer bero. —■— Ödmjuke tjenare

Vpsala, d. 2. Martii 1765. Lars Hydren.
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8. Högwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop och
Procancellarie, min gimstige Herr Broder.

För gunstige Herr Broders med sidsta post tackar jag ödmjuke-
ligen. Det skal sä troligt som skyldigst blifwa iakttaget.

Men tillåt mig nu, ber jag i lika ödmjukhet, at beswära med en
sak. Effter jag mäste förklara mig nti det en högwyrdig man will
tro sig gå til riksens höglofl. ständer med, angäende . .

-,

1 sä
begär jag Herr Broder täckes wara gunstig och närmare låta mig
weta nti hwad ordning på förslaget til Kgl. Maij:t wid professurens
förgifwande probsten Lauraeus war upförd, anten 1. el:r 3. loco
med de 2:ne berrar professorer, och bwilka dessa woro.

Min son ber anmäla des ödmjuka wördnad, lofwande söka at i
bästa mätto bestyra hwad bokhandeln widkommer. Ödmjuke
tjenare

Vps., d. 12. Martii 1765. Lars Hydren.

9. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min gunstige Herr Broder.

—■ —. At min son Eric råkat utelemna tidig berättelse om

bokhandeln, bar jag ei lätit wara obeifradt. Förmodar likwäl at
hän derutinnan upfylt gunstige Herr Broders åstundan, som hän
äfwen innan kort muntel. lärer göra.

Uti d:r Mathesii enwisa påstående om företräde, säte och stäma
framför mig har hwar consistorii dag qvestion warit före sedän
Påsk; nuwarande rector, professor Clewberg arbetar hwad hän
kan för d;r Gabriel, fast lian har minsta delen med sig härutinnan.
Mä sägas maxima de nihilo nascitur historia. Men hwar rättsinnig
lärer finna mig böra bibehällas wid de rättigheter Kongi. Maijtts
fullmagt har mig i näder tillagt.

Ej under om h:r probst Mathesius arbetar för brodern. Enthera
dagen gär detta öfwer til hög ort.

Kaksi epäselvää kreikkalaista sanaa. Två otydliga grekiskn ord.
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När skola Vpsalenses med fägnad fä se Reverendissimum Patrem
Doct. Praesulem et Procancellarium Åboensem här hos sig?
Ödmjuke tjenare

Vpsala, d. 13. Jun. 1765. Lars Hydren.

10. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
gunstige Herr Broder.

Valittaa prof. Gabr. Mathesiukselta osakseen tullutta kohtelua ja pyytää Men-
nanderin apua, jos ensiksimainittu koettaa valtiopäivillä päästä tarkoitustansa
perille. Beklagar sig över den missundsamhet hän jått erfara jrån prof.
Gabr. Mathesius’ sida och ber om Mennanders bistånd, ifall Mathesius vid riks-
dagen försökte nå sitt orättmätiga mol.

Ödmjuke tjenare

Vps., d. 29. Nov. 1765. Lars Hydren.

In margine: Probsterne Hartman och Idman silta begge i pro-
tocollsdeputation, dit saken nu hörer.

11. Högwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop och
Procancellarie, gunstige H:r Broder!

Hyvää uutta vuotta! Ett gott nytt år!

Hwad som skrifwes om studiosus Ferlander, så lofwar jag ärl.
at wid tilfälle lägga mig winn omat wjsa huru högt min Herr
Broders åstundan är mig om hiertat.

Min son Eric kommer nasta wecka til Sthm och beställer om

böckernas öfwersändande med aldraförsta. Ödmjukaste tjenare

Vps., d. 10. Jan. 1766. Lars Hydren.

P. S. Under tiden man beder, at gunstige H:r Broder wille .
. . -

1

ifrån en obillig och förmäten sak wissa herrar, som ännu ei hafwa
betänckande at främja herr Nicol. Petri stränga arbetande för sin
broders ...

-

1 at folk af billighet skal gå in i sådant. Den som

1 Epäselvää. Otydligt.
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känner mig rätt, lärer urina mig den wärdighet både ämbete och
mitt upförande wäl enligit. tieös toi v.äigin öarj!

12. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procancellarie, gunstigste Herre och Broder.

Hafwer nu äter et nytt wedermäle i händren af Högwördige Herr
Doct., Biskopens och Procancellairens öfwerflödiga mig tilförene
ertedda gunst, när caussa mathesiana uti Högwördiga prästeståndet
warit före.

Jag wore den otacksammaste menniskia i werlden, om jag fär
lefwa och när tilfälle sig en gäng yppade, då jag icke skulle söka
at ådagalägga med hwad wördsamt sinne och erkäntsamt hjerta mig
bör min höggunstige Herr Broders godhet ihugkomma ocli be-
möta.

At consist. academicum här i Vpsala behagat föra mig l:o loco på
förslaget til domprobstsysslan wid sidsta vacancen, det begärde jag
aldrig, men det gjorde wederbörandes ynnest och förtroende. Det
är nu skedt; jag får derföre lida liat och afund af Mathesianis,
och beswäras af mängen orolig stund hela 2 ären, sedän mannen

beswärat sig hos Kongi. Maij:t och när det ei syntes gä som hän
ästundade, wänt sig til riksens höglofliga ständer och genom sinä
närmaste upwäckt mycket bulder.

Uppå de anmärkningar som synas wilja bidraga til min rättighets
bibehällande, finner jag andra anmärkningar wara af trycket ul-

koilma, som äter bidraga synas at aldeles förlägga de förre.
Twifwelsutan lärer gunstiga Herr Broder hafwa del af begge
anmärkningarna i saken. J den sednare nämner författaren ibland
annat exerapel af sai. professor, doct. Flachsenius wid Åbo Kongi,
academise, som skolat låta domprobstesyslan gå sig forhi; men

som det okunnigt är, om det skedt af eget bewåg, och om hau
sedän ei des mindre fört prsesidium i domkapitlet, sä är hos gunstige
Herr Broder min ödmjuka begäran, at derom eihälla kunskap.
Kunde delta låta sig göra des före ju helre, än hwarom jagunderstår
mig at supplicera dermed, sker mig en synnerlig grace, emedan
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jag hade rätt angeläget få sådant weta och afwänta. Ödmjuke
tjenare

Vpsala, d. 18. April 1766. Lars Hydren.

13. Högwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop och Procan-
cellarie, min förnäme och gunstige Herr Broder.

Kiittää kirjeestä, johon monet kiireet ovat estäneet vastaamasta; voinut verra-
ten hyvin. - Tackar för brevet, som hän på grund av många hinder ej kunnat
besvara tidigare. Har mått ganska hra.

För et år sedän befordrade jag enl. gunstige Herr Broders ut-

låtande h:r studiosus Sven Jacob Ferlander, gestricius, til stipendium
collectaneum, som i detta stift är fördelachtigare än regium, äfwen
i sä måtto at mankan nyttia det förra fullt ut, om hän allenast en

termin om året skulle råka at wara ifrån academien, som ej sker
med det sednare. Och som jag är denna nations inspector, så kan
jag ei annat än lemna denna d:n Ferlander senfärdigt witnesbörd
af et gudfruchtigt ärbart och wäl anständigt lefwerne, flit i bockwet
samt förkofran brister honom icke.

Hwad för min del kan bidragas til hans bästa, skal icke försum-
mas. Hittils har icke någon tjenlig academisk condition kunnat
gifwas; emedlertid har behöft sköta sinä studier allena, och sagt
sig haft nägot understöd af en man i Gefle stad. Trogna och
ödmjukaste tjenare,

Vpsala, d. 21. Januarii 1767. Lars Hydren.

In margine: P. S. Ingenting skrifwerdigt förefaller widare: herr
ärchiebiskopen anlände nyss för Jul hit och befinner sig wäl uti
sin gl. hemort. En mägta stark köld har ock hunnit til Vpsala, samt

owanl. mycken snö, mera ändå söderut. Torde ock intet fatlas detta
up åt Tavasteland.
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14. Hörwördige och widaberömde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller, gunstige Herre och Broder.

-

—. Mig bordt längt för delta swara uppä Herr Broders af
d.1 Octobr. om icke auction på Julieschiöldska böckren blifwit up-
skuten lii nästkommande wårtermin, då man förmodar at någon
större frequence äfwen af de studerande sig lärer infinna wid aca-
demien. Min son skal icke försumma wid auctionen göra sin skyl-
dighet i det anbefalta ärende.

Det som förlupit inom 8 dagar i större byen, och tillika med
dessa rader på en gäng lärer ankomma, upväcker tankan på ny
riksdag. Herren styre tildet bästa. Sädeswäxten här [i] Vpland sistl.
sommars war til rog ganska swag, så at markegängen för den sorien

stiger til 39 d:r k:mt. Är eljest intet nytt. Prästemötet i delta stift
är utsatt til d. 7., 8. och 9. Februarii. Biskop Serenius wistas mäst
i Stockholm och bland annat, som bekant är, ingifwit et wisst förslag
allena til bibelversion. Wi mäste til effterfölgd af hög befalning
med alfwar täncka på saken, fast til denna riksdag ei kan blifwa
utgjordt hwad föreslagit är. Studiosus herr Ferlander mäst wistande
läsetiden wid academien tycks skicka sig wäl, och hafwa hjelp af
den köpman dess moder är nti huset hos i Gefle.

Beder wörsammast min gamle heders wän, herr professor Has-
sel mä helsas ifrä mig. Wär herr archiebiskop mär wäl efter des
ålder. Den andre domprobsten warit sjuk, men blir bättre med
honom.

Hyvää uutta vuotta! • Ett gott nytt år!

Ödmjukaste tjenare

Hastigt Vpsala, d. 21. Decembr. 1768. Lars Hydren.

In margine: Tackar ödmiukast för gunstig attention af min ringa
skrifwelse för Alenius; önskar at hän måtte skicka sig wäl på orten,

som hän ock behåller stip:m Lapponicum hos oss ännu.

1 Päivämäärä jätetty mainitsematta. Datum saknas.
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15. Högwördige etc. etc., gunstige Herre.

Tackar pä alt wist bona fide. Kl. prsecise 4 war jag uppe hos h:r
Öhppen, dä hördes, hän är borta, hän är ei här.

Nu supplicera min k. hustru med mig det täckes i morgon Hög-
wördigste Herr Biskopen spisa litet middag hos mig i morgon, det
blir en heder och en ära och ynnest wi aldrig förgäta. Skulle ock
Herr Biskopen resa ske för Måndagen, ätminstone holla til godo
litet frukost i morgon bittida, hwarom jag ödmjukast anholler och
med oafl. låtel. (sic!) wördnad lef :r. min gunstige H:r Broders
ödmjukaste tjencre

Lars Hydren.Vps., d. 27. Mars 1769.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop Högwördigste Herr
Doct:r och Biskop Mennander detta ödmjukel.

16. Högwördigeste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min förnäme, gunstige k. H:r Broder.

Det kan eller bör ej annorlunda wara at jag med ali uprichtig
fägnad emottager de glada tidningar, som medbringa min gunstige
Herr Broders helsosama och å bäda sidor önskeliga wälstånd. O uli-
nani! Så inkommer med ödmjuk tacksejelse jagför gunstig, katkom-
inen skrifwelse af d. 1 innewarande, hwartil wördsamt swar länder,
först hwad studios. Ferlanders, gestricii, lefnadssätt och upförande
härwid academien widkommer, kan jag ei 2 annat om honom bewilna
än hwad ärbart och anständig warit och är så mycket jag kunnat
förspörja. J synnerhet är mig sagt af hans egna landsmän, at i bör-
jan af studenteåren hoit hän sig frikostare i förlitande pädet goda
understöd hän och hans mor ätnjöto af en förmögen köpman i
Gefle år efter annat, men sedän det huset wart förswagat och snart

afsigkommit, lärer kunna slutas uti hwad trängt wilkor bäde
moder och son wara månde. Jcke thess mindre har stud. herr Fer-
lander som oftast frequenterat academien, så denna förflutna wår-
termin.

1 Alkuperäisestä puuttuu päivämäärä. 1 originalet saknas datum.
2 Epäselvästi. Otydligt.
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Jag bäde som inspector nationis Gestriciae som haft mig kunnigt
det skyldskap hän lyckel. äger med Högwördige Herr Biskopens
fam. efter hän om 26 är gl. borde täncka på anträdande til et wisst
utwaldt vitse genus, sporde honom til om icke hän funne sig wid
at antaga s. ordines och senare honom wara dertil sinnad, och om

det icke wore honom lägligt dermed nu förflutne termin, då hän
frambar medellöshet och utan läntagande det ej ske kunde m.m.
Men dertil skedde resolution omsider, anmälte sig hos Consistorium,
och bekom bifall. Men näst för präste-exam., som för honom och
andra wart utsatt, föll hän in nti swär sjukdom och är ännu ei kom-
men til helsan. Jag har skaffat honom 10 d:r k:mt af cassa stu-
diosorum, men det will fast litet förslå til bäde läkare och alt annat
lifsuppehälle här pä sä dyrer ort. Mig ömar om stud. Ferlander och
är säsom rådlös huru hän skal blifwa hulpen, och kurnia komma
härifrån, dä krafterna kunde tillåta. Jag sade at hän war i förstone,
som mig är sagt, mindre sparsam och studert icke blott til helsans
förlorande, men sedän är alt ändrat, så at jag icke twiflat, at ju
präste-examen hade kunnat wäl försiggå med päfölgd af ordination.
Det enda hän kunnat debiteras före warit at hän skolat lefwa nog
för sig sielf och utan omgänge med andra, men och flit och förkof-
ring i studier har jag icke mycket emot at anmärka. Således har
jag effter min skyldighet anfört hwad h:r Ferlanders person och
tilständ angår. Haft anstöt af någon ohelsa under tiden, men genom
Guds näd repat mig igen. Munterhet wäcker nägorlunda . . -

1 men
behöfwes wisst på sit ställe der sat intoll. 1 Laggranna tider föröka
bekymbret, som mer än bekant är. Förtretligheter och otak pröfwar
tolamodet.

Wore möjligt för Vpsala få se Högw. Herr Biskopen förr afresan
til Åbo, skulle wara mer än fägnesamt, medlertid under trogen
anönskan af then Högstes milda beskydd, innesluter mig i wanl.
ynnest och in til dödstunden fortfar at wara ödmjukaste
tjenare

Vpsala, d. 30. Junii 1772. Lars Hydren.

In margine: Förlåt, Högwördigste Herr Biskop, detta P. S. Jag
har efterät haft besök hos h:r Ferlander, hans tilständ är beklage-

1 Epäselvää. Otydligt.
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ligt rett mycket; är ganska af långsam sjukdom utmattad jämte
det at medellöshet härtel. trycker honom. Kunde lians belägenhet
behjertas, är nu wisserl. tid.

17. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
gunstige Herr Broder.

Kiittää saamistaan 90 kuparitalarista, jotka jättänyt yliopp. Ferlanderille.
Tämä kiittää. Tackar för 90 dal. kmt., som han lämnat åt stud. Ferlander.
Denne tackar.

Herr Broders troödmjuke tjenare in til döden

Vpsala, d. 10. Julii 1772. Lars Hydren.

18. Högwördige och widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procancellarie, gunstige Herr Broder.

—. Reverendissimus mär på dess höga älder nägorlunda
wäl, är from och rätträdig, samt tager rätt-täncktas mening emot i
göromälen.

Eljest är ei något skrifwärdigt mer än at rogsäden är öfwer hela
orten nog swag delta är, om kornsäden gör man sig hopp om wäder-
leken sä medgifwer, det Gud niildeligen gifwe! Den Julieschöldske
oförmodade balancen har satt academien i stort bekymber och
olägenhet, mänge priwate med enkor och pupiller hafwa intet räkät
bättre ut, det är obegripeligt huru mannen kunnat sätta sig och
andra i så stort debet, som trodt honom godt. Stora sorger hafwa
drabbat mig af 2:ne minä gifta döttrars dödsfall när effter hwar-
annan; måge ge mig tilfrids efter Herrans wisa skickelse. Bref-
hafwande studiosus Alenius, lappe, är sä mycket jag lärt kännan,
icke owärd Herr Broders förnäma gunst, har skickat sig här hos
oss dygdigt och anständigt. Min gl. wän och gynnare, herr pro-
fessor Hassel hinner jag nu icke at skrifwa til, men beder helaa
honom hjerteliga mycket.

Gunstige Herr Broders ödmjuke tjenare

Lars Hydren.Päiväämätön. XJtan datum.
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19. Högwördigste Herr Doctor, Archebiskop och Procancellarie,,
höggunstige Herre och gamla Wälgynnare.

Toivottaa sydämellisesti onnea arkkipiispanvirkaan. Lyckönskar hjärtligl
tili ärkebiskopsämbetet.

At min förnäme Wälgynnare sig icke tungt falla at lemna ett

säte, der Eder Högstwördighet mycket saknas, det wet jag, och
emottaga wården öfwer wärt Consistorium, academien och Vpsala
ärchestift; 1 wi skola ej med mindre wördnad än fägnad omfamna
en så widt frägdad hög styresman, och längta effter tidens full-
bordan, jag alramäst, hwars lijerta Gud bäst känner.

Den aldrahögste soin så nådigt styrt werket, styrke och mildeL
uppehålle Eder Högstwördighet wid god helsa och lifskrafter samt
allsköns wälstånd, til sin heliga namns ära, öfwerhet, församlingen
och riket til förmon, beständigt och längwarachtigt.

Wågar göra mig gladt och otwifwelachtigt hopp om wanlig hög
gunst hedaneffter, och utbeder mig fä wara nti Eder Högstwördig-
hets gunstiga minne innesluten. O at jag ock måtte fä lefwa och
ätnjuta mera frucht deraf, och se den dagen, då min wördaste
Förman werkel. tillträder detta förnäma hederssätet. Medlertid
in til dödsstunden fortfar at med innerlig wördnadsfullt hjerta at

wara - —• ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 13. Septembr. 1775. Lars Hydren.

Ödmjukast P. S. Nu wel icke tid begära Högwördigste Herren
med nämnade (sic!) om studiosus Ferlander; hans hederliga mor
fru Ferlander och jag på sonens och hennes wägnar will hononx
wäl och gjort hwad jag kunnat. Hän har praesterat nägt enda
prästeman at lian kunnat bli prästwigd, men sedän des warit sjuk,
dels warit borta ifrän acad. snart på et är hemma i Gefle i brist
af vocation. Ferlander behöfwer alfwarsammare förmaning af
högre hand, at wisa prof at (sic!) numtrare sinnelag, stadigt lefwerne
och flit med boken och at efftersträfwa det hans hulda mor mä
kunna hugna sig af; så kunde hän snart erhålla kallelse til tjenst
i stiftet. Hän är eljest af qwickt genie, nog och wdsat nöjsamt prof
af predikogäfwor i Gefle.

Jlla, at secret. Enander ej erhöll secreteriatet wid academien,
hwilket jag så mycket helre wille och lade mig winning om, som

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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hän ägde sä förmän recommendation, och Enander war med mig
i slägtskap.

War påtänckt at prästemöte skulle hållas denna mänad här i
Ypsala der icke sai. ärchebisk. Beronii dödsfall ej hindrat, och nu
måst upskjutas til annan tid.

Tor supplicera, det helsning recommenderas til herr cancellie-
rädet Hassel.

20. Högwördigste Herr Doctor, Archebiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Kiittää kirjeestä. Tackar för brevet.

Bägge consistorierne hafwa med gemensam wördnads betygande
fätt emottaga Högwördigste Herr Archebiskopens och Procancella-
riens förnäma skrifwelse.

Vppå befalning får jag ödmjukt gifwa wid handen, at bönedags-
texters försläende (sic!) kommer wel icke Consistorium eccles. til
utan archibiskopen sedän hän är designatus, och förän hän är i
loco och kommen til sätet här eller icke, derom lärer ock Eder
Högstwördighet hafwa at fä post ifr. högstwederbörlig ort. Så
har praxis tilföre warit och nu sä mycket mera, som Eder Högst-
wördighet nu lyckeligen anlänt til Kongi, residensen. Ypsala torde
få göra sig hopp om sin höga Förmans gunstiga besök wid detta
tilfälle, hwilket skulle wara synnerligen kärt och förmonligt. Wissa
stipendiä privatorum eller magnatum (sic!) aro, hwars tilsättjande
Herr Procancelleren plägar taga del uti effter tabulas testam. men
härom lärer consist. academicum finna, om det fär beswära Eder
Högstwördighet, säsom fränwarande eller icke. Ödmjukaste
tjenare

Ypsala, d. 16. Octobr. 1775. Lars Hydren.

P. S. Härmed följer igenom studios. Ferlanders, som reser til
Stockholm, framlefrerande bokregister på de bönedagstexter, som
blifwit utsedde och förordnade wissa är under framledne h:r arche-
biskoppars tid ifrän åren . .

. til .
. -

1

1 Vuosiluvut puuttuvat alkuperäisestä. Årtalen saknas i originalet.
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Jbland har dock händt, at samma texten räkat komma före ej
långt effterät, men, jag wet ej, per errorem.

21. Högwördigste Herr Doctor, Archebiskop och Procanceller,
gunstige Herre.

För Högwördigste Herr Archibiskopens gunstigast aflätne skrif-
welse aflägger jag ödmjukaste tacksejelse, samt at sända det af
förtekningen öfwer bönedagstexter tilföme, blifwit benäget ansedd.
Och som med denna dags post Kongi, secreterarn Ellers genom
bref til domcap;t lätit pä Hög. Kongi, befalning gee wid handen,
det den hittils wanliga bönen för Hennes Kongliga Höghet Herti-
ginnan kommer at innehällas med eller uphöra; och man säledes
är i owisshet om Högwördigste Herr Archibiskopens längre eller
kortare wistande i Stockholm, sä om Ypsalenses skulle knnna ernå
den effterlängtade förmon at wid delta tilfälle wörda sin hög-
gunstiga Förman och Procanceller närwarande, utbeder jag mig
den synnerliga aran at fä emottaga Eder Högstwördigbet til her-
berge under mitt lilla tak, hwilket wore mig och minä ländande
til yppe[r]sta glädie.

Hwad studiosus Ferlander widkommer har hän enl. lyckeligt
genie wisat den flit i studier samt dygdigt lefwerne, at hän tillika
med andra kan få antaga sacros ordines inemot Jnl.

Och som hän ei erhällit annan vocation än til vären och hans
hierteliga mor mätte ernå fullbordan på dess wäntan, har jag så
afgjort saken i wärt consistorio at lian pä min kallelse blir för-
ordnad til adjunctus ministeri! härwid stadsförsamlingen tils-
widare och hoppas jag säledes hafwa uttydt Eder Högstwördighets
gunstiga yttrande. ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 3. Novembr. 1775. Lars Hydren.

In margine; P. S. Wore jag icke försäkrad om Eder Högst-
wördighets gamla wanliga ynnest, wågade jag [ej] aflemna denna
owördsamma rhapsodie, men supplicerar om benäget öfwerseende.
Tid och oförmadat hinder har orsakat.
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22. Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Procancellarie,
Höggunstige Herre.

Kiittää kirjeestä; lausuu omasta ja vaimonsa puolesta ilonsa arkkipiispan
onnellisesta merimatkasta. Tackar för brevet; uttalar sin och sin hustrus
fägnad i anledning av den lyckliga sjöresan.

Ach! hwad glädje akulle icke upfylla mitt hjerta, ora

jag finge sä länge wara med i werlden, då jag såge Eder Högst-
wördighet på ärchebiskopssätet hos oss, wär förnäma Styresman,
närwarande. Phosphore, prome diem: cur gaudia nostra moraris!
Praeside ventura, Phosphore, prome diem.

Uti wärt consist. ecclesiastico gå sakerna för sig tämligen jemnt
och med samdrächtighet. Twänne af medlemmarna äro af Eder
Högstwördighet blifwit kände, som woro med wid riksdagarna. Nyss
framledne sai. ärchebiskopen Beronius war, sedän hän hit anlände,
illa beswärad med swag helsa, at hän sielf ei förmådde förrätta några
ärchebiskops visitationer i stiftet, ehuru lian det åstundade i wänttan
pä krafter. I det stellet förrättade nägor hwar af consistoriales
detsamma nägon gång, nu har det kömmit at afstadna sedän wi
blifwit äuFfpaÄoi. gå wida, och önska dett tiden ei blifwe så lång,
förän wi wore sä lyckeliga at fä wörda Högwördigste Herr Arche-
biskopen beständigt närwarande. Sä blef det med synodus, som
war tilämnat och utsatt til medium Septembr. detta är, om icke
sai. ärchebiskop dödsfall limat. Materia disput. är Artic. de Pro-
videntia divina. Praesidium har sig ätagit praep. och pastor i Funbo
mag. Petr. Arhenius, min måg.

Med ledigblifwande probeststälningars besättande mäste wäl inne-
hållas genom vicarier el:r praep. honorarii, emedan det är just episco-
pale tilhörigt, sedän härom annorstädes en biskop uthwerkat
contractisternes votering; men utnämna honorarii war ärchebisko-
pens sak allena och gaf consistorio sådant ad notitiam.

Högwördigste Herr Ärchebiskopen och Procancelleren täckes be-
näget anss at jag nu twänne gänger förrättat prästewigning, och
det til fölge af Kongi. Maij:ts nädigste tilständ för den, som be-
kläder domprobsteämbetet dä ärchebiskopsstolen warit vacant eller
under Högwördigste Herr Ärchebiskopens längre fränwaro, såsom
nu, som ock för min tid warit skedt wid sådana tilfällen.

Consistorium afbidar i ödmjukhet hwad Eder Högstwördighet
skulle i ett eller annat mål skulle fsidj täckas anordna och om
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gunstigast påminna. Medlertid will man söka at effter sin skyldig-
het fullgöra hwad til archistiftets wärd och tilseende hörer för sin
del.

En enligt Högwördigste Herr Ärchebiskopens höggunstiga skrif-
welse 1 til mig har jag berättat minä h:r colleger Eder Högstwör-
dighets lyckeliga hemkomst effter en wådelig och swär resa, då
hwar fägnade sig öfwer det förra, samt anförtrodde mig å deras
wägnar alrawördsammast felicitera anländandet til hemorten.
Önskel. at någon obehagel. påfölgd af så plägsam öfwerfart woro

aldeles okänd och läng wäg borto.
Hyvää vuoden loppua, terveyttä ja voimia! Gott slut på det gamla året,

hälsa och krafter!
Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 20. Decembr. 1775. Lars Hydren.

23. Högwördigste och widaberömde Herr Doctor, Archebiskop
och Procanceller, Höggunstige Herre.

Kiittää jo helmikuussa saamastaan kirjeestä ja pyytää anteeksi ettei ole aikab
semmin vastannut. Pahin syy hidas postinkulku Turkuun talvisin. Tackar
för brevet, som hän fått redan i februari och ber om ursäkt att hän ej tidigare
besvarat det. Orsaken värit den tröga postgången tili Åbo.

Altsammans går nu ordinaria via å bägge sidor sä godt det kan
tila widare, men bäst enär man harat äga Eder Högstwördighet
at i åtskilliga mäl få trygga sig til, och med fullkomlig styrka
afgöra målen, i hwilcket afseende för min ringa del jag winner
en god lisa. Har tilförene fått förständiga at i afgängne prseposi-
torum ställe inga ordinaire tilsättas, men vicarier tils widare, sä
torde äfwen blifwa med wiss tids förordnande til synodus, som
länge tid bli[fvi]t npskutit för mellankomne archibiskops fränfälle
m.m.

Eder Högstwördighet har ock behagat på consistorii vrbici an-

modan gynna notarien Stälberg med höggunstig skrifwelse, som
jemwäl gäller för samma prästman at äga rum på förslaget til
ledigblifne Delsbo pastorat, fastän nasta antecessor pr. Canutus

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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Lenseus behagat kallat et poenitents pastorat för sin tid. Önskar, hwar
ägde så godt ställe at försörja sig på. Tillika t[r]ifs icke pr. och
pastor i Enköping, mag:r Brander der, men manibusque pedibusque
at blifwa en med pä förslaget thit, kommer med begäran. För nägon
tid gjorde Kongi, secreteraren Friedenheim den synnerl. hedern
och fägnade mig med gunstigt besök, hwilcket war mig til prog-
nosticum til mera förmon widare.

Böndren pä Fiby archebiskopsstolen i Wange sochn ha begärdt
storskifte på äker och äng, Consistorium har trodt dermed uppehäll
hafwas bör til des Eder Högstwördighet lyckel. anländande warder
in locum.

Å denna ort stär alt wäl til, ordinairt och jemt.
- Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 24. April 1776. Lars Hydren.

P. S. Wagar anhälla om ödmjukt helsnings förmälan hos herr
cancellierädet Hassel, en gl. respectable wän och gynnare if. ung-
doms tiden i Strengnes gymnasio. Tror mig wara snart den enda
bland dem herr cancellierädet kan ihogkomma, kan sägas

Omnes composui felices, nunc ego resto.

Nasta Junii mänad blir här magisterpromotion.

24. Högwördigste Herr Doctor, Ärchebiskop och Vpsala
Academiai Procancellarie.

Kiittää 24/V pitystä kirjeestä. Tackar för brevet, dat. den 24/V.
Beklagel:t är at höste- eller brödsäden stär ä andra sidan om

Neptuni rike nti fara, men å denna sidan förnimmes rogen så ock
ämnet til öhlsäden wacker, och synes beboda oss bördig ärswäxt,
ehuru wäderleken hela Maji mänad igenom warit mycket härd och
kylachtig och welat göra rogsädet glesare, som Gudi lof war wacker
i början af wåren emot förmodan af orsak at den warit för frodigt
och förwäxt om hösten.

Ärchebiskopsstolens bönder på Fiby genom inlaga begärde i
wintras storskifte sins emellan pä sinä äkrar, hwilcket Consistorium

14
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fant bäst at därmed mätte upskof ske, til dess wederbörande deras
herre och innehafware ankommer, likaledes blir upskof til höste-
tinget med en sak, hwaruti Fiby taga del med andra deras gran-
nar. Det gläder mig på det alramästa, det consistorierne dessförin-
nan aro lyckelige at fä wörda ocb med ny frögd omfamna sin Apollo
och egen höga Förman med allo.

Sä högt jag beklagar herr cancellierädets Hassels sjukliga omstän-
digheter, så hugnar det mig derjemte, at wara nti den hedersherren
gunstiga ilmgkomst innesluten, och ber om min ödmjuka helsnings
förmälande.

Den 17. dennes blir magisterpromotion, fast i illustrissimi frän-
waro, hindrad af swagare helaa; och d. 20. rectoratsombyte för d:r
Hesselgren til profess. Aurivillius. D:r Clewberg warit hardt när
döden, men wederfås. Några af stiftets äldre pastores hafwa detta
år aflidit, och lemnat Consistorium beswär af en myckenhet sökande
i de afgängnes ställe. Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 5. Junii 1776. Lars Hydren.

25. Högwördigste Herr Doctor, Ärchibiskop och Procanceller,
förnäme, gunstige Herre.

Hade gerna haft betänckande at falla Eder Högwördighet beswär-
lig med denna min ringa skrifwelse, om icke studiosus juris dn.
Olaus Wibelius, som nu täncker sig til Åbo at blifwa engagerad
i Kongi, hofrätten derstädes, kunnat afstå at hälla efter mig at,
som hän trodt min ringa intercession skulle något kunna förmä hos
Högwördigste Fadren, Herr Archebiskopen, då jag likwäl har orsak
at recommendera mig hos min wärdsta höga Wälgynnaren, Eder
Högwördighet. Denne student har efter fadrens kyrkioherdens i
Södra Telge och modrens begges nog tidiga frånfälle blifwit försatt,
tillika med 7 syskon, i största trängmäl och medellöshet; men har
likwäl under denna ständigheten här wid academien tid effter
annan prof ädagalagt af alt hwad en studerande person wäl ägnar
och anstår, som dess testimonium academicum bewitnar och jag säsom
nationis siiderin, viceinspector med godt samwete kan intyga. Ehuru
hän skal nägorlunda wara känd af högwälborne herr praesidenten
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i Kongi. Åbo hofrätt, så anhåller det Eder Högstwördighet af högst-
gällande ynnest anse täckes studiosus Wibelius, samt sä nägon måtto
hos höga wederbörande hans omständigheter befordra, efter hän
ock med beröm förswarat sin nyl. hälna disputation in jure. Beder
ödmjukast at denna min dristighet höggunstigt uptagas måtte.

Elliest är consistorii ecclesiastici ocb stiftets tilständ i sit rätta
skick. Herren uppebälle ocb beware wär höga förman, Högwör-
digste Herr Ärchebiskop i längl. tider ocb låte den dagen snart
nalkas, då wi med största glädie få omfamna then Högstwördade
Herren!

Den glada wäderiek denna tiden lemua, oss hopp om en wäl-
signad skörd detta är. Ödmjukaate tjenare

Vpsala, d. 2. Julii 1776. Lars Hydren.

26. Högwördigste Herr Doctor ocb Ärchebiskop samt Vpsala
Academise Procancellarie, böggunstige Herre.

Suosittelee [Kippisin ies Ferlanderia apulaiseksi arkkipiispan prebendiseura-
kuntaan Bälingeen. Rekommenderar prästmannen Ferlander tili adjunkt i
ärkebiskopens prebendepastorat Bälinge.

För nägon kort tid hade jag arani hafwa gunstigt besked af h:r
Kongi, secreteraren Fridenbeim, som lemnade mig gladt hopp om
Eders Högwördighets sä lyckeliga som effterlängtade ankomst til
denna ort wid slutet af Augusti mänad.

Hö- ocb sädeswäxten är ymnig i Vpland, i Sörmanland likaledes,
men säden af mycket regn nog wel lidande derstädes. — Ödmju-
kaste tjenare

Vpsala, d. 24. Julii 1776. Lars Hydren.

27. Högwördigste Herr Doctor, Ärchebiskop ocb Procancellarie,
böggunstige Herre.

Med mycken wördnad bekänner Högwördigste Herr Ärchebisko-
pens ocb Procancellariens böggunstiga af den 30. Julii passato ocb
ödmjukast tackar för bewist grace emot mig ocb juris studiosus
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Tibelius (sid); lian mä wisst skatta sig lyckelig öfwer en sä hög
Herres grasös. Har nu den aran at innerl. glädjas af gryningen til
den för Consistorium och ärchestiftet uprinnande glada dagen, då
man ernätt ändamälet af gemensam wäntan, och betyga ödmjukaste
wördnad och lyckönskningar för Eders Högstwördighet hos när-
warande. Herren göre altsä den förestäende resan både snar och
lyckesam.

Hade icke ännu kunnat å nyo komma til beswär effter herr Fer-
landers trägna åstundan, nu förnimmer jag huru det är. Jag hade
tilbudit honom adjuncturen hos min stackars pastor i Waxholm, de
begge skolat wisst blifwit nögde med hwarannan; men Ferlander
swarade icke categorice derpå, efter som gjorde sig speculation pä
det hän supplicerade. Son min emottog deruppä annan prästman,
som snart anländer til honom; medlertid qwarstadnar d:n Ferlan-
der härwid landsförsamlingen til hösten. Blir wel utwäg för honom
at tienä wid annan församl. i stiftet. Hwad mag. Runbom angär,
sä är hän regementspastor wid Yplands infanterieregemente samt

vicepastor hos sin swärfar gl. probsten i Ehrentuna församling,
gränsande näst til Bälinge, en mil från Vpsala. Magister Runbom,
som är alfwarsam och tilförlitelig man, skulle alrabäst en gång kunna
med goda räd och uplysning betjena Eders Högstwördighet hwad
Bälinge prsebendepastorat och ärchebiskopsstolens tilhörigheter
widkommer, så mycket mer som hän warit i den syslan, adjunct
och amanuensis hos framledne herr archebiskop Troilius och seder-
mera i sterbhuset, och sagt mig hwad wackert hän incasserat. Men nu

är lian stadd som förmält är, pä sin egen post. Hos fru archebiskopin-
nan är nu en magister Widgren. Jag wet wel at lian äfwen nyttjar
andras recommendation; jag låter dermed bero, til dess mig sker
lyckelig förmon at muntel. yttra mig. Til ganska ymnig hö- och
sädes wäxt njuter man en önskel. bergnings wäderlek och inbergas
ali rogsäden denna wecka. Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 14. Aug. 1776. Lars Hydren.

Apost.

Anhäller, det til herr cancellierädet Hassel min trogna och
ödmjuka helsning förmäles; jag wet at den herren behäller mig i
benäget minne, sedän den tiden lian tillika med mig freqventerade
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Strengnaes gymnasium. Af ali den tidens ungdom wet jag nu ingen
lefwa, mer än mig och probsten Westman i Skånela i delta stift,
ej eller i Strengnääs stift och Sörmanland. Beklagar herr cantzlie-
rädets försporda ohelsa. Herren uppehälle och styrke honom!

Måste besannas om mig: Omnia fert aetas, animum quoque, har
likwäl hittils åldern tillätit, Gudi ära! förrätta alla minä åliggande
ämbetes syslor.

28. Högwördigste Herr Doctor, Ärchiebiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Pyytää anteeksi, ettei ole kirjoittanut. Iloitsee sen johdosta, että arkkipiispan
paluumatka on mennyt hyvin. Anhåller om tillgift för att hän icke skrivit.
Är glad över, att ärkehiskopens återresa avlupit lyckligt.

J stiftet har icke förefallit nägot betydande eller förunderligt
på dessa 8 dagar; icke har mer än en fullmagt hunnit inkomma, den
notarien är ombefallt med denna post öfwersända til Eder Högst-
wördighet för p;r Brander. Så snart flere anlände skal likaledes
ske. J morgon blir consist:m syslosatt med förslagens uprättande til
Frötuna och Rådmansö, hwartil 10 äro sökande, och til Widbo och
Husby äfwen sä många.

Jag supplicerar om höggunstig recommendation sä för min son
Eric, som för p:r Arrhenius hos h:r excell:ce cancelleren wid
nägot tjenligt tilfälle dem Högwördigste H:r Archebiskopen hög-
gunstigt behagat uptekna låta til doctorshederns erhällande. Clinia
satagit rerum suarum heter det, en eller annan af wärt stift när-
warande kunna äga gynnare äfwen norrifrån och torde gå, absentes
carent etc. Har nu icke hunnit hos illustrissimum skriftel. inkomma,
owist om jag skal wåga, men efter jag ernått så mycken grace hos
Eders Högstwördighet, sä har wanan gjort mig dumdristig. Prof.
d:r Amnell är sjuklig, pr. Thorells son studiosus närwarande räkät
uti hjerteängslan sä högt, at hän misströstar om näd och salighet,
ehuru prästeämbetet gör sitt til, har stundel. wist om sig, mäste
skrifwas til fadern, at hemta honom hem. Beder om gunstig tilgift
för widlyftighet uti saker af mindre wärde. —- Troödmjukaste
tjenare

Vpsala, d. 20. Octobr. 1778. Lars Hydren.
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29. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Academiae
Procanceller, liöggunstige Herre.

Högwördigste Herr Archiebiskopens i dag ankomna gunstiga
skrifwelse får nu Consistorium anledning at sig efterrätta hwad del-
tagandet widkommer i deltagandet i de fällande riksdags penningar
af högwördige ståndets tilförordnade notarie magister Nils Insu-
lin. 1

Sedän jag sidst önskat det äfwen denna gång giör wälsignad
början af Eder Högstwördighets riksdagsarbete och ali god fort-
gäng under beständig helsa och wäbnäga, får jag ödmjukast berätta
det intet förunderligit mer än wanligt kan wara aflupit. Sista
Consistorium komman enhälligt öfwerens om förslaget til Widbo
och Husby sacellanie, men wid Frötuna och Rädmansö icke sä, måst
altså tils i morgon til förslagets afgörande 3:ne pastores inkallas
och adjungeras. Til en division äro ännu icke fullmagt hunnit in-
komma.

Wägar äter ännu supplicera, det Högwördigste Herr Arcbie-
biskopen nu wille företrädeswis liafwa i böggunstigt minne at pä
högsta ort tildet bästa recommendera jemte min son, probsten
Arrbenius, soin hela 13 ären tjent wid bibliotheket, warit docens,
disputerat sub praeside i theologien då hän sökte adjuncturam theo-
logicam 1761, samt nyligen in synodo. Jag haft betänckande härmed
beswära illustrissimum academiae cancellarium, som förmodeligen
ej tager sig af saken, men endast fattar tilflycbt och förtroende
til Eders Faderliga Högstwördighet det jag tror wara det säkraste.

. ödmjukaste tjenare

Ypsala, d. 27. Octobr. 1778. Lars Hydren.

30, Högwördige Herr Doct. och Archiebiskop, min liöggunstige
Gynnare.

Har icke wågat falla beswärlig genom skrifwelse sedän denna
månad börjat och jag kunnat föreställa mig hwad mängabanda

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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ämbetes höga görorhäl omgifwit Eder Högstwördighet hela denna
tiden, och stundeligen blifwit, hwar under helaa och lifskrafter
jag troinnerligen önskar. Den högst glädjefulla tidning ifrån högsta
ort til wårt Mantoa bar så intagit allas wåra ainnen, at hwar glömt
sig sielf nti annat än utbrista nti frögde och tacksejelae rop uptil
himmelen. Huru icke? lidaa duaig åyatii] uåt r&v dcogr/yfia reÄsiov.

At begge denna stads societeter hafwa på det högata de nonain
kunnat och bordt sökt förklara sin skyldighet underdänigt för wär
nädigste öfwerhet och det Kongi, huset, skal innan kort i Almänna
Tidningarna kungöras.

Sistl. Söndaga skedde här i de 3 kyrkior allmän tacksejelae för
en så hög och sällsynt Herres nåd, genom tjenligt tai näst för
böneformulairet och sång: O, Gud wi lofwe Tig af predikostolen,
hwaraf under flera omgånger af stycken på slottet samt s . . . or 1

af stadsens begge corpser lät höra sig, hwar uppä om afton illu-
mination skedde sä i privato som publique husen öfwer alt, äfwen
til mycken fägnad ärchiebiskopshuset räknas bör, nien slottet war

mörkt.
Samma afton höllo både stadscorpsen fester pä rådhuset och

aisti. Mändags-afton hällea oration pä academien, war academiska
festen med ätskilliga gäster hos rector, der äfwen ingen gick im-
pransus aut incoenatus; jag hinner ej med alt. W ackert nog på
wårt aätt.

.1 dag hålles deröf :r oration på academien; nationerne hwar
för sig föra eller sednare söka genom tilständiga tai förklara deras
underdäniga glädje uti tacksejande och förböner för wårt wälsignade
konungahus.

Uti wårt capitel gär, som jag tycker, skickeligen til. Programa
afgär i dag til illustrissimus, som lärer meddela ät dem, som weder-
hör. - —■ Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 13. Novembr. 1778. Lars Hydren.

Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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31. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Kiittää 16/X p.tystä kirjeestä. Huolestunut arkkipiispan terveydestä.
Tackar för brevet av d. 16/X. Är orolig med ani. av ärkebiskopens hälsa.

Jag är mi tillika med domkyrkiosysloman som komna at i dom-
kyrkians documenter granska hwad som widkommer för grefwinnan
Lewenhaupts testamente m.m. och at gifwa domkap. sädant wid
handen til ombefallt yttrande deröfwer.

Herrar fullmägtige ifrån ärchiestiftet hafwa i dag genom skrif-
welse inkommit rörande otilräcklighet af riksdagspenningar för dem
denna gängen, som skal nasta sammankomst nasta Onsdag tagas
i öfwerwägande, och meddelas hemmawarande contractister och her-
rar pastorer.

Hector academiae jemte mig erindrar sig warit illa det som blifwit
eftersatt och som bordt ske at efter skyldighet öfwersända behöriga
exemplarer af programet til Högwördigste Herr Archebiskopen och
Procancellarien, hwilket nu med denna dags post ske lärer, och
herr rector äfwen bedja höggunstig enskyllan före, samt öfwer-
sänder relation öfwer hwad som under wåra underdäniga festiviteter
förewarit.

Vpsalenses hafwa pä sitt wis hudit tilat fira, men aldrig tilräckel.
wärda himmelens näd emot konungahus och riket. Gifwe Herren,
at wi af trognaste hjerta kunde bedja om beständighet och fortgång
af denna wälsignelse! Tildelaf ordines sacros hafwa snart

10 st:n sig anmält och derom anhållit i anledning af vocationer,
hwarom Consistorium lärer snart Högwördigste Herr Archiebiskopen
upwackta.

Man täncker läta i Decembris prästexamina försiggä, men det
öfriga ankommer pä Eder Högstwördighets godtfinnande och om-

ständigheter.
Anhåller om höggunstig tilgift at min gamla hand råkat lemua

dessa sä owördsamt dock af gladt hopp om wanlig gunst, lenmar
som det är, och med min och hustros trognaste suckningar för
Eders Faderl. Högstwördighet, är ad curam. Ödmjukaste t je-
nare

Vpsala, d. 20. Novembr. 1778. Lars Hydren.

1 Epäselvä. Otydligt.
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32. Högwördigste Herr Doctor, Ärchiebiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Sedän domkapitlet icke ser sig knnna deltaga uti framledna fru
grefwinnan Lejnohwes (sic!) gjorda testamente til Vpsala domkyrkia
ulan at stämma derä hörde domkyrkierädet til, har jag at ödmjukast
efterkomma Högwördigste Herr Ärchiebiskopen (sic!) Höggunsliga
skrifwelse, icke annat saken rörande i handlingama kunnat igenfin-
na, än fru grefwinnans testamentariska disposition och den i afskrift,
hwilken vidimerad härhos medföljer. Originalet lärer ofelbart
wara förwaradt uti Götha håfrätt ifrän förra tiden.

Härjemte jag i ödmjukhet fär wid handen gifwa det til afgörandet
häröfwer fördes någon tid til närmare uplysning och moget be-
tänckande på domkyrkans wägnar, förrän swaras kan herrar grefwar
och generaler i theras proposition, och torde det icke bli så lätt. Sä
frägas om arf eller aflingajord, om icke skilnad wore med grefl.
familieme Lejonhufwud och Levenhaupht m.m., hwilka dubia jag
i ödmjukt förtroende dock drifwer uti Eder Högstwördighets sköte
öfwerlexnna, så ock om dylika frågor icke torde underställas be-
hörig domstol, innan domkyrkian afläter hemmanen allenast för
1.000 riksdaler specie. Beati possidentes, dylikt lärer wara de här
hemmawarandes tancka, som deltaga i domkyrckiorådet.
Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 24. Novembr. 1778. Lars Hydren.

Ödmjuk apostille.

J lika ödmjukt förtroende får nämna det Sai. Grefwinnan war
beslägtad med Stureska familien, grefwen har nyi 1 refererat,
däri bland äro underrättade x hemmanen beständigt wara
domkyrkians. At nu denna taga i betalning som til credit är 1.000
Rr. är ej tilräckel:t knapt alterum tantum ock det i f ali Herrar
Grefwar, Generaler wore Descender af ofta nämda Grefwinna. Bäst
hafwa anstånd med afgörande i detta * alt, man får glädja sig af
den förmon at se Högwördigste Herren närwarande.

Epäselvää. Kts. seur. siv. Oläsligt. Se följ. sida.
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33. Högwördigste Herr Doctor och Archibiskop samt Acad:ae
Procanceller, höggunstige Herre.

Under trognaste önskan at härmed . .ödmjuk skrifwelse in-
komma, dä Eder Högstwördighet befinnas måtte begäfwad med
helaa och sjelfbehageligit tilständ, öfwersändes här hosgäende bref,
hwaraf hwarcken jag el. borgmästaren effter nya författningar ej
hafwa at deltaga. J samnia ärende bar Consistorium academicum
skrifwit til lians excellence academie cancelleren, som förän hän
föredrager inför Kongi. Maij :t personens wederwärdighet 1 ei mindre
dertil torde communicera saken med höga domkyrksräds herirar, nu
i Stockholm wistande.

1 Epäselvää. Otydligt.
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I dessa dagar har Consistorium examinerat 8 st. befundna tjenliga
til s. ordines, men 4 andra blifwit befundna i studier swagare än
at kutina admitteras denna gong och derföre blifwa differerte. Nasta
Mån- och Tisdag skola de läta höra deras predikogäfwor. Consisto-
rium fär under tid med wördnad afbida Högwördigste Herr Archi-
biskopens lyckosamma hemkomst för Julhögtiden och at således
läta prästeordination försiggå.

Jag börjar at tröttna aldeles af sä tätä syslor på älderdomen pä
åtskilligt sätt; men alt mitt lilla egyov är dock en lek emot Eder
Högwördighets i den Stora werlden, hwartil Gud förläne god styrcka!
Framlefwer ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 4. Decembr. 1778. Lars Hydren.

34. Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Tuomiokapitulin pienehköjä juoksevia asioita. Smärre löpande ärenden
inom domkapitlet.

Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 10. Dee. 1778. Lars Hydren.

In margine: P. S. Anhåller ödmjukast om enskyllan at åhren
öch paper orsaka obehagligt skrifsätt 1

Ödmjukaste tjenare

35. Högwördigste Herr Doct., Archibiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Tekee selkoa erinäisistä tuomiokapitulin juoksevista asioista. Redogör för
inom domkapitlet löpande ärenden.

Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 11. Decembr. 1778. Lars Hydren.

1 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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36. Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Procanceller,
min höggunstige Herre.

Kiittää kuluneesta vuodesta, toivottaa onnea uudelle. Tackar för det till-
ändalupna året och önskar ett gott nytt är.

Ödmjukaste tjenare

D. 1. Januarii 1779. Lars Hydren.

Apostille.

Har börjat sidst på året förmercka något mer waraktig brist i
helsa, hoppas dock bättre, om Gudi behagar.

Twenne af clero, praep. och pastor i Skånhella mag. Westman,
som war gymnasii kamrat i ungdomen med sai. h:r cancellierådet
Hassel och mig, så ock pastor i Färila Rogstadius hafwa begge i
Decembri afsomnat.

Marckegången är faststäld på detta år i slottscancelliet d. 30.
sidstl. til 41 d:r 8 s. kopp:nt öf:r huf:t.

37. Högwördigste Herr Doctor, Arcbiebiskop och Procancellarie,
höggunstige Herre.

Lausuu kunnioituksen vakuutuksen arkkipiispalle ja toivottaa hänelle voi-
mia. Uttalar sin vördnad för ärkebiskopen och tillönskar honom hälsa och
krafter.

Anhåller om lof at för öfrigt uttrycka minä pia desideria. 1. At
Vpsala härliga domkyrkia ei bortgömd blifwer och förmörckad
inom nya murar. 2. At krona och stolarna i delta sköna tempel ändtel.
en gång hinna mätte til bygnad, hwilken tid för tid blifwit pämint
om, men ännu lika när och utan alfwar. Jag som pastor glömmer
mig häröfwer, nä jag gär snart allwerldernes wäg frän altsammans.
I stiftet har sedän jag senast hade aran at skrifwa, icke något merk-
wärdigt förefallit. Ödmjukaste tjenare

Vpsala, d. 19. Januarii, 1779. Lars Hydren.
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38. X.X.X.

Salve Mecsenas ac ter Venerande Pater Tu
Regis amor fidus prsesidumque gregis:

Grex Tua cura, libens gemino qui pascua prsebes
Eloquiumque Dei, Te duce rite docet.

Juxtaque Ypsalici Te sacrapalsestra Lycei
Phospborum anhela suum, Praesul amande, colit.

En ego devenerans redeuntem, Numine miti,
Natalem grator corde manuque Tibi.

Quot dixit vixit quoque septuaginta Davides
Annos humanos, addit at ille decora.

Narsilai numeroa plus ultra, Nestoris annos!
Sospes et o vivas, per pia vota precor.

In Te vivit enim rerum tutela Sacrarum,
In Te vivit item spes columenque meum

emÖQo,UTjs endv/urog

Die XII. Calend. Augusti MDCCLXXXI. Laur. Hydren.

Annos LXXXVII cum dimidio natu

beatam praestolor åvåXvoiv

39. Högwördigste Herr Äriebiskop (sic!) och Procanceller,
höggunstige Herre.

Kuninkaan käskystä on lakattava soittamasta kelloja leskikuningattaren jäl-
keen, josta kiertokirje lähetetty papistolle. Pd konungens befallning bör
ringningen ejter änkedrottningen upphöra, varom prästerskapet underrättats
genom cirkulär.

Med sidsta post ankom skrifwelse til Consistorium frän herrar
fullmäktige för Solna mycket bofälliga kyrkia til hwars tidiga repa-
ration utbegäres med görligsta första af de för hufwudstolen årliga
fallande interessen nägon anseenl. summa; anstalt är fogad i saken,
och finnes i god berädskap öfwer ellofwa tusende daler kopp:nt
til förenämnde behof at öfwerlemnas, nu genast. De få närwarande
consistoriales hälla före det med penningalefwereringen mäste up-
hällas att til Högwördigste Herr Archebiskopens snart förwäntade
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lyckosamma äterkomst til Ypsala och när Consistorium blir plenum
och fullsutit, hwilcket är angeläget.

Eder Högstwördighet hembär jag ödmjukaste tacksejelse för
höggunstig recommendation hos illustrissimum; samma höge herre
behagat hugna mig med ett mycket nådigt swar. Ödmjukaste
tjenare
Ypsala, d. 16. Aug. 1782. Lars Hydren.

40. Högwördigste Herr Doctor, Ärchebiskop och Procanceller,
höggunstige Herre.

Lähettää arkkipiispan nähtäväksi tuomiokapitulin kiertokirjeen. Sänder
tili ärkebiskopens påseende domkapitlets cirkulär.

Sä godt soin ensam bar jag måst wistas här medan det icke warit
wähl at skilja h:r doct. Amnell frän sitt wattudrickande; medlertid
äro de ärender, hwilcka ej toit drögsmål, blifwit expedierade. J dag
anlände tili Consistorium Kongi. Maij:ts nädiga skrifwelse deruti
förständigades at probsten Sundii enkas ansökning fått afslag.

Herr cancellarii secreteraren låter mig weta Konungens nädigste
bifall til ledighet ifrän offenteliga föreläsningarne och at jag får
wara bet .

. . gt 1 pä resolution å behörig hög ort. De höga herrar
ware wälsignade, soin täckts hjelpa saken, hwarwid jag bar at

innerligen wörda Högwördigste Herr Ärchebiskopens ynnest. Lärer
altsä icke längt häreffter fullkoml. blifwa hugnad de pleno effectu.

Ödmjukaste tjenare

Ypsala, d. 30. Augusti, 1782. Lars Hydren.

And. Joh. von Höpkeniltä. Från And,
Joh. von Uöpken.

1. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiitollisena piispalta osakseen saamastaan ystävällisyydestä toivottaa hyvää
uutta vuotta. • Tacksam för den vänskap hän fått röna från biskopens sida:
tillönskar ett gott nytt år.

1 Epäselvää. Otydligt.
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Högwördige H. Doctorns, Biskopens och Procancellerns hörsamma
trognaste tienare

Skenninge och Ulfäsa, d. 14. län. 1763. A. I. v. Höpkenn.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman och Biskop, Åbo Academie Pro-
canceller, then Högwördigste H. Doctor Mennander Åbo.

2. Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Wäderlekens beskaffenhet har utan twifwel warit wällande at

iag först i dessa dagar erhållit H. Doctorns och Biskopens nyährs
skrifwelse, för hwilcken iag aflägger min hörsamma tacksäijelse.
Som fä gifwas, hwilcka förtiena den acktning tili hwilcken H. Doc-
torn och Biskopen sä fullkombligen är berättigad, sä har ingenting
kunnat wara mig hugneligare än see mig nti H. Doctorns och Bisko-
pens wärda ätancka wara innesluten. Den Högste uppehålle H. Doc-
torn och Biskopen uti mänga ähr, kyrckian, riket och wetten-
skaperne tili styrcko. Om mit råd blefwe fölgdt och min åstundan
upfyld, skulle iag äga den glädien at see H. Doctorn och Biskopen
här i Upsala och hufwud för swenska församblingen. Herrskar
samwetet öfwer omröstningarne, sä skier det. Jmedlertid har iag
den ähran at försäkra det ingen med mehra upricktighet än iag
och med fullkombligare tillgifwenhet framherda Högwördige H.
Doctorns, Biskopens och Procancellerns hörsamma trogna tienare

Upsala, d. 24. Febr. 1764. Höpkenn.

3. Högwördigste H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittäen uuden vuoden onnentoivotuksesta toivottaa omasta puolestaan samaa.
Tackar för nyårsönskningarna, önskar detsamma.

Högwördigste H. Doctorns, Biskopens och Procancellerns hör-
samma och trogna tienare

Schenninge och Ulfäsa, d. 8. Jan. 1770. A. I. v. Höpkenn.
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4. Högwördigste Herr Doctor och Biskop!
Hyvää uutta vuotta. Ett gott nytt år!

Plures fortuna nostra, quam nobiscum, säger Galba och så täncker
största hopen. —. Högwördigste Herr Doctoras och Biskopens
hörsammaste tienare

Ulfåsa, d. 13. Jan. 1774. Höpkenn.

5. Högwördigste Herr Doctor och Ärckiebiskop.

Mitt hierta så wähl som H. Ärckiebiskopens högt giällande recom-

mendation tahla hos mig för h. vicebibliothecarien Hagman, men
iag twiflar omat mit förord är kraftigt nog, at befrämja hans fort-
komst, så framt H. Ärckiebiskopen icke kommer mig tili hjelp med en
föreställning hos Hans KL M., hwilcket procancellersämbetet gifwer
full rätt och anledning tili. Emedlertid skall iag ä min sida ingen-
ting försumma hälst h. Hag[e]mans meriter det af mig fodra. -

Högwördigste H. Doctorns och Ärckiebiskopens hörsammaste trogna
tienare

Stockh., d. 1. Martius 1779. Höpkenn.

Niilo Idmanilta. Från Nils Idman.

1. Högwördige Herr Doctor och Professor, Höggunstige Gynnare.

Kiittää 24/XII 1755 p:tystä kirjeestä, iloitsee kirjeensaajan parantumisesta,
toivottaa hyvää uutta vuotta. Tackar för hrevet av den 24/XII 1755, gläder
sig över Mennanders tilljrisknande, önskar ett gott nytt år.

Nu mehra aro biskopsvoteringarne i Lojo, Ingo, Tammela, Achas
och Ålands probsterier förrsiggängna, hwarwid effter then under-
rättelse iag fätt rösterne fallit som föllier: Högwördige Herr Doc-
toren har erhällit 67, doct. Fortelius 46, doct. Tillander 14, doct.
Pryss 10, doct. Forsskäl 12, probsten Werander 13, probsten Erwast
7, biskop Nylander 4, prof. Gadolin 3 och prof. Hassel 1.
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Thet ringa antal prof.- Gadolin fått gifwer anledning tili at wara
omtänckt, huruwida mankan skiäl:n lijta på at lian blif:r then
3:die pä förslaget. Then myckna sorgfällighet ätskilliga hans wän-
ner wijst, at förmä honom röster, tyckes giöra folcket misstänckt
om nägon större afsicht än blott förslag, bwilcken tancka af andra
omständigheter bestyrckes. Uti bref af kyrckioherden Lizelius
erhölt iag en hiilet af innehåll, at sedän Högwördige Herr Doctoren
och doct. Fortelius äga the twenne första mm på förslaget, sä wore

doct. Forsskäl minst fahrlig at fä det tredie, hwilcket ock tyckes
komina at widtagas.

Contractisterne i Tammela och Achas probsterier hafwa nog
missnögde öfwer förrättningsmannens opförande wid wahlet skilts
ät, i anseende thärtill at voteringssedlarne eij blifwit öpnade eli.
tagne tili protocolls, hwilcket uppä theras begiäran flera gånger
blifwit afslagit. Äntel. harmin swärfar med 3 andre prästmän
oachtadt förbud upbrutit wahlacten och igenomsedt sedlarne.
Framhärdar med wördnad Högwördige Herr Doctorens och Profes-
sorens ödmiukaste tienare

Hvittis. d. 4. Januarii 1756. Nils N. Idman.

2. Högwördige Herr Doctor och Professor, Höggunstige Gynnare.

Med hwad ängslan och bekymmer iag iemte flere andre sä kort
tillförene som wid ankomsten tili Åbo at förrätta biskops votering
erfarit then list och illgrep wederbörande widtagit tili utförande
af oförskiämde anläggningar, kan iag eij beskrifwa. Thet war redan
så wida kömmit, at man pä intet annat sätt, än upskofs sökande i
wahlet, kunde fä anledning at hoppas tillfälle tili at hindra och
motha wederbörandes pä alla ställen tilltagande öfwermacht. Wid the
redan inkomne voteringar hade prof. Gadolin erhållit 46 röster
och effter säker calcule hade lian ringast at wänta här 30 vota; tili
detta antal kunde hwarcken för d:r Forsskäl eller nägon annan
med skiäl och sannolikhet uträckning giöras, eij heller ägde man
tillförlitel. underrättelse uppä hwilcken pluraliteten i Österbotn
kunde falla; thessutom war ingen tid öfrig at innoin wahlet igenom
föreställningar och öfwertygelser leda folcket utur en äimän och
15
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diupt intryckt förblindelse, soin med tracteringar, förklenande
rychten och, som säges, gällande medel, samt misstroendes stifftande
imellän prästerskapet på det ifrigaste blef underhållen, utom thet
at flerahanda kringspridda skriffter förledt mänga at eij antaga
råd och underrättelse. I thenna belägenhet opsatte iag i afskrifft
medgäende skrifft och fick therunder änskiönt med möda några
underskriffter, hwaruppå iag anmälte hos h. h. consistoriales mit
förehafwande och want igenom föreställning af förestående olägen-
heter then försäkran, at the thet samma wille understödia och
skrifftens öfwerstyrande tili Hans Maij :t sig åtaga, tå therom skulle
ansökning giöras; imellertid arbetade nägra wänner uppå fleras
förmående iemte mig tili deltagande i thenna skrifft, hwilcket doch
eij wille gå synnerl. fort, och erfor iag härwid at intet alla aro

redeliga som willia therföre wara ansedda. Doch fick modet eij
fällas; d. 21. om märgonen, tå wij skulle op tili Consistorium, war

mit medföllie allenast 14 man; af thesse blefwo prof. Grå, probst
Lebell och probsten Haartman iemte mig deputerade at inlefwerera
skrifften i consistorio och anhålla så om thes öfwerstyrande som
anstånd med wahlet tili des Kongi. Maij :ts utslag kunde falla;

hwaruppå samtel. prästerskapet inkallades at lemua utlätande i
thenna sak. Härwid förelupo några ordwäxlingar, och tå begge
partieme skulle urskillias, blef föreslagit at the, som ästundade up-
skof i wahlet, skulle träda ut if:n consist. rummet, hwilcket så
lyckel. aflopp, at eij Hera än 9 qwarblefwo, neml. past. Gadolin if:n
Bierno, thes swåger en capellan reet. Svebelius, collega Gr. Halle-
nius, capellan Tenlenius if:n Biemo; the öfriga erhindrar iag mig
icke nu, doch äro the alla i consist. protocoll uptecknade. Thesse
giorde wäl ett och annat inkast, men besinnade sig doch at hijfalla
then öfriga hopen och åtnöijas med walets upskiutande. Flera-
handa orsaker hindrade mig at eij optaga uti skrifften någon stö-

tande omständighet, som kunde ophäfwa det förra eller härintill
hållne voteringar, i förmodan, at sädant om eij igenomthessa anförda
puneter, doch nägra andra, them Consistorium kunde få anledning
at andraga, stode tili at erhällas. Tili den ändan har iag ytterligare
hos h:r h:r consistoriales giordt föreställning at hos Kongi. Maij:t
anmäla l:o thet några förföriska skriffter rörande nu förewarande
biskopswal blifwit i stifftet kringsände, hwarigenom mången enfal-
dig fallit pä tanckar och afsichter, them hän gierna will och bör
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få ändra; 2:o slächtingar af them, som erhällit röster, hafwa voterat
och thet med slutna sedlar; 3:o af the inkomne voteringsproto-
coller och bifogade sedlar finnes at nägra voterat en trenne gän-
ger på en sedel; 4:o at adjuncterne, som förmodel. lära få wahlrät-
tighet, blifwa utstälte för misstanckar och utmärckte, tå the nu

effterät ensamma konuna at votera; 5:o at som delta mähl hörer
tili ständets rättigheter, borde nu församlade consist. regni få
underrättelse och del af thenne sak och således tillfälle at hos
Kongi. Maij:t med päminnelser inkomma. Then första puncten
höllo herrarne betänckel. emedan then kunde ledas tili under-
söknings och processers anställande, doch försäkrade doct. Tillander
at sända öfwer tili des wänner i Stockholm ett af sådane skriffter
som hän öfwerkommit, hwilcka skulle betiena sig theraf i thenna
afsicht med lijka efftertryck, som skiedde thet af Consistorium.
2;dra, 3: die och 4: de puncternes andragande woro the alla enige
om. 5: te puncten ansägs äfwen betänckel. Tili at bestyrcka den
4: de pimeten om adjuncterne har prosten Salovius, som nu är här,
låfwadt at ä sitt probsterijs wägnar komma in tili Consistorium
med en skrifft i dessa dagar. Expeditionen ifr. Consistorium lärer
intet skie förrän effter 2 å 3 weckor. Sädan är nu sakens be-
lägenhet, hwilcken iag eij undgä bordt at i ödmiukhet berätta.
Skulle nytt wahl erhällas, sä tyekes saken kunna effter önskan
hielpas; men i annat fali är ingen annan utwäg, än at widtaga
Österbotninska pluraliteten, som säges falla pä d:r Mathesius.
Under thenna hwälfning har iag hafft förtroende af en hop ämbets-
bröder, men nu utsprida particandarne rychte, som wore iag d:r
Pryss och d:r Tillander tillgifwen och missbrukade wänners till-
gifwenhet nägonthera tili förmohn, och bestyrcka thet thärmed at

iag flera resor gått hos bemälte herrar, hwilcket doch warit i an-
seende tili sakens forthielpande oumgängeligt; men thetta hoppas
man snart förswinna. Kyrckieh. Hoekert har warit en redlig och
ährl. kari, men min probst ingenting mindre än sadan, ehuru hän
will inbilla folck. Kyrckh. Polviander i Lappo blef ock redlig;
hän war förut pädet högsta andra partiet tillgifwen. Pr. Melart. 1

är med sitt contract totus Gadol. The som underskrefwo skrifften
äro tili en del för d:r Pryss. Probst. Haartman är ock en braf
kari och signaliserade sig igenom ährlighet. Widare har iag nu

1 Melartopwus.
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intet at heratta, utan längtar hiertel. fä höra at med alt thetta
något gädt kunde winnas. Behagar Högwördige H:r Doctoren fägna
mig med bref, sä får iag thet säkrast igenom Frosterus el:r tull-
förwalt. Calloander, emedan iag befarar at the under mit namu
upsnappas på posthuset. I öfrigt önskar at den Högste wille styra
alt tili det bästa, och innesluter mig i Högwördige H:r Doctorens
ynnest samt framhärdar Högwördige H:r Doctorens och Professorens
ödmiukaste tienare

Åbo, d. 24. Jan. 1756. Nils N. Idman.

3. Högwördige Herr Doctor och Professor, Höggunstige Gynnare.

Högwördige Herr Doctorens höggunstiga skrifwelse af d. 25.
sidstl. Junii har iag haft den ähran at erhälla. lag erkänner med
ödmiuk wördnad then förnyade försäkran iag themtnr hämtadt
om Högwördige Herr Doctorens ynnest för mig.

Sedän mit sidsta hafwa flerahanda wälfningar förelupit i den
bekanta saken. D:r P. och d:r F. omgingos en tid med tanckar at

begiära en Commission och undersökning rörande the ntspridda
skriffter och Hera tagne mått i saken prof. Gadolin tili förmohn;
the woro ock i förmodan at understödias i thetta måhl af präster-
skapet; men uppå föreställning om therwid inlöpande äfwentyr
och osäkerhet at winna ändamälet bar thenna speculation afstadnat.
Theruppå widtogo wederbörande thet räd, at draga ut med wahl-
förrättningen i hopp af riksdagens snarare slut; doch blef åter
thetta igenom erhindran af en kommande itererad befallning och
tili äfwentyrs fiscaliskt tiiltä! uphäfwit. Äntel. blef d:r Pr. dragen
ifr. thes förra tancka at competera förslag och har hän i hwarie-
handa mindre anständiga expressioner wid Hera tili f ällen utbrustit
i then mening, at hän häller sig för god tili at komina pä förslaget,
emedan hän tycker sig hällas och begiäras thertill allenast
soin en reserve el:r wahrgierningskarl; hwariemte hän yttradt miss-
troende och härda beskyllningar the wälmenande tili last. Den
7. huius blef i consistorio faststält at thet äterstäende wahl skal
gå för sig ä thet sätt, at Cumo probsterij voterar innom contractet
och the öfrige här i Åbo höstmarknads-tiden. At undgä widare
anledning tili misstroende har man pä par weckor eij welat röra
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thenna sak, hälst numera ytterl:re päskyndande eij tyckts giöra
nägot i saken. Then afwoghet d:r P. ådagalagt och än fortfar med,
förekommer något betydande i anseende tili thet fattade slut om

förslagets ställning, emedan man tyckes föresee at en del afskräm-
mas thymedelst och pluralitetens fäende blifwer owiss. Oachtadt
thet säkra hopp man giör sig at winna önskan, i hwad ställning hälst
förslaget, hwad then 3:die widkommer, blif:r, sä är h:r prof.
Hassels tancka beständig i then del, at p. G. bör uteslutas och
d:r P. bringas på förslaget. Är thetta oumgängel. nödwändighet,
så förekommer osäkerheten at kunna wärckställa thetta med full
wisshet nog bekymmersam. Imedlertid skall härwid giöras alt
hwad möijel. skie kan. lag är nu sinnad at biwista voteringen här
i Åbo och will förmå pr. Haartman at resa tili Cumo. Under
alt thetta och innan then tiden kommer afbidar iag i ödmiukhet
Högwördige H:r Doctorens höggunstiga underrättelse, om något
i wär tanka wore feladt el:r misstagit.

Sidsta consistorii dag blef äfwen förslaget tili Sahalax oprättadt,
hwaruppå fölliande sattes: l:o vicepast., mag. Ranken, 2:o sacell.
Andr. Gummerus ifr. Wambula, 3:o sacellan Mennander ifr. Pel-
käne. Tili thenna ledighet war ock capell. Chryselius ifr. Paatis
sökande med ombud at igenom giffte med änckan försöria sterb-
huset, men säsom mindre meriterad än the nämde 3:ne är lian af
consistorio förhigången, hwarigenom min swägers mag:r Rankens
lycka tyckes wunnit mera säkerhet. Doch soin man befarar thet lian
lärer anföra beswär öfr. förslaget hos Kongi. Maipt och thärwid
understödias af sin förre swäger h:r prof. Gadolin, så är min öd-
miukaste anhållan Högwördige H:r Doctoren täcktes höggunstigast
bestyra thärhän, at omn:de beswär eij rubba min swägers tillämnade
förmohn, hwilckens ganska mycket beträngda tillständ oförgripel.
tarfwar snar hielp. Framhärdar ödmiukaste tienare

Åbo, d. 10. Julii 1756. Nils N. Idman.

4. Högwördige Herr Doctor och Professor, Höggunstige Gynnare.

Thet obehagel. utslag then bekanta saken hafft lära andre för mig
berättadt. Sä wäl wederbörandes onyttiga speculationer med utdrägt

229



Nils Idman.

på tiden, som the brukte löpares arghet at med lögner, löften och
hot förblinda folcket, bar satt oss i en orolig och bekymmerfull
belägenhet. Thet wore en grämande sorg, at see en pä ali rätt*
wisa grundad förbopning siä felt, och thessutom wara redo at emot-

taga effter ali uträdning tryckande framtiden.
Then gudommel. försynen styre allting tili det bästa. Imellertid

och under tillförsicht tili den Högstes milda styrsel fördristar iag
mig at i ödmiukhet heratta, thet then bekanta mannens wänner
gloriera sig at theras önskan icke kan misslyckas, i anseende tili the
författningar, soin skola af hononi wara tagne thärå orten. I fall
Högwördige H. Doctoren intet fär egen tillständig rätts skull wille
giöra sig möda at motha oförsynta anläggningar, sä täcktes doch
Högwördige H. Doctoren giöra thet af ömhet för det almännas och
så många enskyltas wäl.

lag hoppas at Gud hörer bön och giör listiga anslag tili intet
samt gifwer delta stifft en fönnan, som är wärdig at wara det.
Framhärdar med wördnad ödmiukaste tienare

Hwittis, d. 17. Septembr. 1756. Nils N. Idman.

5. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Höggunstige Herre.

At högwördigste Herr Doctoren, Biskopen och Procancelleren af
siukligheter denna tid warit beswärad, beklagar iag hierteligen och
önskar den Högste täcktes giöra thäruti en snar och behaglig ändring
tili stadig hälsa och wähnäga!

Saknaden af högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Pro-
cancellerens höggunstiga närwaro wid min doters bröllop härstädes
har warit oss samteligen ömt rörande. Imellertid hugnar oss den
ödmiukaste tillförsicht, at iag med de minä är i ynnestfull åtanka,
den iag i diup wördnad äfwen framdeles utbeder.

Af den underrättelse, ehuru ofullständig den ock är, som iag nyl.
erhållit om fordna häfder i Tawastland, får iag i ödmiukhet gifwa
wid hand:
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1. I Wessunda by och Hattula sokn är lemning af et huus, bygt af
gråsten, hwaraf 2:ne wäggar än stå qwar tili den högd, at ställen
tili fönsterluffter än synas. Om ålderen af thenna bygnad är ingen
annan underrättelse, än at den är urgammal. Hemmanet, ä hwilc-
kets tomt eller jordthet stått, är nu rusthäll.

2. Aulangon linna skall fordom warit en fästning eller borg !4
mil ifr. Tawastehus stad wid Aulango insiö pä et högt berg, som

allenast pä en sida är tillgängligt, men the öfrige tre sidor skola
wara obestigliga branter. Almogens sägen är, at thetta slott blifwit
raceradt, tå Tavastehus bygdes. Gammalt folk berätta, at i theras
ongdom än warit å stället rudera af fordna bygnaden, och at i tidens
längd the beqwäma stenar blifwit nedwältade ifrän branta bergs-
högder och dels bortförde tili hwariehanda huusbehof, dels än wara
liggande wid bergsfoten. Namnet bar likhet at härstamma af gre-
kiska åvXr), aula, palatium regium.

3. Hakoisten linna, inwid Haga säthesgård i Janackala sokn,
berättas ock warit fordom et befästadt ställe. Belägenheten är
likaledes et högt och ganska brant berg tili hwilckens kulia,
thär then gamla borg warit, allenast på en smal fothstig kan
kommas; thenna Stig bar warit på et ställe förwarad med
en jordwall, som än skall tydeligen synas wara med banda-
wärck inrättadt tili förswar pä en brant af berget. I samma
brant thär thenna jordwall är, finnes en håla inhuggen i berget,
rundadt äfwantill, med räta sidor af jämnbotn, ongefär 1 /2 ai.
högt samt lika diup och bred. Öfwerst pä kulien af berget, som

häller 100 ai. wid lag, i diameter, är jord, som synbart icke skall
wara af naturen, utan dijt förd. Ugle-famillen, som nu äger Haga
sätherie, skall hafwa effterrättelse, at samma gård fordom warit
konungsgärd, och tå Tawastehus anlades, blifwit gifwen i bythe
emot then jord och ägor, som tili staden blifwit tagne. Om namnet
skulle härledas ifr. grekiskan, sä kunde thet utmärcka et säthe för
bärföraren, af äyög, helli dux, ell:r wara tagit af belägenheten och
säledes komma af äygog, excelsus monti locus, ell:r. äygr], prae-
rupta habens loca; möiligt kan ock wara at thenna gärd och borg
fått namn af någon förnäm person, som hetat Hake eller grekiske
nom. prpr. Xayåvog, som warit i bruk hos schyter.

I Säxmäki, Pelkäne och flere thär i negden warande orter skola
wara ätskillige ställen, dels än ibland almogen omtalte säsom fordna
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slott, dels ock i anseende tili belägenhet och synbara omständig-
beter märckwärdige, om them iag nu doch eij wet nämna nägot
egenteligt. Then myckna samling af kongs- och herregärdar i
thenna landsort, och Tawastehus fästnings anlägning härstädes,
iemte omförmälte rudera och almoge sägner, leda nog likligen
thärtill at finska regenter i äldsta tider thärstädes bodt och hafft
fästen, hwartil osäkerheten i strandorten för wikingar äfwen kun-
nat föranlåta. I öfrigt är thenna ort oförnekeligen then wackraste i
landet och af älder ibland de bäst och tätast bebodda.

Nyttigt wore, at en kännare af gamla häfder med noghet skulle
undersöka så wäl thessa anförde och flere såsom fordna slott be-
rychtade ställen som ock flerestädes thärwarande ättehögar.

lag wäntar widare underrättelser om et och annat af nägre wän-
ner thär i orten. Framhärdar ödmiukaste tienare

Hwittis, d. 24. Mart. 1775. Nils N. Idman.

The af mig förrut en gäng omnämde rudera i Kajalax af Pelkäne
sokn har iag eij welat nämna, emedan beskaffenheten af them är
ännu mer otydelig.

Christer Ludvig Jägerschöldiltä. Från Christer
Ludvig Jägerschöld.

Högwördige och Höglärde H:r Professor, Högtärade Herr Broder.

Hyvää uutta vuotta! Suosittelee lankomiestään, konrehtori, maist. Fleegeä
vaalisijalle Kemiön kirkkoherranvirkaan ja nyt heti jo varapastoriksi. Terveisiä
kommissaari Raabelta. Ett gott nytt år! Rekommenderar sin svåger, kon-
rektorn, mag. Fleege att uppföras på förslag tili Kimitä pastorat och nu genast
utnämnas tili vicepastor. Hälsningar från kommissarien Raahe.

Högwördige och höglärde Herr Professorens, min gunstige H:r
Broders tienstödmiuka tienare

I hast af Carlscrona, d. 13. Dec. 1747. Christer Lud. Jegerschöld.
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Elias Arent Jerlströmiltä. Från Elias
Arent Jerlström.

Högwördige Herr Theologiae Doctor och Professori1.

Eder Högwördighet har iag medelst dätta dän ähran att notifi-
cera, dät iag effter Hans Maij:tz nädigste constitutorial är förordnat
tili schoutbynacht och chef wid örlogzesqvadren i Giöteborg, och
emedan iag är blefwen en successor matrimonii af sahlig h:r häf-
rätzrädetz Petraei änkefru Lisa Widlundh, hwilcken slutet kiöp
med H:r Theologie Doctoren och Professoren om sahlig h:r häf-
rätzrådetz rara och wackra samlingar af mängfaldiga couriositeter,
däm hon nu en lång tidh hällit H:r Theologiae Doctoren och Pro-
fessoren emot en wiss stipulerad summa tillhanda, oachtadt åt-
skillige därom giordt ansökning att wilia däm handia, och som
iag nu med min lilla husshäldning om 2:ne eller 3:ne mänader
aldrasist måste flytta tili Giöteborg, ty beder iag hörsammast, att

H:r Theologiae Doctoren och Professoren wille wara af dän grace
och godhet, och igenom nägon pålitelig commissionair låta samma

samlingar afhämta, effter dän specification som tillförende är
öfwersänd, emedan h;r magister Beck intet lärer hafwa någon
särdeles insicht uti sädanna wackra och kästbara samlingar, som

iag aldeles är öfwertygad, att de lära wara H:r Theologiae Doctoren
och Professoren som en kiännare af alt sådant tili största wälbehag
och nöije. Hörsammaste tiänare

Stockholm, d. 28. lunij A:o 1754. Elias Arent Jerlström.

2. Högwördige Herr Teologiae Doctor och Professori

Jag tackar H:r Doctoren och Professoren hörsammast för däss
högtärade angenäma skrifwelse, angående dän samling af sahlig
h:r häfrätzrädetz Petraei qwarlätenskap af naturalier och artifi-
cialier, hwilka nu af h:r secreteraren Salvius äro uti en kista medh
sex lädor inlagde, samt eliest åtskilligt löst uti samma kista inbragde,
och medh en Åbo jacht och skiepparen Simon Berg afsända, hwilken
är magister Birger Widlunds wärd uti Åbo. Kistan tillika medh
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nyckelen är medh h:r secreteraren Salvi sarat mitt pitskaft för-
säglade. Jag önskar hiertel;en att de måste (sic!) H:r Doctoren
och Professoren wara tili nöije, sora iag intet twiflar uppä. Kistan
jämte de sex lädoma, beder iag hörsammast att H:r Doctoren och
Professoren wille gunstigast däm medh dät snaraste tilbaka sända.
En halfwa af en skylpadda, sora intet feck mm nti kistan, hafwer
skiepparen Simon Berg tagit nti sin giömmo, kistan måste ganska
warsamt förwaras, när hon tages af jachten, att ingenting sönder
skakas. Aldrabäst att hon af 2 :ne karlar oppbäres. Ödmiuka
tiänare

Stockholm, d. 26. Julij A:o 1754. Elias Arent lerlström.

Lisa Jerlströmiltä. Från Lisa Jerlström.

Högwördige Herr Doctor och Professor.

Som det högeligen fägnat mig at i så goda händer få aflemna
de samlingar, huilka i långan tid warit ett behagligt ämne för min
sahli mans omtancke och tidsfördrif, så har jag ock ett besynner-
ligit nöije deraf, at Herr Doctom genom dess högtärade skrifwelse
af d. 26. Octob. förklarat sig wara tilfreds med wår handel. Skulle,
hwarom jag likwäl twiflar, nägonting ännu igenfinnas, som hörer
tili bemälte samling, så lärer iag dermed gärna opfylla Herr Doc-
torns ästundan, och wid alla tilfellen ådagalägga den wänskap ock
högacktning, hwarmed iag förblifwer Högwördige Herr Doctorns
hörsamsta tienarinna

Stockholm, d. 2. Nowemb. 1754. Lisa Jerlström.

A tergo: Den Hörwördige och Höglärde Herren, Herr Doctor Carl
Fr. Mennander. Mycket berömd Theologiac Professor wid
Kongi. Academien nti Åbo.
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s /u 1754, 1780, aU 1749.

Palatsikreiyi Josephukseita. Från pfalz-
greve Josephus.

Archi-Episcope summe Venerabilis, Domine omni pietatis
Cultu Devenerande, Coleude!

Accidit, qvot de relicta romano-catholica religione agnitam verani

amplexus sim evangelico-lutheranam fidem. Qvo facto omni ope
parentum meorum divitum, qvorum unicus proles, privatus, & pat-
ria mea Hungaria careo. Accedit me ob scripturam meam (qvam
Holmiae typis exprimi curabo) Russia super imperii fines clam &

noctu inscia imperatrice locatum, inqve extremam inde redactum
paupertatem. Nunc iter Holmiani meditor, sed fixse ibidem locan-
dae sen muneri publico operam daturus. Hinc TE, Archi-Episcope
summe Venerabilis! humillime rogo: velis iuvesqve, & amore
christiano & misericordia motus, prementes nos summa paupertate
viatico benigne & benevole adjuves. Testimonia cupienti Tlbi
conjux mea sistet. TUAE me benevolentise optime commendo
valeas, vigeas, floreas omni prosperitate honore, votorumqve animi
successu, Faveasque rogo: Archi-Episcope summe Venerabilis!
Domine omni pietatis Cultu Devenerande Colende! Summe Venera-
bilis Nommis TUI Cultori devoto

A. Q. S.

MDCCLXXX. Comiti Josepho Palatino.

Petter Juslenilta. Från Petter Juslen.
Min kara Broder.

Valittaa suruaan Mennanderin vaimon kuoleman johdosta. Pyytää häntä
hankkimaan kotiopettajan pojilleen Häggin jälkeen. Beklagar sorgen efter
Mennanders hädangångna fru. Ber att Mennander ville skaffa injormator
åt hans (Juslens) söner efter Hägg.

Min k. Brors hörs. och trogne tienare

Linnunpa, d. 8. Apr. 1749. Petter Jusleen.
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Taneli Juslenius. Erik Juvelius.

Taneli Jusleniukselta. 1 Från Daniel Juslenius. 1

Högärewyrdige Herr Probst, Högtärade Herr Swäger och Broder.

Det min Högt:de H:r Bror (agnosce titulum, qvondam heri
Holmiae inter nos firmatum) nti sitt högtärade sidsta behagat
anmoda mig om, att försträckia dess k. son någre medel tili dess
företagandes berömliga utförande, bar jag utaf min k. hustros bref
fömummit redan förrut tili en del wara skedt, sä att hän bekommit,
om jag rätt päminner mig, 60 d:r, hwaruppå jag sedermera skref
det hän skulle fä så mycket hän tili disputationen behöfwa kunde.
raea däruppå har jag änn intet fätt swar.

Nu beer jag, att H. Bror wille lefwerera tili Nerpis kyrckia emot

qvittence ä minä wägnar 36 d:r km:t, som jag dessa dagar undfått
ifrån Göttheborg för bem:te kyrckias collectemedels restantier,
som consistorii gothoburgensis bref tili mig lyder; sedän är H. Bror
sä god, och skickar qvittencet, eller copia, tili sin k. son i Åbo

med ordres att hän det lefwererar tili min hustro.
Jag kan intet fägna H. Bror med nägot nytt ifrån Stockholm,

förutan det, att rikzdagen lärer innan Maji mänadz slut blij sluten,
effter H:s Maij:t wär Konung will skynda sin resa tili Hessen; och
ständerna hafwa i medlertid opdragit regeringen ät H:s Maij:t
Drottningen, att förwaltas i Konungens namn.

Det förnämsta böra wij tacka Gud före af trogna hiertan, att wij
härtills hafft och änn igenom Gudz näde tili honom behagelig tid
den lian af sin mildhet giöre beständig! förhoppas få behålla den
kära freden, sä i religions wäsendet, som den borgerlige. Min
gustiga H. Broders hörsamme tiänare

Stockholm, d. 14. April, 1731. Daniel Juslenius.

A tergo: Högärewyrdige och Höglärde Herren, Herr Andreas Men-
nander, Berömlig Probst i llmoila. Wasa Ilmolla.

1 Otettakoon tähän tämä Andr. Mennanderille lähetetty kirje. Härmä
intagas följande brev tili Andr. Mennander.
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Erik Juveliukselta. Från Erik Juvelius.
Högwördige och Widtberömde Herr Professor, höggunstige Herre.

Til följe af höggunstig befallning bar iag bordt afgifwa den
kundskap iag nu närmare fät inhämta, hwad tiärtillwärckningen
här i lande! angär.

lag bar nu fåt förnimma at wåre bönder hantera talskogen spar-
sammare än iag förmodat. De berättade härstädes för mig bönderna
sielfwa, at de icke allenast hugga den barkade delen och en aln
ofwanföre utan ock än en stocklängd, ia om toppen är fet, så
hugga de hela trädet, sä at de af en tali få 3 stockar offta, men
geneml. 2. lag erhindrar mig ock hafwa sedt at wid tiärdalarne
hafwa hopar legat af sädane obarckade skator el:r talltoppar.
Wid tiärdalens structur bar iag ock följande iachttagit. Sedän dalen
är grafwen, samt trumman wed dalfatet inlagt, bestryka de tiär-
dalen alt omkring med ler ifrän botn en famn uppå, ia offta högre,
sä at de ei behöfwa bruka barckar under. Detta bruket, sedän tiära
derpå fastnar och af beta intränges, blifwer slätt som et glas och
ganska härdt, at tiäran, utan at mul el:r hwad nedfaller, lättel.
rinner ned til dalfatet. Trumman och dalfatet skal wara af et stycke
träd, det iag nu sielf i en dal här i Lappfierd observerat, och de
alla samma intygat. De taga en ordinair sågstock och säga af öfra
delen, den undre delen som är tiockare uthålcka de som en ränna,
lämnandes emot den ändan, som gär ut i dalbröstet en half aln
ungefär outhälkat, det de sedän genombära. Nu lägges ofwan uppä
den afsågade delen, och spikes tät tilsamman med här el:r tref
emellan, lämnandes den delen obetäckt, som skal formera dalfatet.
Sedän denna betäckta trumman är i dalen insat på det sättet, at

dalfatet kommer pä sit ställe mit i centro af dalen, och den andra
ändan utåt in dalbröstet, så bestryka de med ler alt omkring dal-
fatet, ia in i sielfwa dalfatet, sä at intet nägot träd mera syns, de
fylla ock dalfatet med ler at ei mera rum är oupfylt än långt
och 1 qwarter ungefär bredt, wid öfra delen af trumman; der dal-
fatet tager sin början säg iag en aflång jämn Sten wara lagd och
med ler omkring struken och ganska tät inlagdt. Detta alt giöra
de för den ordsaken at ei elden skal bränna fatet och fastna i ändan
af trumman. Dalfatet säg ut som skopa, slutande emot den ändan
som wettar til trumman. Den betäckes med en rund gran bark och
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ofwanpä samma bark skäres et litet häl derigenom tiära rinner. När
tiärweden sättes i dalen, så lägga de l:o korss 2:ne smä 1 trän öfwer
denna bark, och sedän stapla deruppä litet smä wed, sä mycket en

kari bar under armen, derpå begynna de lägga pä sidorne rundt
omkring iu tätare iu bättre. En del som hafwa nog rötter, binda
deraf knippor och ställa dem ofwan pä dalfatet til form af en

kägle, och binda sedän dem alla wäl tilsamman, läggande derpä
tiärweden rundt omkring til des spetsen af käglan blir betäckt,
giörandes äter en ny kägla af rötter, och weden omkring som för-
mält är. Men de, som ei hafwa så mycket af rötter, de instoppa
dem i det rumet som blifwer ledit ofwan pä centrum. Uti trumman
såg iag dem hafwa 2 :ne tappar, en rund som sitter uti när dalen
först itändes och är alt omkring med ler bestruken och ingen lufft
får intränga sig wid dalens itändning, den andra är pä ena sidan
litet urhälckat och sitter uti när dalen briner och tiäran be-
gynt rinna, då tiäran effter denna uthälckningen småningom rin-
ner. Näst min ödmiukaste respects anmälan förblifwer med ali
wördnad ödmiukaste tiänare

Lappfierd, d. 23. Sept. 1749. Erich Juvelius.
In margine: Ödmiukt postscriptum. lag fick höra här en sägen

om en honde i Ilmola, som skal bodt pä et hemman Saecktylse;
denna har pädet sättet bygt en tiärdal, at hän kunde wända honom
effter wädret, utan twifwel ofwanpä jorden. Hän skal ock bygdt
en qwarn, at seden genom en ränna ifrän bodläran runnit i qwam-
tratten, och äter miölet ifrän karet tilbaka genom en annan ränna
i hädän. Wädret giör offta stor skada pä dalen, ty skier at pä
wädersidan dalen altid brinner snarare, hwarföre de ock altid den
sidan mera tiltäppa och äter öpna . . -

1 sidan, at den får mera

andrum at brinna. De beskylla offta dalbränaren at hän är skulden
dertil at de fä litet tiära, hwarföre de mäst hwart är taga sig en ny
dalbrännare, dock tilstä de sielfwa at hän ei är ordsaken til mager
räntä, utan när fet wed lägges i dalen, så får man ock mer tiära,
allenast at det ei stormar. Framdeles skal iag widare gifwa H. H.
Professorn wid handen.2

1 Tämä kirje on sidottu niin kiinteästi toisiin, että yhdestä reunasta viimeinen
kirjain usein on hyvin vaikeasti luettavissa. Delta brev är bundet så fast vid
de andra, att den sista bokstaven av en rad ofta blir mycket svårläst.

Vrt. s. 356—359, 400—401, 544—549. Jfr s. 356—359, 400—401, 544-549.
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9/io 1752.

Pietari Kalmilta. Från Pehr Kalm.
I—Bs.

Kts. Alkusanoja. Se Förordet.

Gottfried Kicsewetteriltä. Från Gottfried
Kiesewetter.

1. Högwördige, Höglärde, Högtährade Herr Doctor och
Professor, gunstige Gynnare!

Kiittää kirjeestä 12/IX ja rahoista. Lähettää laivuri Augustinin mukana kir-
joja. Tackar för brevet av den 12/IX samt för penningarna. Avsänder böcker
med skepparen Augustin.

Utaf de Allgemeine Reisen har jag den l:te, 2,3, 4 och 12:de
delen hität pä wägen, tör hända de komma sä snart hit, at jag kan
öfwerstyra dem ännu i höstas; hwar icke, så skall det ändock skie
med de första wårskiepp. De felande 2 koppartaflor til Kriigers
Physic äro i packetet bilagd. Mosshems Sittenlehre s:e Theil har
hitintils ännu intet utkomit, kanskie man fär dem til Påskmässan.
Annars wet jag nu fast ingenting som felade päde af Högwördige
Herr Doctors hitskickade memorialer. De continuationer, hwilcka
hädanefter lär utkomma, skall jag ei försumma at snart öfwer-
sända. Flera böckers memorialer utber jag mig af min Gynnare
och betalningen, som jag sagd förut, kan altid skie efter deras com-
modite, utom at fruckta sig för prijssemas förhögning, hwilcka jag
altid inrättar efter billigheten. Angäende de omtalte disputationer
nti physiquen, historia natur, et oeconomioe samt chemien och
mathematiquen så wore det artig nog, om jag kunde få utaf hwar
slag 1 å 150 styck., men uti mindre antal kan jag ei bruka dem,
och dä twiflar jag icke om prisets billighet, så at jag kan skicka
dem utom lands och byta med dem för andra böcker och piecer
med liten avance. Annars om Högwördigste Herr Doctor ei skulle
hafwa förräd på sä mänga exemplar af hwart slag, så hade jag
ännu ett annat project, näml. at bedie min Gynnare hara om ett
exemplar af hwart slag uti de här ofwanför nämbde sciencer, och
wore det lika mycket, hwem som wore auctor dertil, hara de ei
wore äldre än ifrän 1751 eller ock längst ifrån den tiden Hög-
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wördige Herr Doctor blef professor ordinarius. Dessa kunde man

tryckia ihop uti ett volume, och uti median 8:vo; likasom under
en titul. 3 E. Labores phys., oecon., matbem. et chem. academiae
aboensis professorum. Men således behagade Herr Doctoren ur-

skillia de bästa stycken utaf myckenheten.
Skulle min Högtährade Herr och Gynnare samtycka dertil, så

ankomer det sedermera derpä, om sädane disputationer där i Åbo
ei kunde tryckias straxt pä stort papper, så som til ex. Linnasi
scripta, näml. ifrån den tiden räknad, dä man härifrån kunde
öfwerstyra stort papper dertil, således kunde man straxt begynna
samla pädet andra volumen; jag skall dä til mine exemplar öfwer-
skicka papperet och taga 500 exemplar. Men likwäl torde Kongi,
academien för desse 500 ex:plars tryckarelönets skull sielf i stället
för mig accordera med boktryckaren, emedan jag dä ei betalar
mera til honom, än det som hän elliest fär för hwart hundra, när
första hundra redan är aftryckt, näml. jag will betala tryckare- men
intet sättarelönen, och jag giorde sådant bara at hedra herrar profes-
sores hos utläningar. Härpå förwäntar jag en gäng Högwördige Herr
Doctoris utlätelse, hwarjemte jag bar den ähran at med ali wördnad
framhärda ödmiukaste tienare

Stockholm, d. 9. Bbr. 1752. Gottfried Kiesewetter.

A tergo: Högwördige och Höglärde Herren, Herr Doctor och Pro-
fessor Mennander til Åbo.

2. Hochwiirdiger, Hochgelebrter, Hochzuehrender Herr Doctor
und Professor, sehr geneigter Gönner!

Zuförderst habe die Ehre Ew. Hochwiirden zu dem neulichen
J ahreswechsel alle selbstwählende Prosperite gehorsamst anzu-

wiinschen.
Wegen deroselben geneigten Vorschlage zum Verlage eines

dortigen academischen Werckes, so habe mit Herr Dir. Merckel
wegen des Druckes auch Pappiers gesprochen. Er begehret fiir 500
expl. Auflage 4 å 26 D. Kmt. Druckerlolm, fiir 1 Riss Druckpappier
11 D. und fiir soviel Schreibpappier 17 å 18 D. Kmt. ohne den
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Transport und Hazard von dorten nach Stockholm zurechnen,
welches beydes mich auch etwas kostot. Diesem zufolge habe ich
öinen genaueren Überschlag gemacht, und befinde, dass p.e. fiir
30 Bogen der beläuffigen wiirde

an Pappiere 35 Riss ålB D D. 630:
Dmckerlohn å 24 D 720:
Transport, Assecur. et alia von Åbo 90:
—• dito nacb Deutschland u. Holland 150:

D. 1.590:

Von der gantzen Auflage å 500 Expl. bekämen Ew. Hochwiirden
100 Expl. und also blieben fiir mich zum debit Ex. 400, deren jedes
mich selbst D. 4 Kmt. zustehen käme.

Jn Ansehung des Debits in Schweden kan ich mir bey lateiniscben
Schrifften keinen Staat iiber 25 Expl. machen, und dasjenige, wass
ausserhalb Landes geschiehet, dörffte sich schwerlich biss 200 er-
strecken; ich will endlich binnen 5 Jahren alle iibrige 375 Expl.
nehmen. Dafiir aber erhalte ich kein Geld, sondern nur allerley
Biicher, welche ich mit neuen Unkosten herein fiihren muss, und
worauf ich nicht zu des halben Theiles Verkauff facit machen kan.
Da ich nun, wenn auch alles gliicklich gehet und fiir Ungliick be-
wahret wird, gleichwohl einen doppelten Hazard dabey habe, 1)
dass mir ein guter Theil meines Verlags Buches unverkaufft kan
liegen bleiben, 2:do dass ich die fiir die iibrigen Exempl., ein-
changirte Biicher nicht zur helffte absetzen könne, so wäre die
Frage, wass ich einem Buche von 30 Bogen, welche mich mit darzu
kommenden Kupferstichen wenigstens D. 4.16. ./. kosien wiirden,
fiir einen Preiss geben soille? Denn dass ist gantz gewiss, der halbe
Theil der gantzen Auflage wird allemahl verlohren, entweder dieser
Theil des Verlages findet keine Abnehmer, oder die dafiir einchan-
girten Biicher bleiben die helffte unverkaufft liegen. Wollte ich
9 Daler Kmt. fiir 30 Bogen begehren, so wäre solches ein excessiver
Preis, und gleichwohl wiirde ich nach einigen Jahren baarer Geld
Auslage und vieler Miihe dadurch nur zu meinem vorigen Capitale
gelangen. Ew. Hochwiirden geruhen mir zu vergeben. Es ist eine
Buchhändlers Ausrechmmg. Aber, ich finde nötig dadurch vor-

stellig zumachen dass der Äboische Biicherverlag mir allzu wenig

16
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Gottfried Kiesewetter. J_ 0; Kiörning. E. A. Krabbe,

vortheilhafft seyn wiirde und dass ich mich solchergestalt darzu
noch nicht resolviren kan. Ich hoffe dass Ew. Hochwiirden solches
selbst bestens einsehen und abschlägiger Antwort halber mich
giitigst excusiren werde. Wonach ich die Ehre habe mit demiithig-
sten Respect zu verharren Ew. Hochwiirden unterthäniger Diener

Stockholm, d. 17. Jan. 1754. Gottfried Kiesewtter.

A tergo: Högwyrdige och Höglärde Herren, Herr N. Mennander,
Högtberömliga Doctor Theologiae samt Professor wid
Kongi. Academien nti Åbo til Åbo.

3. Hochwiirdigster Herr Bischoff und Doctor auch Procancellarie,
Hochgeneigter Herr und Gönner!

Ew. Hochwiirdigsten Giithe, in Yeranstaltung der geschehenen
Bezahlung vor der Kgl. Academise Bibliothec, erkenne mit danck-
barlicher Ergebenheit.

Wenn ich in meinen Anstallten zum Verkauff meines gantzen,
so Aus- als Einländischen, Biicherlagers verfehlet habe, so bin mm
mehro genöthiget, bey dem ersteren, den Weg der Audion zuer-

greiffen. Hoffentlich werden Ew. Hochwiirdigsten die erste Abthei-
lung des gedruckten Catalogi per H. Secr. Ekholm erhalten haben.
Die 2;te Abtheil. wird im Febr. oder Martio a.f. verkauffet werden.
Ew. Hochwiirdigsten, als einem grossen Gönner und Biicher-
freunde, nehme mir die Freyheit zu einem starcken Händel inzu-
laden; auch gehorsamst zuersuchen, andere dortige Biicher Lieb-
haber zu gleichen Einkauff zuvermögen, und endlich bey dortiger
Königl. Academischen Bibliothec einen etwas starcken Einkauff
zubewiircken. Wenn allenfals bey dieser die Bezahlung nicht sobald
erfolgen könnte, so offerire mich, derselbigen a dato des Schlusses
der Audion ein gantzes lahr, doch auch nicht länger, Credit zugeben,
unter der Bedingung dass mir als dann, dass Geld nach dem Yaleur
des Wechselcours, welcher beym Einkauff stehen wird, bezahlet
werde. - unterthänigster Diener

Giistrow, d. 18. Aug. 1768. Gottfried Kiesewtter.
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Der 2: te Theil des Auctions Catalogi wird annoch die besten
theologische, mathematische, physical etc. etc. Biicher besonders
in median Format enthalten.

A tergo: Kongi. Maj:ts Troman, Procancellarie och Biskopen, Hög-
wyrdigste Herren, Herr Doctor Mennander til Åbo.

O. Kiörningiltä. Från O. Kiörning.

Högwördige Herr Doctor och Biskop samt Academie Procanceller.
. Saattaa perille Piittimen rovastin, maist. Solanderin toivomuksen, että tämän

vävy, lin kirkkoh. Idman saisi rovastinvaltakirjan. Framför prqstens i Piteä,
mag. Solanders önskan, alt dennes måg, kyrkoherden i Ijo, Idman måtte hedras
med prostefullmakt.

Wid detta tilfälle får jag ock lof at betyga min uprichtiga fägnad
öfwer den nye bestälningen, som änteligen erhölts effter mänga
starka motförsök. Jag behöfwer icke med mänga ord den samma
uttrycka, emedan jag förmodar Herr Doctorn och Biskopen är
öfwertygad om den del jag dämti tager. Min hierteliga önskan är,
at Gud nådel. förläner hälsa och lifstid, så bar Hans församling,
wärt k. fädernesland, och prästeståndet at glädja sig öfwer en

grundlärd, nitälskande, trogen, rättsinnad och uplyst embetsman.
hörsamste tjenare

Säbrå, d. 31. Oct. 1757. 0. Kiörning.

E. A. Krabbelta. Från E. A. Krabbe.

Högwördige Herr Professor, min Gnnstige Herr Broder.

Valittaa suruaan Mennanderin vaimon kuoleman johdosta. Beklagar sorgen
med ani. av' Mennanders makas frånfälle.

Högwördige Herr Professorens, min Gunstige Herr Broders hör-
samste tienare

E. Ä.,Krabbe.Rosenberg, d. 12. April 1749.
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C. F. Krompein. J. Lagerflycht. Eric Lamberg.

C. F. Krompeinilta. Från C. F. Krompein.

I—2. Hochedler Hochgeehrter Herr Professor.

Pyytää saksankielisessä kirjeessään Mennanderia holhoamaan Turun akate-
miaan pyrkivää, lainopilliselle alalle antautuvaa 17-vuoliasta poikaansa, joka Vii-
purissa on nauttinut maist. Bufonin (nimi epäselvä) opetusta. Voisiko Men-
nander ottaa hänet luokseen täysihoitoon ja paljonko se maksaisi? Toi-
sessa, 14/ IX p:tyssä kirjeessään lausuu ilonsa pojan perille saapumisesta ja luku-
jen alkamisesta, mutta on huolissaan hänen edistymisestään. Ber i ett brev
på tyska Mennander protegera sin 17-ärige son, som strävar att bli inskriven vid
Åbo akademi och ägna sig ål juridiska studier och som i Viborg åtnjutit mag.

Bufons (namnet otydligt) undervisning. Frågar om Mennander ville taga sonen
i pension och huru mycket delta komme att kosta. - I ett annat brev, daterat
den 14/IX uttalar hän sin glädje över att sonen jramkommit och att föreläsnin-
garna harjat, men är samtidigt bekymrad för hans framsteg.

Ew. Hochedl. gehorsahmster diener

Willmanstrand, d. 15. April 1745. C. F. Krompein.
Stadthalter.

J. Lagerflychtilta, Från J. Lagerflycht.

1.—2.
Kaksi kirjettä, edell. p:tty 18/Xll 1760, jälkimm. 10/IX 1765. Edellisessä

kiittäen kieltäytyy jostakin hänelle tarjotusta edusta, jälkimmäisessä lupaa mie-
lellään ottaa Fredenheimin Turun hovioikeuteen. Två brev, det förra daterat
den 18/Xll 1760, det senare den 10/IX 1765. 1 det förra tackar hän och avsäger
sig någon erbjuden förmån, i det senare lovar hän gärna taga Fredenheim tili
Åbo hovrätt.

Eric Lambergilta. Från Eric Lamberg.
1. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,

min Högtärade Kare Broder.

Sairaus y.m. estänyt lastaamasta Mennanderin 23/Xll 1766 p:ttyyn kirjee-
seen, josta kiittää. Sjukdom m.m. hindrat honom att besvara Mennanders brev,
dat. den 23/XII 1766, för vilket hän tackar.
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Nu til k. Brors fråga, hwad härstädes bestäs consistorii notarien
för in- och utgående collecter och andra publique medel. Uti detta
consistorio hafwer notarien ifrän äldsta tider altid ätnjutit l:o, tio
daler silfr :mt af hwar collect, som här i stiftet blifwit insamlad til
kyrkor i andra stift pä collecten til sjömanshuset när, för hwilket
alsintet arfwode blifwit bestådt, 2: o, vpbär notarien allenast twä
daler silfr :mt af hwar collect, som blifwit samlad i andra stift til
kyrkor i detta. 3:tio, fär notarien 3 procentum af alla slags medel
til latzarettet. 4: to, 6 procent af stambökers medel utan skillnad.
s:to, 18 daler silfr :nit til gamman af alla 4 collecterne til stiftets
studerande ungdom. 6:to, 10 daler silfr :mt af collecten til trivial-
scholan i Götheborg.

I dag hafwer kömmit til detta Consistorium, och ä part til mig,
ett bedröfweligt notifications bref, om wår granbiskops, doctor
Halenii dödsfall, som händt d. 14 lurjus, pä dess 64 älders är. Det
war en kär och öfwermotton god gubbe. Ingen skulle helre önska
Schröder det stiftet, än jag. Men utgängen torde likwäl wisa, huru
Westrogothi wid detta tilfället tanka pä sig sielfwa inbördes, sä.
at låtten kommer at falla pä Forssenius. Man hafwer hört genom

ryckte, at conuentions saken, efter flere debatter, til expedition ge-
nomgädt i rädet. Om sä är, bekomma wäl consistorierne snart Com-

munication deraf. Gud ware wår hjelp i desse bistre tider! Den
samma tilönskas päden nu til äfwentyrs redan begynte visitations-
resan af den, som med oaflätelig wänskap och högagtning förblifwer
S. T. min Högtärada Kara Broders hörsamste tjänare

Götheborg, d. 21. Feb. 1767. Er. Lamberg.

2—3. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min älskelige Broder.

Toissapäivänä oli hänen tuomiokapitulinsa yksimielisesti äänestänyt Mennan-
deria arkkipiispaksi. Iloitsee toivossa, että M. tulee valituksi. Seuraavassa 11/IX
1775 p:tyssä kirjeessään onnittelee M:ia nimityksen johdosta. I förgår valde
hans domkapitel enhälligt Mennander tili ärkebiskop. Gläder sig vid förhoppnin-
gen att Mennander blir vald tili ärkebiskop. I det följande brevet, dat. den 11/IX
1775 lyckönskar hän Mennander med anledning av utnämningen.

Min älskelige Broders hörsamste tjänare och vän

Götheborg, d. 26. Julii, 1775. Er. Lamberg.
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Eric Lamberg. Engla M. Lanreus.

4. Högvördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procanceller,
min högtärade gunstige Herr Broder.

-
—. At komina til magister docens Wallenborg, som genom

min Herr Brors bref fädt et hedrande förord, sä mätte doctor
Gothenius gifvit honom anledning at söka mathematiska lectionen
härstädes, som likväl ej ännu är ledig, blifver dat icke eller, med
mindre mathematum lectorn, magister Kullin, winner befordran
til andra tlieologiska lectionen wid dätta gymnasium. Dässutan
finnes på dänna ort Hera, som professione aro mathematici. Men i
synnerhet kan dätta sägas om nuvarande dätta gymnasii adjunct.
magister Bnndy, som ostridigt är en bland de skickeligaste mathe-
maticis i riket, och hafver altsä vtom scholaeordningen, jämwäl
kongabrefwet, om jag minnes rätt, af år 1776, på sin sida. Hän
arbetar ock nu på en physiques vtgifvande, som skal blifva en
nyttig bok at läsa öfver på våra gymnasier och academier i riket.
På skickelighetens vägnar blifver altså mot dänna adjuncten väl
intet at invända vid förefallande ledighet. Dät enda felef hafver
man dock hos honom märkt, at hän i sällskap vnderstundom lagit
nägot mycket til bästa. Men om lian, efter föregängen varning,
härför tager sig framdeles til vara, ser jag icke, att bans begängne
fel mot nyckterhets lagen kan för evärdeliga tider gjöra honom ai
befordran förlustig. Så är rätta sammanhanget med mit gymnasii
adjunct, hvaraf kan slutas at magister Wallenborgs hopp om beford-
ran härstädes beror på dänna persons återfall, ty då blifver adjunc-
ten, oagtad ai sin skickelighet, vtesluten, men fortfar åter magister
Bundy vti et förbättradt lefverne, hvilcket ban coram protocollo
vtan at ännu vara suspenderad, mig och consistorio lofvat, så kan
svårligen någon annan honom, som tjänar innom värket och äger
vtmärkt skickelighet, föredragen blifva. Constitutus in gremio
amicorum, beder jag om min kärliga hälsning til wär goda wän,
och k. Brors tvifwelsvtan ännuwarande inspiciendus herr dom-
probsten doctor Hydren. Med mycken högagtning och kärlek för-
blifwer i ai min tid S. H. Tit. högtärade min gunstige Herr Broders
ödmjuke tjänare
Götheborg, d. 12. Julii, 1777. Eric Lamberg.

In margine: P. S. Med granstiftet Lund, menas sä gå, at biskop
Benzelius, som får mänga röster, ärhåller transport frän Strengnses
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dit. Medföljande förledit ärs synodalact behagade min Herr Bror
hålla til godo. En annan gäng skal disputationen komma, emedan
dän nu för praesidis fränwaro icke kan fås.

Engla M. Lanaeukselta. Från Engla M. Lanaeus.

Ädle och Höglärde Herr Magister, min högtärade Herr Cousin.

Utom thet, at äfwen min ungdom också tyckt sig ei aldeles lottlös
wara i the almänna sorger, som wärt k. fädernesland i gemen nu
en tid warit oroat af, bar iag haft ätskilliga tilfällen, til mängfaldig
enskiljt grämelsse, så af min egen, sommin k. ensörjande moders
fahra af et näraboende intil then närmast för fienden til hand-
warande swänska stranden. Men dock hittils mäst blifwit rörd af
then jämmer minä föräldrars k. släckt och anhöriga på finska bot-
nen så beklageligen öfwergåt. Sista påsten ifrån min k. moder,
bragte mig en omständelig berättelse tilhanda, om min k. Herr
Cousins olyckeliga flygt, bedröfweliga enslighet och ängsliga tilständ.
Ehuru kärt thet war mig, at spöria min k. Cousin i lifwe, giorde
doch then omständliga berättelsen mig så bestört, at iag knapt
nog kan säija om sorg eller glädie hos mig hade tå öfwerwigten.
Med widlöftighet bör migl nu icke oroa min k. H:r Cousin; men

tillåt allena, at iag wisar, med wad rörelse jag fåt del af et så
olyckeligit tilständ. Min jerteliga önskan skal altid para sig med
min k. moders til min Herr Cousins wäl. Mit nöije skulle tyckt
sig wunnit mycket, om iag antingen sporde, eller fick sielf den aran
se min k. H:r Cousin så nögd, som tä mine k. föräldrars hus hade
äran förr äga min H:r Cousins nöjsamma sälskap; men nöjet
blifwer mig tä först fulbordat, när Gud jelper min k. Herr Cousin
tilsit förriga roliga ock förnöjeliga tilständ igen, thet iag, med Guds
hielp, hoppas snart torde ske, och jerteligen önskar. Herren Gud
uppehälle min k. H:r Cousin emedlertid wid gät tålamod och
ielpe at ai sådan wedermödo hinna lykel. igenomgä. Förblifwer
min högtärade Herr Cousins ödmiuka t:na

Gefle, d. 7. Febr. 1743. Engla M. Lanaeus.

1 Lapsus calami : jag.
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J. J. Lanaeus.

Jacobina Johanna Lanseukselta. Från Jacobina
Johanna Lanaeus.

1. Högärewördige och Höglärde Herr Professor, min Högtärade
och kära Cousin.

Den ömma kärlek och priswärda sorgfällighet, min käraste
Cousin behagar hafwa för mig, i det min käraste Cousin behagar
anbiuda mig den förmån at få wistas och wara uti des förnäma
huus och der åtniuta fri förtäring och huusrum, erkänner jag med
så mycket större upmärksamhet och kär wördnad, som jag, sedän
den högsta behagadt kalla ifrån mig min kara och hulda farbror,
eij kunnat et sädant anbod förutan här å orten se mig någon utwäg.
Hwad resan neråt widkommer, så är jag nögd med min käraste
Cousins behag. Jngenting har jag här uppe nu mera at försumma,
hwarföre jag ock hälisi där min käraste Cousin så behagar, om 2 å 4
wekor häreffter och medan slädeföret än påstår, såge mig få
wärkställa resa. Elijest och hwad peningar tili resbehofwet angär, så
hafwer fru faster här på Moisio warit så gunstig och lofwadt
förse mig dermed, at jag således i den delen eij behöfwer beswära
min käraste Cousin, som thesutom tilbiuder mig större gunst, än
jag någon tid kan se mig i stånd at aftienä. För öfrigit beder
jag min käraste Cousin täckes anmäla min kärliga wördnad hoos
Fru Syster och hela öfriga förnäma omwärdnaden och framlefwer
med särdeläs (sic!) högaktning Högärewördiga och Höglärde Herr
Professorens min Högtärade k:ste Cousins hörsammaste tienarinna
och trognaste cousine

Moisio, d. 1. Martii 1748. J. J. Lansea.

In margine: Fru faster och syskonen pä Moisio he mig ock
anmäla sin hälsning.

2. Högärewördige och Höglärde Herr Professor, min Högtärade
käraste Cousin.

Den gunst min käraste Cousin mig allaredan gång effter annan
wederfaras lätit giör at jag uti mit närwarande äliggandc jämwäl
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möcket tryggare tager til min käraste Cousin min tilflykt. En
wärnlös fremling såsom jag, den ingen utom Gud på denna orien

harat rådgöra med, will det falla för swårt, at utom minä kara
anhörigas och närmaste anförwanters mogna räd och godtfinnande
sluta något nti mål, som röra ens hela timmeliga wälfärd. På det
jag uti en slik omständighet ock icke mätte pä något sätt förgå
mig, har jag skolat wördsammast anhälla om min k:ste Cousins
mogna råd.

För nägon tid sedän har en häradsskriware här i negden, benämd
Daniel Rödlin, genom andra lätit anmäla sig hos mig och begärer
mig til äkta; karien tyckes wel wara både beskedlig och nägor-
lunda wälbehällen i anseende dertil at hän äger passabelt rusthäll,
men har 3 :ne tämmeligen wuxna söner, och lärer sielf innehafwa
nägra med 40, om icke 50 ährs ålder, så at thet i ansende til the
omständigheteme tykkes swårt för en ung flicka at binda sig wid
honom; dock har jag såsom en fattig och wämlös främling et
sådant tilbod eij hellerwelat än aldeles afslå. Förrän jag och fått weta
min käraste Cousins tycke uppä delta, har jag wördsammast skolat
anhälla om min käraste Cousins gunstiga swar och mogna råd, som

näst en wördsam hälsnings förmählan hos Fru Syster och alla min
käraste Cousins kära anhöriga, med fullkomlig högaktning fram-
lefwer Högärewördige och Höglärde Herr Professorens min Högt-
ärade käraste Cousins wördsamste tienarinna och cousine

Moisio, d. 10. April 1748. Jacob. Johanna Lansea.

Närliggande bref til kära mor om samma . . -

1 täckes min kiäraste
Cousin gunstikt fortskicka, emedan jag här ä orten eij ser mig
någon utwäg at fä det säckert fort.

3. Högedle och Höglärde Herr Professor, min gunstiga Consm.

Min käraste Cousins möcket (sic!) angenäma och respective skri-
welse af d. 8. uti innewarande månad lämnar mig en wacker öpen
anledning at hos min käraste Cousin, i ansende äfwen tilden närä

1 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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J. J. Lanaeus. Eric Laxmann.

förbindelse jag har äfwen att stå uti med min käraste Cousin
jämte det min skyldighet fordrar att i wördnad åter å nyo förfråga
mig uti en min wälfärd närä rörande omständighet. Sedän jag
det af häradsskriwaren Rödlin giorde anbod numera aldeles slagit
uhr hogan, har expeditionsbefallningsman här ä orten herr Jean
Hörman anmält sig at få ingå ett christeligt ächtenskap med mig,
hwilcket anbod, ehuruwäl jag det icke aldeles afslä kunnat, så har
jag lijkwäl dertil eij förr welat samtycka, inna[n] jag sädant min
käraste Cousin berätta skolat, med wördsam anhällan det behagade
min käraste Cousin lämna mig härwid sitt gunstiga råd och mogna
utlätande. Denna herr Hörman är wäl en encklinge af sinä 48 ährs
ålder, men äger inga bam, warandes dess utan en förmögen man,
sedän hän alla sinä förra hustrus arfwingar ifrän sig lagligen
afwittra lätit. De som känna honom närmare än jag hafwa rädt
mig dertil, att icke afslä ett så förmodeligen godt anbod, sedän
jag i synnerhet miste mit jordiska förswar, sahl. farbror lagman
Lanaeus. Jag hemställer sacken Guds försyn, och afbidar allenast
gunstiga wänners och gynnares goda råd och ämpröwande, det jag
än ytterligare af min gunstiga Cousin mig utbeder. Min
gunstiga Cousins wördsamste tienarinna och cousin

Moisio, d. 29. Maji 1748. Jacob. Johanna Lansea*

4. Högärewördige och Höglärde Herr Professor, min högtärade
och aldrakäraste Cousin.

Säsom jag igenom min käraste Cousins angenäma skriwelser nog-
samt hafft äran at förnimma the öfwerflödiga wälgärningar, hwar-
igenom min käraste Cousin täkts lämna mig fultygande prof, med
hwad öm omsorg min käraste Cousin lagit sig del af min timmeliga
wälfärd medelst det, at min käraste Cousin eij alenast uti mit be-
trängda tilständ af et ömt mädlidande hiertelag yttradt för mig
det ömma behugnande, enär min käraste Cousin igännom sitt
gunstiga och priswärda tilbod erböd mig then förmån, at emot-
taga mig och göra mig delachtig af thes oförtrutna sorgfällighet,
utan och therjiämte förklaradt möcken annor ömhet för mig, altså
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och änskiönt jag tenne gäng eij fik tllen aran, at åtniuta delta min
käraste Cousins emot mig förklarade gunstiga tilbod i ansende til
mit nu i Herrans namn ingängne gifftermål, hwilcket redan igenom
wigssl bliwit fastställt, förbinder mig doch min skyldighet, at i
wördnad med wördsam tacksäijelses afläggande erkänna min
käraste Cousins i slikt mäl för mig betygade ömhet och gunst, thet
jag önskar med tiden igenom nägon behagelig tiänsts bewisande
kurnia aftiena, bediandes och, at iag eij framdeles måtte lämnas
ohielpter, om någodt tillfälle gåfwe mitt wördsamma förtroende
anledning, at beswära min käraste Cousin, hwarhos jag bar then
äran at utbedia mig och min kära man, wilcken ber möcket an-
mäla sin obekanta wördnad til min käraste Cousin och gunstiga
Fru Syster, min käraste Cousins förnäma wänskap och gunst, at
thäruti fä innesluta åss och näst min wördnas förmälan til gunstiga
Fru Syster framhärdar —min högtärade och aldra käraste
Cousins ödmiuka tienarinna och upricktiga cousine

Lojo Hitis, d. 25. Julius 1748. Jacobina Joh. Lanaea.

Erik Laxmanilta. Från Erik Laxman.

1. Högwördigster Herr Biskop och Procanzler, gunstige Gynnare
och Herre.

On kaksi vuotta sitten lähettänyt Mennanderille kivennäisiä, mutta mieli-
pahakseen kuullut Lexelliltä, etteivät ne ole tulleet perille. Lähettää nyt uusia,
jotka pyytää Gaddin jättämään piispalle. Har för två år sedän lillsänt Men-
nander en mineralsamling, men med missnöje erfarit av Lexell, att de ej kömmit
Mennander tillhanda. Sänder nu nya mineralier, vilka hän ber Gadd lämna tili
biskopen.

Ödmiuke tienare

St. Petersburg, d:n 14. Febr. 1773. Eric Laxmann.

Acad. imp. Petropol. sodalis
et professor chymiae ord.
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2. Högwördigster Herr Ärkiebiskopp och Procanzler,
höggunstige Gynnare.

Lange sedän hade det warit min skyldighet at upwagta Herr
Ärkiebiskoppen med skrifwelse; rätt offta bar jag tänkt pä denna
pligt, och äfwen sä mängen gång hierteligen önskat Herr Ärkie-
biskoppen nåd och styrka af wär Stora Öfwersta Herde tilden dyra
hiordem högstnödiga ledande, som nu i wåra kalla och lättsinniga
tider sä offta wärdslöst föres och med skadeligt ogräs betas. Men
jag bar ej welat beswära Herr Ärkiebiskoppen med et tomt bref,
och til nägra smäheters öfwersändande bar ingen säker lägenhet
yppat sig, förrän nu med h. magister Awellan, hwilken jag bedt
at personligen inhändiga Herr Ärkiebiskoppen dessa rader jemte
medföljande pakett.

Öfwerhopad med flera, tid och kraffter förtärande giöromäl, bar
jag eij heller ännu kunnat haft den hedern at upwagta Societas
svecana pro fide et christianismo med nägon ätgärd effter mit ringa
pund, bar eij beller, oachtad anwänd möda, kunnat erhälla tilräcke-
lig effterrättelse om detta wärda sällskapets närwarande beskaffen-
het och bekomma alla des utgifna skrifter, förmodeligen effter min
correspondent h. professor Bergius är mycket sysslosatt.

Chemiska giöromäl hafwa dessa twänne sidsta åren mäst gifwit
mig at syssla, jemte utarbetandet pä minä Sibiriska bemärkningar
och min Moldawska resa. Dessutom ätog jag mig at utreda och
utgifwa den skickeliga pä sällsamt sätt döda professor Falks skriff-
ter, som aro litan ali ordning skrefne pä mer än 7.000 blad och
lappar. Sannerligen en mödosam pligt, som jag, endast för en sä
redlig wän som Falk war, ätagit mig.

För mera än 10 är sedän giorde jag under mit wistande uti Sibi-
rien et lyckeligt chemiskt fynd, som består dämti, at med den rin-
gaste omkostnad endast genom frästens tilhielp rafinera och rena
alt köksalt ifrån alla widlodande främmande delar. Detta grundar
jag därpå, at alla andra saltsolutioner (nitrum, ahmien, vitriolum.
borax etc.) förwandlas uti stor köld til is, men köksaltsolution frys
intet utan concentreras och skedas därmedelst ifrän alla inblandade
främmande saltarter, som i Ryssland äro glauberssalt, natrum eller
bittersalt och alkali minerale. Detta fynd är mycket wichtigt för
Ryssland, som bar mänga tusende saltsiöar af hwilka mästa delen
bärtils äro onyttiga och obrukeliga för de sidstnämde saltarters skull.
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liwilka medelst sin närwaro giöra koksaltet både bitter! och
laxerande. Om sommaren måste skedningen chemice och med stor
kästnad förrättas. Men om wintem giör naturen sielf denna wich-
liga tienst. 1769 länmade jag Hennes Kaiserl. Majest. en utförlig
beskrifning bäröfwer, men swårt krig och inwärtes oroligheter
hafwa hindrat en så högtuplyst Käisarinna at tanka härpå. Nu will
jag innankort endast ntbe mig den nåden, at fä giöra delta fynd
genom trycket bekannt, annors kunde kanske någon annan falla
därpä och tillägna sig invention däraf. lag anförtror delta emedler-
tid Herr Ärkiebiskoppen sub rosa säsom min gynnare.

Med denna säkra lägenhet afföljer en lapanesisk pening, hwilken
ryska handlande 1764 lunnit hos willarna på den ifrän Kamtschatka
längst ät Öster belägna Aleutiska öijarna. Endast twå stycken häm-
tades dä derifrän. Den ena soin är nägot kårtare, mera fyrkantig
och nastan til hälften med silfwer utblandad, präsenterades Hennes
Kaiserl. Maijest. och blef sedermera med högstegenhändig hiilet
anförtrodd at förwaras uti Kaiserl. myntkabinettet som stär under
wetenskapsacademiens wård. Denna andra erhölt jag för min möda,
som jag hade wid utarbetandet af bemälte köpmänns oredigt skrefna
berättelse och dagbok, hwilken sedermera förskaffade dem utmärkt
heder wid häfwet. lag som utan skrymteri och afsigter uprichtigt
wördar Sweriges Stora Konung och rätta landets Fader Gustav den
111 heder Herr Ärkiebiskoppen wid lägligt tilfälle lämna delta i
Ryssland mycket rara stycke et rum uti Hans Kongi. Maijestäts
kabinet til et ringa wedermäle af den diupaste wördnad och berätta
at ocksä utom Sweriges gränsor ges sådana, som fälla glädietårar
och tacka Gud för des uprättelse ifrån nedrighet och förwirring
genom en wis Konung. För öfrigit önskar jag, at delta mätte blifwa
en beständig hemlighet; annors torde de misstänksamma få något
at grubla öfwer. Sä snart jag fär läf at genom trycket bekantgiöra
min invention om köksaltets skedande, så will jag hafwa den nåden,
at under Herr Ärkiebiskoppens gunstiga addresse öfwersända hela
förfarandet med alla rön til Hans Kongi. Maijestät. Äfwen bemälte
pening är inlagd uti den St. Petersborgska håfkalendern, med
hwilcken jag har äran at upwagta Herr Ärkiebiskoppen. lag inne-
sluter mig uti beständig gunst och framlefwer med diupaste wördnad
Högwördigste Herr Ärkiebiskoppens och Procanzlerns ödmiukaste
tienare

St. Petershorg, d:n 9. Febr. 1776. E. Laxmann.
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3. Högwördigste Herr Ärckebiskopp!

Kiittää liikutettuna sekä arkkipiispan kirjeestä että kuninkaalta saamistaan
kahdesta kultamitalista. Tackar rörd såväl för ärkebiskopens brev som för de
två guldmedaljerna av konungen.

Högwördigste Herr Ärckebiskoppens ödmiukaste tienare

St. Petersburg, d:n 20. Maii 1776. Eric Laxmann.

4. Högwördigste Herr Ärkebiskopp, gunstigaste Gynnare.

Kiittää kirjeestä. Lähettää laatikollisen pääasiallisesti siperialaisia kiven-
näisiä. Tackar för brevet. Sänder en låda med huvudsakligast sibiriska mine-
ralier.

Medföljande låda, uti hwilken, i anseende tilde Cathrinburgska
gullmalmerna finnes en tämmeligen fullständig samling, beder jag
emottaga för en ringa pant af min Stora högachtning för Herr
Ärckebiskoppen! Dessa malmer aro ganska märkwärdiga effter de
tämmeligen wisa de förändringar, som föregä uti mineralriket. lag
som i hela 14 ärs tid undersökt dem i flerahanda afseende, bar offta
haft det obeskrifweliga nöget, at uti dem wördsamt betrachta natu-

rens Stora Herres under.
; Minerophili, som köpte stuffer af mineralkännare, endast i den

afsigt, tilat få äga en taalrik samling, låto ali det wara gull, som
glimmade och utgafs därföre. Mineralogerna äter, som offta pröf-
wade sädana gullmalmer, funno fast altid wederspelet af föregifwan-
det. De gingo altsä tildet andra extremum, nämligen at förneka
det ädla gullets närwarelse uti de gemena fastän glänsande kiesar,
de förachtade följagteligen flästa delen af de uti mineralkabinet-
terne så sorgfälligt förwarade gullarter, hwartil den fördom också
rlågot bidrog, at man borde söka gullets födelseort uti ädlare klyf-
ter, än de gemena sand- och skifwerberg, och uti hetare klimater
än de kalla nordiska. Henkel, den största mineralog uti sin tid, men
något hastig at dömma, handterade kiesen i anseende til des gull-
halt något för swärdt, och effter lionom giorde de mänga smä nyaste
mineralbeskrifware det ännu härdare. Hwad skulle nu Henkel
säga?
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På samrna tid, som Cronstedt utgaf sin Mineralogie, hämtade
Abbe Chappe, på sin återresa ifrän Tobolsk, nägot af dessa gull-
malmer med sig til Paris. Tilförene woro de utom Ryssland föga
eller als intet bekanta. Herr Sage, fransösk chymist, en uti lätt-
sinnighet sin nation ganska lik mann, hysande mera lust tilat ut-
arbeta speculationer wid et skrifbord, än at swättas wid eld och
rök uti et chymiskt laboratorium, fattade strax Cronstedts tankar
om silfwerhorn erzen, hwilken denna Stora mineralog, per analogiani
chemicam, hoit förewara mineraliserad med alidum salis communis
och slöt ganska fruchtbart: skall silfret endast hafwa den hedern
at mineralogiseras af koksaltsyran, neij, blyspaterna, galmeijan,
tenmalmerna, iärnspaten, den kubiska gullmalmen etc. mäste hafwa
samma förmän. Hän skrifwer altsä uti sinä opuscul. chymicquis,
at denna gullmalmen förmedelst koksaltsyran blifwit mineraliserad
och anför en hop updiktade försök effter den wanliga chymiska
slendrian. Herr Pallas, stark zoolog men swag botanist och ännu
sämre mineralog, beskref dessa malmer effter utwärtes anseende,
så godt hän kunde, och wiste här äfwen lika listigt, som bäde för
och senare at plöja med sai. Falkens och andras kalfwär. Alt delta
fordrade mig up, at i flera års tid på det nogaste examinera alla
dessa gull i malmen. Tils min widlöftiga afhandling härom kom-
mer i dagsliuset, utwisar den medföljande kärta beskrifningen,
huruwida jag kömmit til sanningen.

lag tör ännu denna sommar emot hösten fä det nöget at upwagta
HErr Ärkebiskoppen med en annan läda.

Ingmanns nedriga upförande oroade mig hierteligen. Minä
physiognomiska anmärkningar giorde honom ifrän första dagen
jag här såg honom hos mig ganska misstänkt, sä at jag skref däroni
då redan bäde til sai. Linne och h. Bergius. Flygtigt upförande
borde wid ministeren aldrig ansees för nägon dygd. Genom et stad-
gat upförande kann en skickelig man tienä sin kommg och sit fäder-
nesland längt mera.

Då Hans Maijestät war här, war jag så olycklig, at jag eij fick
tala wid honom annorstädes än i akademien. lag böd til flera gän-
ger at få den näden, men blef aldrig insläpter til grefwe Schäfer.
Kanske betienterna tyckte, at jag eij war nog grann klädder.
—r. Högwördigste HErr Ärkebiskoppens ödmiukaste tienare

E. Laxmann.St. Petersburg, d:n 30. Junii 1778.
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P. S. Den wackra swänska mineralsamling, som Hans Kongi.
Maijestät förskänkte til bergskolan härstädes, hade wäl warit bättre
känd och bättre förwarad om den hade råkat til academien. De
ryska malmer, somman gaf Hans Maijest., woro efter den härstädes
slarfwiga wanligheten utan wal och smak ju illa beskrefna.

Den samlingen af polerade stenar som h. Betsky praesenterade
Hans Maijestät, är af mig beskrefwen och numrerad. lag satt hela
2 dygn därwid, och den kärta tiden tillät icke giöra beskrifningama
ordenteligare.

5. Högwördigste HErr Ärkebiskopp, gunstige Gynnare.

Wid min hemkomst den 16. huius ifrån en på Käiserl. wetenskaps-
akademiens bekästnad ät Hwita hafwet förrättad tio weckors physi-
calisk resa, hade jag lyckan, at erhälla HErr Ärkebiskoppens högt-
ärade skrifwelse af den 22. Septr., hwaraf jag eij utan synnerligaste
glädie fömimmer, at de af mig i sommars öfwersände stenarter warit
kärkomne.

Innan jag har äran at aflämna mit ödmiuka swar, utbeder jag
mig friheten, at i korthet berätta något om dänna min resa. Effter
wetenskapsakademien härstädes ätagit sig, at tildet allmännas
bästa utgifwa en encyclopedisk beskrifning öfwer ryska riket, och
på min andel fallit beskrifningama öfwer de merestä rikets berg-
strakter, såsom de nordiska bergen emellan Ishafwet och Östersiön,
Karpathiska bergen, som taga sin början i hwita Ryssland och
stryka genom en del af Medelhafwet, gamla geographernas mons

alaimus eller den högländta flötzen mit nti Ryssland, hwarifrån de
mästa stora strömmar Wolga, Don, Dneper, Dyna och de nti
Wolchow flytande, taga sinä ursprung, och ändteligen liela sibiriska
bergstrackten, som skiljer China ifrån nordiska Asien, ifrån Irtysch-
strömmen börjandes ända til Kamtschatkiska och Stilla hafwet, så
hoit jag för min skyldighet at också med egna ögon betrachta de
förstnämnda berg, lika som jag för delta någorlunda beskädat de
öfriga.

lag reste wäl mycket sent härifrän, näml. först den 8: de Septr.,
och måste på åtskilliga ställen utstå hwarjehanda obeqwämligheter
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ja lifsfaror; men icke dess mindre tilstår jag uprichtigt, at det
myckna nöge, som skaparens wärks betrachtande tilskyndade mig,
ganska wida försötade alt beswär, och förwandlade hela resan uti
et angenämt tidsfördrif. Nu bar jag altså sedt fast alla ryska
bergstrakterna hälst til en del, och fick samla med egna händer
ätskilliga mineraliska småheter, för mig och minä wänner, som äro
af den art at man altid skulle förgäfwes förwänta sig slikt af bergoffi-
cerare. Ocksä kan jag nägorlunda corrigera flera sagor, som dels
bergsmänn dels oförfarna minerophili upspridt, synnerligen om

dessa nordiska, emellan Ishafwet samt siöarna Ladoga och Onega be-
finteliga berg. Effter malmådrarna uti dem säilän stryka ner til
anseenligt diup, sä kallade man hela trakten et Geschiibe,1 som
genom en af naturen fordom utöfwad förskräckelig wåldsamhet
skulle bafwa fätt sit närwarande lynne. Andra kallade dem flötz-
werk, som af den swallande syndafloden skulle blifwit bildade, och
så widare. lag måste tilstä, at jag, som likwist med efftertanka
besedt mänga bergstrakter, aldrig nägorstädes sedt bergen så regel-
mätigt formade som dessa nordiska äro. Alla stryka de parallelt
ifrån norden til söder, och äro äf ganska medelmåttig högd, sä at man

eij nägorstädes finner någon isfiäll. Med sinä något lägre twärför-
bindningar innesluta de en oändelig hop större och mindre siöar,
sä at hela trakten därigenom liknar et nät. Aldeles rörd fant jag
dem så gamla som wårt jordklot sielf. Efter de öfweralt stå hara,
sä ser man allestädes deras ådrar och malmstreck pä sielfwa ytan.
lag märkte, at de malmädrar, som stryka parallelt med sinä bergs-
ryggar, äro mera beständiga och päliteliga, än de streck, som skära
ryggen twärt äf. Pä mänga ställen säg jag med förundran de cbry-
stallininskt bildade malmer helt oskadde så fina som brabander
spetzar prächtigt sira och förbinda sinä ådrar pä sielfwa bergytan,
hwarest de eij sednare blifwit danade, än då skaparen alsmächtigt
skilde det wäta ifrån det torra, då det torra medelst tilsamman-
packning remnade; och refworna fyltes med hwarjehanda minera-
liska saffter, som utprässades ifrån de härdnande gröfre materier,
präcipiterades medelst det deras menstrua smäningom evaporerade
och fingo bequämligen antaga det dem effter naturens lag tilkom-
mande lynne. lag häpnade, när jag säg, at den brusande synda-
floden, som utan ali twifwel swallat öfwer dessa klippor,.eij mindre
än öfwer den södra Europas alper, effter den tilslemmat wid södra

Geschiebe.
17
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stränderna af Onega siön, eij mindre af Ishafwets egna coraller och
sneckor, än soin africaniska elephanter och Indiska oceans siökräk,
eij warit i stånd at rubba och förkrossa bemälte sköna nät eller
spetsar liknande malmer, som nti sinä, i kors och twärs genom
trapp- och kneis-kullorna strykande, ädrar glimmrade. Huru må
de fasligen Stora granitbällar, som då upkullrades ifrän afgrundes
diup och ligga på dessa bergs södra granit bädd, börjandes emellan
61 och 62 graders polhögd, och upfylla hela Nowgorodska distrikten
och större delen af Finland til otrolig myckenhet icke kunnat
söndermala dessa krystallisationer. lag kan ej annors än kalla
denna nordiska bergstrakten et naturens mineralkabinet, ty ingen-
städes kann bergsman och mineralog bättre lära sig, icke allenas.,

malmgängamas strykande och fallande, liggande och hängande
och så widare, utan också, hwad ursprungliga berg och granitbäddar,
påsatta streck, och sednare tidens hopar och kullor wela säga och
betyda. Inga petrefacter finner man för än wid Onega siöns syd-
östra Strand, hwaraf elephantskeletter och Ishafwets produkter
ibland med hwarandra til stor myckenhet uti flötzerna upgräfwas.
Wid martialwatnet som Käser Peter den store nyttjat, finner man

uti den myckna järnochran en myckenhet til jämmalm minerali-
serade biörk och andra träd, men de äro allenast infallne uti
morasset, hwaruti de siunkit och af järnwatnet blifwit impraeg-
nerade. lag will ej längre beswära HErr Ärkebiskoppen med denna
berättelse, effter jag snart håppas få den heder at upwakta med
hela resebeskrifningen.

Angående de mineralier, som HErr Ärkebiskoppen behagar pä-
minna, har jag redan giord (sic!) behörig anstalt, och will hafwa
förmän at med sommarens början öfwersända. Sammaledes skall
ock då följa en complet collection af marmor, iaspis och agat-arter
jämte andra småheter.

Men jag hoppas ännu denna winter få det nöijet, at med nägot
af bemälte saker kunna upwachta HErr Ärkebiskoppen. Om jag
wiste, at jag med några rätt goda thermometrar af mit eget arbete
kunde tienä, så wille jag sända dem. Genom mängåra flit är jag
såwida kommen at jag til tidsfördrif giör allehanda physicaliska
instrumenter tämmeligen goda i kapp med Ängländare.

HErr Ärckebiskoppen lär intet tro, at jag länge sedän tänkt på
herr Rennerus, hans ålderdom rörer mig nog. Önskat har jag at
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fä wara honom nyttig. Om den Högsta unnar mig någon wäl-
signelse, sä skall det blifwa min första skyldighet at giöra Hans
älderdoms dagar sorglösa och förnögda. Kort för min afresa til
norra delen af Nowgorodska gouwemementet eller ät Hwita liafwei,

war hän hos mig och befant sig til sin hälsa tämmeligen wäl.
Herr professor Lexell befinner sig här. Mera nytta skulle hän

giöra wid et annat närmare ät gränsorten beläget universitset än
nti Åbo. Utlänningarna kunde genom honom blifwa läckade til
swänska academier i synnerhet om ocksä nti andra wetenskaper
nägra hans likar.1 Lyckelig är herr Lexell, som sä snart den minsta
orätt honom skedde, kan lämna Petersborg. Hän är dänna lycka
fullkomligen wärdig. lag däremot, som ifrån min barndom mäst
kampa med armod och fattigdom, och utan det aldraringaste
gynnares förspräk bana mig min wäg med sur möda, fär läf ocksä
bädaneffter at bära mit ok, och altsäledes beständigt wara styfson.
Herren läre mig wörda hans försyn och känna mit intet!

I fiol dog pä Hommanaes gärd 1 mil ifrån Borgå stad min sai. mors
endaste morbror majoren Stephan Löfwin in emot 100 är gammal.
Hau torde wäl warit en af de sidsta Kommg Carl den 12:tes bnssar.
Kanske HErr Ärkebiskoppen hade tilfälle at se honom hos sai.
domprosten Laurseus, som war hans swåger. Hans lilla arf har en af
minä oförsörgda cousiner, iungfru Rösling bekommit, men hans
dagbok, som war full af allehanda krigsanecdoter, hade jag giäma
önskat mig, och den har mäst räkat i händerna på någon af lecto-
rerne i Borgå.

Den Högste uppehälle HErr Ärkebiskoppen och styrke wid ärens
tiltagande! - Högwördigste HErr Ärkebiskoppens ödmiuke
tienare

St. Petersburg, d. 30. Novembr. 1778. Eric Laxmann.

6. St. Petersburg, d:n 4. Januarii 1780.

Högwördigste HErr Ärkebiskopp och Prokanzler,
gunstigaste Gynnare.

Hyvää uutta vuotta! —■ Ett gott nytt år!

För nägra dagar kom jag hem ifrån en halftårs physicalisk resa,
hwilken jag pä högöfwerhetelig befallning giorde igenom en del

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
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af Nowgorodska, Pleskowska, Twerska, Moskowska och Archan-
gelska gouvernementerne. lag hade äterigen under denna öfwer
6.000 werst länga resa och owal, ifrän 55 til 65 grades bredd,
tilfälle, at betragta skaparens under, och gladdes dageligm öfwer
hans härlighet. Fast handgripeligen lärde jag kanna, at den höga
flötzen mit nti Ryssland, hwarifrän Wolga, Dyna, Dnepr, Don och
en hop mindre strömmar flyta, är et Allmagtens storwärk, som
först af syndafloden blifwit danad, och tyckes tilförene tient nägon
stor siö eller hafswik til bottn. Nu bemärkte jag, at denna flötz
swärligen kan anses för nägon afsatz eller anhang af den Scandi-
navska en hästsko liknande bärgsryggen, som omringar Sweriges
rike och förlorar sig med sin Östra ända åt söder mit nti de Stora
siöarnas Ladogas och Onegas diup; utan jag fant at dänna wid-
löftiga kulia wid ursprungen af bemälte strömmar, är som högst,
och sänker sig smäningom ät alla sidor, emot det som de nyare
mineraloger och oryctographer föregifwa. Redan är 1772 insäg
jag, under min resa til Swarta hafwet och Carpathiskä bergen, täm-
meligen noga, at den eij tycks med dänna bergskädja tilhopahänga.

Ända härtils wiste jag eij noga, huru längt den Scandinawska
bärgskädian sig åt Öster sträcka mände, och trodde med nägra
nyare mineralogiska fritänkare, at den torde hänga med uralska
fiällarna tilsammans; men nu först, sedän jag med upmärksamhet
reste kring hela des södöstra (sic!) rand, fant jag, at den redan helt
och hället förlorar sig emellan siön Onega och strömmen som bär
samma namn. Förty saltkällorna, de ojäfwogaste bewis til en bärgs-
ryggs förflötzning, spriitä redan nti ymnoghet längst med denna
strömmen, som föröfrigt brusar ner öfwer bara kalk- och gipsflötzar
hwilka syndafloden tilsammanslemmat och med hwarjehanda haf-
skräk rikeligen bespeckat. Utaf saltkällorna wid byarna Kleschowa,
Turtschasowka, Wladisnai och Pegelskaja, som äro ifrån Hwita hafwet
ifrän 10 til 15 swänska mil aflägsne, siudes i ymnoghet sait med
skogens största skada, dä det likwäl wore ganska bequämt at anlägga
graderwärk.

De mästa holmar och klippor nti Hwita hafwet bestå af granit
med basalt, glimmer- och granatgängar. Emellan den klara genom-

skinliga glimmer som bryts wid keret, finnas också myckn swart-
brun uti Stora skifwor, som ymnogast wid södra stränderne. Uti
den nordwestligaste wiken finner man trapp- och serpentinartiga
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samt gneisberg med rika malmstreck, på den bekannta Biömholman
och de oniliggande öijar.

Med grämelse säg jag buru saltet därstädes af hafswatten med
skogens största och oboteliga utödande uti 44 siuderier kokas ocb
likafullt led folket uti mänga soknar ifrän luli månad stor brist
på sait, ocb mycken fisk, deras endaste näring och wara förskämdes
och rutnade.

Den 6. Novembr. war för mig en ganska märkwärdig dag, ty jag
bade om morgonen uti dagsgryningen den olyckan, at hafsisen bröts
under mig 3 fammar ifrän bäten, äfwen wid det jag wille stiga
in ocb fara ifrän wiken för Schuja än til Kemiströmmens mynning.
lag wördar den Alsmägtiga Fadrens försyn, soin wid detta farliga
tilfället upmuntrade och stärkte mig, at oförskräckt simma emellan
isskällarna til bäten, och sedermera uppehölt mig, at jag hela 3
timmar kunde uthärda wåt uti kölden ända til klippan Pawna-
wolok 15 werst. Här blef den lilla ödesfiskarehyddan först eldad,
och när den mästa röken förswunnit, sä kröp jag in, klädde af mig,
torkade kläderna, wärmde mig och war effter en timmas förlopp
redan i ständ at gä omkring hela klippan och under pästäende
ebhe söka hafswäxter och kräk. At jag undkomm dänna fara,
utan den aldraringaste olägenhet til min hälsa, sådant erkänner jag
endast för den Högstas nåd.

Under min bortawarelse härifrän har det i Swerige och Finland
yppat sig flera ledigheter genom dödsfall. Aldrig bar jag härtils
sökt mig til någon syssla, men nu tilstår jag at jag giäma önskade
fä bli Pryssens effterträdare. Lange har jag längtat at få ho uti
et land, hwarest religion och ärbarhet ännu agtas. Hela 12 år har
jag helt ensain warit pastor och skolemann. Församlingen wid
Kolywanska bergwärken skötte jag med stor möda, men mäste dä
mit contracl gick til ända, lämna den, effter generallieutenant
Poroschin ansäg för öfwerflödigt at längre löna en pastor. Minä
wänner hafwa föreslagit mig den nyligen afledne Kalma syssla.
lag tycker at akademien af mig eij borde ha någon skam, fastän
jag tilstår at jag hälst önskade mig någon syssla uti de södra pro-
vincer.

Herr Ärkebiskoppens mogna öfwerwägande ware dätta hemstält.
Sä länge jag lefwer förblifwer ödmiukaste tienare

Eric Laxmann.
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P. S. Af mineralier och petrefacter har jag under dänna resa
samlat öfwer 300 pud, sä at jag äter är i ständ at npwagta niinä
wänner och correspondenter. Med första öppetwatn will jag sända
til H. Ärkebiskoppen alt det jag låfwat. Men redan förr will jag
se tili at skicka en complet samling af alla ryska medailler nti tenn.

7. Högwördigste Herr Ärkebiskopp.

Härhos följer hela samlingen af medaillerna, som jag nti mit
sidsta läfwade öfwersända. lag tycker at denna art är långt bequä-
mare än at hafwa dem en bronce, ty man kann ställa bäda sidoma
jemte hwarannan nti papp. Den Högste uppehälle Herr Ärkebiskop-
pen wid ali sielfönskelig sällbet! Med gränzelös högagtning fram-
bärdar jag Högwördigste Herr Ärkebiskoppens ödmiuke tienare

St. Petersburg, d. 2. Febr. 1780. Eric Laxmann.

8. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

I går hade jag den förmän at bekomma Herr Ärkebiskoppens
högtwördade skrifwelse af den 18. buius, hwaraf jag inhämtade at

aftrycken af medaillerne richtigt ankommit, som fägnar mig rätt
mycket.

Dänna sidstförlutna sommaren har jag äterigen ärfarit nya prof
af Försynens underliga ledande. lag som önskade ät wästan, och
giärna bade sedt mig försörgd wid någon akademie eller bergslag
uti Swerige, mäste helt oförmodeligen resa ät Öster ända til gran-
skapet af Stilla hafwet. Uppä Hennes Kaiserl. Maijestäts befallning
blef jag af senaten frågad d:n 15:de Maii om jag hade bist at bli
bergsråd wid silfwerbergwerken uti Nertschinsk, hwarpå jag, sä
snart jag bejakade, d:n 29. eiusdem blef avangerad til bergsråd. Alt
sedän bar jag warit ganska mycket sysslosatt, och häller nu på at
riista mig tilden 8,000 werst långa resan, som med aldraförsta
slädföret skall gä för sig. lag kommer äterigen at wistas ganska
långt ifrän min födslobygd, ifrån minä wänner och ifrän den lärda

262



2 /2,
24/io 1780, Wi01760.

werlden, men får däremot fömöja mig med sällsynta naturaliers
betragtande och samlande på en ort, hwarest jag förmodar finna
ätskilligt. Den myckna oro, som dageligen plägar mig för min resa,
tilläter mig eij at tilbörligt beswara Herr Ärkebiskoppens fråga
beträffande de åtskilliga af finsk stam härrörande folkslag som
sträcka sig ifrån den Botniska wiken ända til lenisei strömmen eller
genom hela norra Ryssland och Asien. Stralenberg, Brenner och
andra hafwa fölgt sanningen då de föregifwit dem tala finska. Det
streck, som går ifrån Moskan åt Archangel och hwart ryska etab-
Hsementerna i de bäde nästföregäende saecula starkast dragit sig.
endast därstädes tycks den Imien, hwilken finnarna bebodt, nu för
tiden wara lika som afskuren. Likafullt har jag som häröfwer specu-
lerat, funnit finska lämningar och lineamenter nti negden af
Wologda och Galitsch. Deras spräk är wäl, säsom almänt skedt,
mycket förändrat. Men en finne ser klart hos wotjakerna at pilem
och pilwi, yi = öö, tyl = tuli, limi= lumi, nim=nimi, syser = sisaer,
kun kuningas, nony = nsenae, wir = weri, etc. aro et språk,
och äfwenledes hos tschuwascherna, tscheremiserna, wogulerna,
ostiakerna etc. Man har en gramatica sä wäl för wotiakska som
tschuwaschka spräken, men de äro wredna effter ryska som de
kunna. En finne skulle öpnaför publicum långt mera likhet. Skulle
Herr Ärkebiskopen räka komma uti nägon by af förenämnde folk-
slag, sä skulle Herr Ärkebiskopen opämint finna och see sig wara
mit uti diupaste Tawastland eller norra Sawolax, ty så stor är lik-
heten uti byggnad, husgeräd, etc. Dätta lämnar jag til en annan

gäng, och förblifwer med största högachtning Högwördigste Herr
Ärkebiskoppens ödmiukaste tienare

St. Petersburg, d:n 24. Octr. 1780. Eric Laxmann.

J. Lecheltä. Från J. Leche.

Högvördige Herr Biskop och Procanceller.

Af Högvördige Herr Biskopens och Procancellairens gunstiga
skrifvelse af d. 31. Oct. har jag förnummit, at vär academies po-
stulata jemte fullmackten ei aennu framkommit, hvilcket drögsmäl
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jag tilskrifver ovaeder och motvind. Men vid delta laget mäste alt
delta vara Högvördige Herr Biskopen tilhandakommit. Program-
mata torde i delta rectorat blifva få; men naer nägot kommer ut,
skall jag ingalunda förgaeta min skyldighet, enligit hvilken jag nu
har den aran at öfversaenda några exemplar af catalogo lectionum.

Minä rectors inkomster tyckas blifva svaga; ty det liknar sig til
missvaext bäde på inkommande ocb utgående testimonier. På
inscription voro ei flere aen 50 personer uppe. Sä litet antal af
studerande aero denna termin tilstädes, at herr prof. Kalms äbörare
ei fylde mer aen en balf sida, fast de tilförne plaegade intaga 1 /}.
Siu professorer aero nu i fullt arbete. Profess. Hasse! bade begynt
i god tid, men måste sluta, sedän hans fru fädt en ny attaque af
paralysis, sä at hon ei kan disponera öfver sinä fötter och ben. Prof.
Kalm aer aennu hindrad af skogsplanteringen; men laerer intimera
naestkommande Söndag. Domprobsten aer svag och oraclet bar ut-

lätit sig, at Atropos skickat sin sax til schersliparen. Capitaine Bök-
man har staemnt academien i tancka, at vinna igen en del af Olstorps
saeteri.

Mag. Muller har på sin Lojoresa värit sä lyckeligt, at finna et

streck af . . . 5 lazur, en rar malm i Sverige. lag förmodar, at veder-
börande laera gjöra reflexion bäde pä fyndet och på finnaren; och
bar derföre spärlmggit Muller til dess hän lagdt bort nägot af sin
blygsel; och på hans vaegnar laemnar ät prof. Gadd af bem:te malm
nägra stuffer, som komma at genom bergsräd Swab inlefvereras i
bergscollegium. Prof. Gadd begaf sig i förra vekan pä sin Stock-
holms resa. Vael önskar jag, at lian mä få til cbymiska profession
indelt lön, den lian nu ernar söka; men kors ocb fred öfver vår
academies nyligen ätervundne hemman bäde för hans och prof.
Scarins försök. Hans resa blef nägon tid uppehållen, ty Consistorium
var ei sä faerdigt at gifva betyg som lian at begaera; bvarföre ock
beslöts, at prof. Kalm och jag skulle först syna och sedän vitna. Det
gjorde vi ock, men adjungerade oss rädman Trapp och stadssecre-
teraren Kepplerus.

Consistorium har beslutat, at stipendiä Segercranziana skola
taga sin början frän 1759 ärs begynnelse, sä at 2:ne ärs stipendier

1 Tässä ristinmuotoinen kuvio, jonka yläsakarassa on sydäntä muistuttava
piirros; luultavasti kuparin merkki, vrt. s. 308, n. 2. Här en korsjormig figur,
i vars Övre spets finnes en avbildning, påminnande om ett hjärta, troligtvis teck-
net för koppar, jfr s. 308, n. 2.
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utfalla på en gäng. Men männe det icke torde vara baettre, at

deras stipendier ei börjades föraen från 1760 års begynnelse, på
det at academien hvart år mätte tilfalla 12 å 14 d. interesse (säsoni

i är) af banquen, ocb det til ersaettning för den kostnad, soin bon
mäste, pä correspondencen för Samina stipendier, kaennas vid.

En malicieuse, men dum satyra öfver våra 55 magistrar aer nu
kring löpande. Actoren bar fuller af 2:ne andra fådt poetiska
kaepslaengar för det lian gjordt sig til Minervae målsman utan at

hafva fullmackt. lag bar sedt alla 3, men fnnnit dem osmakeliga
såsom en målning utan symmetrie. Herr Mennander laerer sjelf
beraetta, at lian mår vael. Om Herr Biskopens bi ocb deras skötsel
båller vi rådplaegningar. Det skulle faegna mig, om de öfrige
stockarna aefven skulle ankomma oskadde. Bien i denna blefvo
nog oroade af skakningen pä kaerran, ocb en bop funnos döda.
Sjelfva visen var ute då vi lossnade mattorna; men jag viste benne
vaegen in igen. Jag bar den aeran, ödmjukaste tjenare

Åbo, d. 11. Octob. 1760. J. Lecbe.

P. S. Vesalii taflor aero spridde öfver bela vaerket. Derföre aer

det et stort besvaer at bruka dem, haelst uti förklaringen beropas
2 eller 3 i sender. Skal man altsä sä ofta siä om, så bar man mycket
besvaer ocb tidspillan ocb boken slits. Hade jag värit med i råd,
dä detta kostbara vaerket inbands, sä hade jag vist rädt til, at alla
taflorna skulle saettjas i et band för sig sielf.

Nu aer frägan om intet möjeligit vore, at alla de, som intet aero

intryckta i sielfva texten, kunde a parte förskrifvas från Holland.
Går det an, sä blir kostnaden (kan jag taenka) draegelig för mig.
Förklaringen kunde jag på 8 dagar skrifva dertil in quarto. lag vet

at Herr Biskopen går som oftast til bokförarna; kanhaenda at nägon
fins vara entreprenneur utan at hafva faciem negativam. 1 den
bendelsen beder jag ödmjukast, at Herr Biskopen taecktes fråga
dertefter, ocb om det intet gjöre omögeligit, läta bokföraren skrifva
sig detta til minnes, til dess hän bar af nöden at förskrifva nägot
annat.

Det vore önskeligit, at detta verk kunde komina ut in compendio,
id est: med samma taflor, ocb en kort förklaring deröfver in quarto.
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Erik Lencqvistiltä. Från Eric Lencqvist.

1. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
höggunstige Herre, Förman och Befordrare.

Toivottaa sydämellisesti onnea piispannimityksen johdosta. Lyckönskar
hjärtligt med ani. av utnämningen tili biskop.

lag wil hoppas, at Saguboerne nu torde stoppa pipan i säcken;
men om så skulle hända, at the wille resa sig, som somlige orolige
än hota, förmodar iag thet högwördige domcapitlet wet taga the
utwägar, at Högwördigste Herr Biskopen eij mister en rättighet,
hwilcken the fleste af Högwördigste Herr Biskopens antecessorer
innehafft.

Inneslutande mig i Högwördigste Herr Biskopens ynnest
framhärdar Biskopens allerödmiukaste tienare

Sagu Prästegård, d. 24. Febr. 1757. Eric Lencquist.

2. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
höggunstige Herre och Förman.

At iag med desse fordne Finlands höfdingar och ypperste män
dristar öfwerrumpla Högwördigste Herr Biskopen och Procancelle-
ren under trägna omsorger och ämbetes giöromäl, täcktes Hög-
wördigste Herr Biskopen sig icke misshaga låta, hälst dä iag dertil
wisar anledningen.

Högwördigste Herr Biskopen och Procancelleren täcktes låta sig
erhindras, huru Högwördigste Herr Biskopen under min warelse
wid Åbo slott bewiste mig den ynnest och försände en af mig upsatt
längd pä Finlands almänna och Åbo lähns avskilta styresmän til
nu i Herranom framledne herr cantzlijerädet von Stiernman at

inhämta, huruwida samma längd wore fullständig och riktig;
hwilcken då gaf til swar, hwilcket Högwördigste Herr Biskopen
och Procancellarien mig höggunstigst communicerte, at hän af
hertigarna och gouverneurerna ingen saknade, men wäl af lands-
höfdingarne och stäthällarne öfwer Åbo lähn 50 herrar och män.
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af hwilcka lag dock effterät nägra och 20 igenfunnit. I förtröstan
häruppä har iag wägat under rubrique af Suomen ruhtinat uplifwa
Finlands almänna höfdingars, det är hertigars, gouverneurers och
generalgouverneurers samt stäthållares öfwer hela Finland minne,
at under Högwördigste Herr Biskopens höggunstiga witsord, hwarom
iag allerödmiukast anhäller, uti Åbo Tidningarne i dagsliuset fram-
komma.

lag har i denna sommat arbetat på en afhandling om finska
folckets älder och äldsta häfder, hwilcken iag häller på at ren-
skrifwa, emedan iag seer at Finland nu mycket wil förklenas. Fin-
land och Finnmarcken, föliakteligen finnar och lappar ihopmängas
under pästäende at delta land, som nu heter Finland, ei skal för
Adami Bremensis tid hafft oss finnar til inwänare, ei heller helat
Finland m.m. lag hoppas altså, at Högwördigste Herr Biskopen
och Procancelleren tilläter, at wi i wårt egit land mä fä tala til
wär nations heder och förswar, hwad wi med goda bewis kunna
styrcka, och när säkra effterrättelser brista, få sätta hypothese emot

hypothese, på det at owälduge må pröfwa hwilckenthera har störe
sannolikhet pä sin sida. Icke eller torde Högwördigste Herr Bisko-
pen och Procancelleren ogilla, om man ock skulle wåga emot den
nog authoriserade meningen om finnarnes urspnmg ifrän de 10
israelitiske slägter andraga nägra twifwelsmäl, hälst syrer, araber,
chaldeer och perser, som mycket närmare komina öfwerens med
judarne til spräk och seder än wij, dock icke erkänna sig för judar,
utan gä med sinä ahnor öfwer Abraham sielf. Hwarföre iag ej seer
hwarcken nägon heder eller nödwändighet i det, at wij behöfwa
gifwa oss för judar eller israeliter, hälst man ei wil dölia, at wi också
skola wara behäftade med judarnes hemsiuka spetelskan.

Om iag altsä ej för mycket skulle hindra och beswära Högwör-
digste Herr Biskopen och Procancelleren, skulle iag ödmiukast
bedia at fä sända denna afhandling til Högwördigste Herr Biskopens
påögnande och granskning, som sedän kunde tildet lärda sällskapets
derstädes skärskädande öfwerlemnas, at ätminstone gifwa anledning
til sakernas närmare uplysning och utredande, om delta sällskap
eliest äger längre bestånd, hwars uphäfwande, hwilcket somlige
förespådt, skulle wara en stor nesa och förebräelse emot oss; hwilcket
iag hoppas Högwördigste Herr Biskopen i det längsta afwärjer.
Jnneslutande mig i Högwördigste Herr Biskopens högtpriseliga
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ynnest framhärdar med diupesta wördnad allerödmiukaste
tienare

Carislojo, d. 28. Sept. 1772. Eric Lencquist.

In margine: Om Högwördigste Herr Biskopen kunde til några
weckor låna mig Herodoti Histor., Lib. 11, skulle derom bedia alldra-
ödmiukast.

3. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Höggunstige Förman och Befordrare.

För länet af dessa medföliande stäteliga auctorer bar bos Hög-
wördigste Herr Biskopen, så wäl som mycken annan bewist ogemen
ynnest iag äfwen aflägga min ödmiukaste tacksäjelse. Sedän Hög-
wördigste Herr Biskopen höggunstigast täckts låna kläder til minä
nakna snillefoster, hoppas iag innan kort bemta dem äter til Hög-
wördigste Herr Biskopen i snyggare drägt. J mångt bar iag af desse
män fått underwisning nti det hwad iag ei förr afwetat. J mångt
rättelse i minä flere willfahrelser. J mångt öfwertygelse om det
hwaröf:r iag twiflat. Men i det mästa nya skäl at stadfästa hwad
iag pä swaga grunder bygt. Pytheas af Marseilles berättelse om
dess resa til Thule bar iag ingenstädes tilförene sedt sä wackert
utbredd, som bos Schöningius, bwaraf sees at äkerbruket redan
här i norden warit i hans tid i sin fulla gäng och af hwem skulle
wäl ruliteme fädt det, än af joterne eller finnarne? Schöning
säger wäl at joterne äro utgångne och finnarne, en nyare nation,
kommen i deras ställe. Men iag bar granskat de jotiska nomina
propria som förekommit och funnit dem wara finska omskönt nägot
brutna, som e.gr. thialfve, talvi, cegir, egrer, gynie, kymi, yme i ihmi-
nen el. jumo, loge, lieckio, elmer, olmai, lapp etc. etc. Den elaka
Odin den yngre eller yngste bar så borttraslat den nordiska histo-
rien med sitt endurbornskap,1 at de största män lätt kunna misstaga
sig. Sä tycker iag at Schöning, som fölier Torfseus, sä långt be-
mödar sig at giöra den forniotherska inflyttningen i Swerige aldeles
om intet och giör denna gubben, den iag häller för wara den

1 9
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mellersta Odin och Ucko eller Thor hans fölieslagare, åtminstone
samtida man, ty den äldsta lärer wara en pur fabel, allenast en

konung i nuwarande Finland och hans successorer Nor, Horn
ett äfwensä, alla yngre än Sigg-Odin, hwarigenom hela Fundin
Noregi wändes up och ned, och Gylfe, soin likwäl uttryckeligen
säges wara Nors soneson och den 8:de fader Forniother blir bort-
blandad med en annan Gylfe, et sic porro. Suhni är ock sällsam,
som ei låter pussera ebraiskan för nägot hufwudspråk, utan leder
den bäde ifrån celtiskan och arabiskan. Men högst berömlig i
det, at hän låter finskan wara et europaeiskt och asiatiskt hufwud-
språk, ehuru hän derifrån wil leda lettiskan med sinä döttrar, samt
calmukkiskan och turchiskan, som dock torde wara alla 3 särskilta
hufwudspråk.

Min hosgäende inlaga recommenderar iag i diupaste ödmiukhet
til Högwördigste Herr Biskopens och det högwördiga domcapitlets
höggunstiga utslag. lag kan ei annat än wäga en flyttning til Ori-
vesi medan föret påstär, ty om sommaren slipper iag ei ut härifrån
til Stora landswägen. Kan hända Hans Kongi. Maijrt icke en
gäng emottagit prostinnan Salovias ansökning om annat nädåhr,
emedan den ei war beledsagad med sum. ven. consistorii föreskrifft,
och iag får det ei weta, utan låter Orivesi prästegårds afkastning
komina an pä hennes eller hennes sons discretion, om iag sitter
här i Carislojo och arbetar pädet en annan skal upskära.

Sådane ansökningar om ytterligare nådähr, när nägon oaktat sum.
v. consistorii afslag, ändock wågar beswära höga öfwerbeten dermed,
borde behörigen anmälas och verificeras i consistorio pädet den
som är berättigad til tilträde, mä fä weta, huru lian skal sig för-
hälla. Den sökande lemnar wäl intet tilträdanden wettskap, huru
ansökningen aflupit, och denna har swärt för at skaffa sig i Stock-
holm en commissionair at höra derefter. Derföre beder ödmiukast
Högwördigste Herr Biskopen och det högwördige domcapitlet
täcktes genom bref hos Hans Kongi. Maij:st utwärcka en äimän
efterrättelse och förordning, huru den eller den andra har sig at
förhälla i sädant fali. Allerödmiukaste tienare

Eric Lencquist.Caiiislojo, d. 20. Mart. 1773.

269



Eric Lencquist.

4. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
Höggunstige Herre och Förman.

At Högwördigste Herr Biskopen höggunstigt täckts bewärdiga mig
med dess högtwördade bref af d. 31. Marti sidstl., bar iag orsak
at med diupaste ödmiukhet wörda för en särdeles ynnest, och än
mera, at Högwördigste Herr Biskopen täckts räckna sä mycket pä
mitt fast ringa pund, at iagkunde wara Högwördigste Herr Biskopen
behielpelig til completterande af den synodalhistorie Högwör-
digste Herr Biskopen pä venerandi cleri anhällan är sinnad utgifwa.
Ty här kan iag ei annat än bekänna min swaghet och okunnighet
i denna delen af kyrkohistorien, i synnerhet Finlands. Då Högwör-
digste Herr Biskopen högstberömligen i dessa äfwen welat upmuntra
oss sinä landsmän at upodla witterbet och uplysa wärt k. fädernes-
lands mörka historie, samt tilden ändan icke utan kostnad bragt
i ständ et sällskap, som et och annat dertil ländande ännn skulle
utarbeta och i dess tidningar utgifwa, har iag äfwen blifwit bragt
at sammanarbeta nägra minä til sädant ändamäl hörande papper,
och dem til Högwördigste Herr Biskopens samt sällskapets gransk-
ning insända, räcknande mig til ingenting sä högt förbunden, som
at näst christna läran nitälska för mitt fäderneslands heder och
uplysning. Men tildet Högwördigste Herr Biskopen har för händer
är iag ei i ständ nägot bidraga. Ty iag har ei wetat at biskoparne
Rothovius, Petrseus och Terserus hafwa hållit nägra prästmöteiL
och än mindre at derwid blifwit hällne disputationer, som blifwit
tryckte, af hwilcka iag ingen sedt. Det är altså intet utan orsak
at iag och flera med mig anhålla om Högwördigste Herr Biskopens
wid prästmötet hällne orations tryckande oss til uplysning. Salli,
biskop Gezelii disputationer De homine intemo et enthusiasmo mins
iag mig hafwa sedt för läng tid sedän hos gamla kyrckoherden i
Kisko Christopher Roos, och twiflar intet pä at hans son nuwarande
kyrckoherden derstädes har den i behäll, hwilcka iag i dessa minä
nuwarande omständigheter ei kan åtkomma. Agricolae öfwer-
sättning af Nya Testamentet pä finska samt Psaltaren har iag wäl
ägt, men lätit gå bort pä auction för en liten penning. lag hade
då ei smak för antiquiteter, som iag nyligen fätt. En gammal edi-
tion af finska psalmboken med Psaltaren frammanföre har iag stu-
denteähren äfwen sedt hos en bonde i Halisby och Rändämäki sodin
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i regal octavo, men mins ei ährtalet när den blifwit tryckt. Där
fans i de första bladena biskop Agricolse bekanta verser om de
finska afgudarne jämte en gammal ajantieto, deruti mångt och
mycket stod som ei fins i de nyare. lag skal ei underläta at göra
min flit medelst upsökande af det som knnde lända Högwördigste
Herr Biskopen til nöje, om iag fär blifwa här pä orten huswarm.

En hop gamla synodalföreningar, dock ei äldre än från biskop
Gezelii den yngres första åhr war i Carislojo i en inbunden men

sliten bok, som dit lemnades effter mig. När sädane föreningar
först böriat sättas up, är mig ei kunnigt. Dock tror iag at Gezelius
af de älsta sammansmidt sinä Commonitiones. Högwördigste Herr
Biskopen underlåter wäl intet detta ärende.

Til slut kan iag ei undgä nti minä nuwarande omständigheter falla
Högwördigste Herr Biskopen til beswär. lag bar nu ifrän Carislojo
med sidsta winterföret flyttat hit til Orivesi i förmodan at komma
med prostinnan Salovia och dess son i nägon convention i fall hon
skulle blifwa oförskylt med annat nådåhr hngnad. lag bar i sådant
fall föreslagit henne, at för detta ähret såsom hennes blifwande
andra nädähr niuta sig til godo hela prästegårds afkastningen och
hälfften af sochnens intrader och cedera mig andra hälfften emot
det at niuta ersättning derföre föliande ähret, samt i medlertid bo
fritt här pä prästegården iämte mig i 2 ähr och hålla hälfften
boskap och hästar mot mig. Men iag wäntar at det wil med döfwa
öron ähöras litande hon pä en Emanuel Deutsch eller Hederstam den
hon skal hafwa i Stockholm til fullmägtig, at hän skal utwärka det
andra nädähret. lag stär altsä i betryck om det sä fatalt skulle
hända. Derföre är iag sinnad i det fallet Hans Kongi. Maijst:t
täckes det bewilia hos Hans Kongi. Maijst:t supplicera om nädig
jämkning å berörde sätt oss emellan, hwarigenom Hans Kongi.
Maijst:ts nåd til ingen del förswagas, och anmoda Högwördigste
Herr Biskopen och det högwördiga domcapitlet denna min an-
sökning med höggunstig föreskrifft understödia, emedan iag ei
lengre kunde upskiuta med min flyttning, som wid bar mark blifwit
inpracticabel, ei eller kunde lita pä vissheten af deras ansökning,
sedän de fått afslag i consistorio, där iag såsom mitt forum com-
petens sökt derom underrättelse hwareffter iag mig kunnat ställa.
Men de hafwa åsidosatt consistorio sådant wid handen gifwa
och behörigen verificera. I fall altsä med denna owissheten än
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skulle utdragas ifrån början af Maji, anhåller hos Högwördigste
Herr Biskopen och det högwördiga domcapitlet ödmiukast om
tilständ at få hålla min inträdespredikan, emedan iag här ei kan
silta sysslolös, och sedän alternera med mag:r Salovius wid tienst-
giörningen. Til hwilcken ända iag i Högwördigste Herr Biskopens
milda händer insinuerar hosföliande min ödmiukaste inlaga och
om höggunstigt utslag anhåller. Med diupaste wördnad
aldraödminkaste tienare

Eric Lencquist.Orivesi, d. 8. April 1773.

5. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Höggunstige Gynnare och Förman.

Sedän iag himnit litet see mig om här i Orivesi, har iag warit
omtänckt at fullgiöra, hwad Högwördigste Herr Biskopen genom
högtwördad skrifwelse af d. 31. sidstl. Mart. mig höggunstigast com-
mitterat. Och som iag deraf förnimmer at Högwördigste Herr
Biskopen ännu ei äger synodaldisputation De Deo uno et trino,
hällen i Åbo ähr 1712, sä har iag härmed äfwen densamma Hög-
wördigste Herr Biskopen i händer lefwerera; af hwars företal äfwen
stär at inhämta at ingen synodus blifwit hållen sedän ähr 1709,
dä prosten Salonii i Biernä disputation De Scriptura Sacra venti-
lerades, åhren 1710 och 1711 intil åhr 1712. Synodaldisputation
hällen 1708 De enthuasiasmo af prosten Hagert i Finström fins
här i prosten Salovii sterbhus, äfwen De homine integro hållen
1667, men utan tittelblad, annars är den complett, skrefwen ero-

matice i samma smak och enahanda method som disputation De
peccato, hällen 1669, för hwilcken twänne präster, neml. prosten
Arctopolitan i Biörneborg och Tammelin, conrector i Åbo, praesi-
derat. lag har sökt persuadera mag:r Salovius härstädes at af-
lemna dem til Högwördigste Herr Biskopen, säsom nödige tildet
arbetes completterande, hwarom vener. clerus wid sidslhällne präst-
möte hos Högwördigste Herr Biskopen anhållit. Men wet ei huru
lian resolverar sig. Den äldsta edition af finska psalmboken håller
iag före wara den sahl. biskopen Michael Agricola utgifwit och
för hwilcken hän lätit trycka de bekanta sinä verser om de fordna

272



13/4 1773.

finska afgudama, hwaraf Bång, Vexionius med flere dem lånt, jämte
en wacker Alan tieto. Denna bok bar iag ei fätt see, sedän iag war

student, dä iag af en händelse fick ögna den hos en bonde i Halis,
nien utan tittelblad. Bonden kallade den Vanha manualis och wille
den ei mistä. lag twiflar ei på at ju Högwördigste Herr Biskopen
fär den någorstädes i Rändämäki sochn, om Högwördigste Herr
Biskopen läter höra effter. lag skal ei underlåta at här spana
effter den och andra dylika effter Högwördigste Herr Biskopen
wil giöra en samling af sädant. Högwördigste Herr Biskopen torde
ock til äfwentyrs wilia samla de äldsta theologiska disputationer,
hållne af Petrseus, Alanus, Terserus etc. eller under deras prsesidio,
om ei annat doch för dedicationernas skul, hwaraf man i bland får
namn på nägra gamla präster, som en Simon Cardiaster, pastor
i Cumo, Thuro Theodorici, pastorin Kyrö, Abraham Josephi,
pastorin Tyrvis etc., som torde wara stamfäder til wära mäst be-
römde prästeslägter.

Som iag mycket twiflar om min senaste ringa skrifwelse af d. 9.
sidstl. huius kömmit Högwördigste Herr Biskopen tilhanda ob
malevoloruni insidias, så ber iag ödmiukast om ursäkt, at iag med
minä privata angelägenheter faller Högwördigste Herr Biskopen
til beswär. lag förmodade, at et så fördelaktigt anbud som iag
gjort sterbhuset härstädes, skulle ei afslås, neml. at i fall Hans
Kongi. Maijst:t wille benäda prostinnan med ytterligare nådähr,
som dock wore en oförskylt näd och det skadeligaste praejudicat, hon
sakta 1 kunde afstå hälfften eller delen af sochneinkomsten til
min hustru för delta åhr emot ersättning derföre om päföliande
ähret och behålla alt det öfriga. Dä iag hälst wille förfoga mig
til mitt Carislojo. Men i annat fall och sä framt Hans Kongi.
Maijst :t skulle hennes ansökning afslä, skulle hon eller dess son

mag:r Salovius, som är utan tiänst, fä ho fritt här på prästegärden
i 2 åhr och lengre, om dem så godt syntes, niuta sinä upodlingar,
som äro ansenliga, tilgodo med flere andra förmoner. Men iag
förnimmer wederspelet och märcker afsigten wara at hindra mig
från tilträde och siä under sig ährsgrödan jämte en del af sochne-
afkastning, medelst föregifwande at de gjort en ansökning hos Hans
Kongi. Maijst :t, hwars slut iag borde afwakta. Men delta är ju
uppenbar orätt. Hela ansökningen är lagstridig och til ingen del

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalet.
18
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ense med det Kongi, förordningar om ytterligare nådåhr diktera.
Hvem skulle ei dä tyda sig hafwa fog at söka annat nådåhr, om
en rik skuldfri med halfft rusthåll besutten enkä, som inga oför-
sörgda barn bar, och bwars man inemot 30 ähr suitit wid et godt
pastorat, skulle dermed benådas. Sent är den böriad, neml. in
Februario el. Martio, dä hennes ordinarie nådåhr böriade löpa
til ända. Inte af consistorio understödd, ia icke en gäng widhanden-
gifwen, och ho wet om den i Stockholm vigilerat och ho lär weta
om Hans Kongi. Maijst:t den emottager eller ej. Och om widrigt
utslag faller, tör det förtigas sä länge tils man wunnit sitt politiska
ändamål. Derföre nödgas iag min hosgäende inlaga i Högwördigste
Herr Biskopens milda händer recommendera med, och min anhällan
om dess producerande och afhielpande med önskeligit utslag.
Aldraödmiukaste tienare

Orivesi, d. 18. April 1773. Eric Lencquist.

6. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Höggunstige Befordrare.

Hyvää uutta vuotta! Ett gott nytt år!

—, ty fördristar iag i ödmiukhet Högwördigste Herr Bisko-
pen til höggunstigt päögnande tilhanda sända hosgäende super-
ficiela reflexioner öfwer Finlands fordna widskeppelse och troll-
konst, hwilcka som pars secunda kunde tilläggas til min afhandling
om Finlands hedendom och afguderi. Wore wäl, om iag dermed
kunde stimulera nägon, at förbättra och rätta hwad som kan fela
häri och pä egen hand utarbeta en utförligare afhandling i dessa
nöisamma ämnen, sä winner iag mitt ändamål, som endast är finska
historiens lius.

De torra stielckar, som ligga deruti, är dels af korn, dels af hafra,
hwilcka iag inlagt til bewis af den accuratesse iag brukat wid et
åhr 1771 anstält rön, hwarom iag under min senaste upwaktning
hos Högwördigste Herr Biskopen i Åbo ordade, dä iag om hösten
wid Michaeli pä et kornland, sedän det war afskurit, uptog 20
sädana ständ, som slagit ut ur roten i brädd och planterade i en

mullhög i min äker, och hwilcka 12 ständ gingo ut, men 7 för-
wandlades til räg och 1 til hwete. lag har ei än welat publicera
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delta för det almänna, liman lag får tilfullo flere resor iterera
samma rön. Om Högwördigste Herr Biskopen täcktes upmuntra
de wittra naturforskare i Åbo, at giöra det samma, så torde man
en gång fä reda på det så länge omtwistade ämnet de transmuta-

tione specierum in regno vegetabili. Det gies ocb en annan slags
brådd, som wisar sig pä sådana afskurna korn ocb hafreländer
neml :n af utsäde, som senare grodt, då det andra hunnit fram
i wäxten; men dett gär ut om winteren. Ty iag bar ochsä omsatt
nägra sådana stånd, men de hafwa ei uthärdat winteren. Det är
ingen sällsamhet, at kornet el. hafran, när den stadnat i wexten,
slär ut i sidoskätt från roten el. nasta läggen 1 der inwid. Så giöra
mäst alla vegetabilier när de klippas eller bindras i wäxten. Dessa
stånd wisa det tydeligen, på hwilcka halmstubben sitter qwar. Men
det är en sällsamhet, som ei wil i hufwudet päde lärda, fast gemena
man det almänt bekänner, at sådana stånd ettdera de fä bli qwar
pä sitt ställe, eller om de omsättas, förwandla sig. När de omsättas,
kan man se förwandlingen så mycket tydeligare, ocb bör denna
omsättning ske några weckor effter sedän hafran är skuren, pä
det at de nya skotten hinna slå ut. lag sätter bellre tro til minä
sinnen än bestrider en klar naturens wärckning; man wandrar altid
tryggare i naturens egna än i de lärdas spär oaktat de äro myndiga.
Håller iag altså före at wid Larsmässo räg är en parasitisk wäxt ocb
wäxer ingenstädes wilt i hela werlden, ehuru den speciali provi-
dentia beneficio fortplantas af sitt frö, utan bar här i norden up-
kommit genom förwandling från hafra. Men burn detta ex princi-
piis botanicis skal förklaras, kan sedän tänckas pä när man är wiss
om rönet, hwilcket om det slår in, hwarpä iag ei twiflar, kan sedän
gie anledning til flere curieuse observationer ocb uptäckter.

Minä brydsamma domestique omständigbeter i detta ähr hafwa
hindrat mig at bringa i ordning minä papper, som iag ärnat sända
til Societas pro fide. Soin Högwördigste Herr Biskopen bar sig
dem bekante, så ber iag wara ursäktad hos det wärdiga samfundet
för detta framfarna åhret. Om den Högste en gång wil låta komma
mig til stillhet ocb ro, hoppaa iag snart repa mig, det förliudes
at minä motständares practiquer ännu ei äro alla emot mitt tilträde
til Orivesi. lag hoppas dock at det bögwördiga domcapitlet håller
mig skuldfri, emedan iag ei wet at något otilbörligit mig kan til-
witas, annat än at iag giort mig sielf skada, men hwem bar hört, at

1 "leden” eller ”knäet” på strået?
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en antecessor stär fritt at hälla sin successor in suspenso om tilträde
et halfft åhr, soin här skedt. Sädant finner iag dock at 1

ansökningar om annat nådåhr kunna wärcka. - Aldraöd-
miukaste tienare

Carislojo, d. 3. Jan. 1774. Eric Lencquist.

7. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Höggunstige Herre, Förman och Befordrare.

Kiittää piispaa hänen osottamastaan suosiosta. Olisi mieskohtaisesti tullut
kiittämään pappeinkokoukseen, mutta siitä on häntä estänyt paha kihti. Tackar
biskopen för ådagalagd välvilja. Hade kömmit tili prästmötet för alt personligen
kunna tacka, men hiivit förhindrad av en svår gikt.

Om församlingens tilständ härstädes tilbör mig lemna Högwör-
digste Herr Biskopen och Procancellarien behörig underrättelse.
Oaktat den bokstafweliga kundskapen och både innan- och utan-
läsningen lefwer folcket i denna sokn merendels i en diup synda-
säkerhet. Den nädefulle Guden har likwäl i denna sommat på et

märckwärdigt sätt sökt åstadkomma här nägon upnädelse i det en
torpardotter Maria Samuelsdotter frän Säynäjoki om sinä 19 åhr,
som förut warit nog heftig och i sin christendom swag, böriade
Dom. VIII post trinit. med stor ifwer pä kyrckowallen effter lyktad
gudstienst när folket kom ur kyrckan, förmana dem til bot och
bättring och hota med Guds straff, hwarmed hon continuerat hwar
Söndag tils nu. Somliga höra på henne, somliga gå sin wäg, en
part göra af henne spe. Hon predikar med stor häfftighet offta
öfwer en timma, med tämmeliga godt sammanhang, häller bön i
husen och förmanar alla enskilt, at omwända sig.

Så wida iag intet separatistiskt eller det som med skiäl kan kallas
fanatiskt hos henne märckt, har iag låtit henne oqwald och np-
muntrat henne, emedan iag märkt at hennes predikan hos en del
giort nägot intryk. Här i granskapet neml. wid Teisko capell gies
många sädana upwäckta. Tiden tör utwisa, hnruwida delta sig ut-

breder. lag hoppas, at den Högste harsin hand härunder. Ty
folcket är genomförhetsat.

War nya kyrcka har ock hunnit blifwa så färdig at hon sidst-
leden Söndag, som war Dom. XI post trinit. af herr probsten Allenius

1 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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blef inwigd. Huruwida någon af minä medbröder i embetet wil
finna sig at komina til prästemötet, kan iag än ei säja, så wida de
hittils förklarat sig dertil owilliga. I synnerhet är mag. Salovius
utan ursäkt, som bar slägt och swägrar i Åbo, som hålla honom
fritt. lag bar rädt bonom at ei trädskas mot sin biskops kallelse.

Aldraödmiukaste tienare

Orivesi, d. 31. Aug. 1775. Eric Lencquist.

8. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procanceller.
Höggunstige Herre och Befordrare.

Onnittelee arkkipiispan nimityksen johdosta, mutta valittaa Mennanderin
muuttoa pois Suomesta. Kiittää kaikesta häneltä saamastaan tuesta ja suopeu-
desta. Lyckönskar med anledning av utnämningen tili ärkebiskop, men he-
klagar Mennanders bortflyttning från Finland. Tackar för olit det stöd och
den välvilja honom kömmit tili del.

Högwördigste Herr Doctorens, Arcbiebiskopens och Procancelle
rens aldraödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 18. Sept. 1775. Eric Lencquist.

9. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie.
Höggunstige Herre och Förman.

Toivottaa ruumiin ja sielun voimia uudessa asemassa. Önskar både lekamlig
och andlig välsignelse i det nya ämbetet.

Högwördigste Herr Ärckebiskopen til bugnad och Gudi til pris
bör iag ei underlåta at heratta de nådewärck den Högste pä denna
negden och äfwen i denna församling i nästwekne sommat lätit
försiggä. lag menar de upwäckelser, hwarmed ätskilliga hiertan
härstädes blifwit rörde at stå up ifrän säkerheten, och winlägga sig
om alfwarligare christendom. lag förbigär burn de gått i smyg i
Kangasala, Messuby och Brickala, bwarom de församlingars kyrko-
herdar böra lämna besked. Men bär i Orihvesi böriade en piga
om AH Söndagen effter trinit. predika bär på kyrckowallen emot
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den härskande säkerheten och förmana folcket til bot och bättring,
med undsäjelse af Guds swåra straffdomar om de dem gifna war-
ningar skulle föraktas, hwarom iag redan i sommars berättade och
beskref hennes älder och egenskaper och nämde at hon frequenterat
de upwäcktas conventicler i Teisko. Sedän wid Michelsmässotiden
gick hon omkring i nägra byar och höll bön samt fortfor med sinä
predikningar hela nätterna igenom med tillop af en myckenhet
folck, i synnerhet nngdom. Dessa blefwo deraf underligen betagne
ehuru hennes tai war blott et illa sammanhängande kram af läran
om syndaskiddens myckenhet, syndernas swårhet, omwändelsens
nödwändighet, lagsens stränghet, helfwetes plägors odrägelighet
m.m. De rördes til en sä hög grad el. andakt at ätskillige i synner-
het qwinfolck deröfwer folio i beswimning, som pästod några minu-
ter, säilän öfwer en halftimma, hwarunder effter deras föregifwande
dem skal wisas sällsamma ting, bäde himmelriket och helfwetet,
yttersta domen, några deras bekantas säilä tilständ, deras salighet
eller förtappelse, m.m. lag har underrättat dem at de på sädant ei
böra reflectera, utan at deras siäl under sådan dwala är i samma
tilstånd som i sömnen medan de drömma, nemhn at då de utwärtes

sinnens bruk är tillyckt, phantasien dä är endast rådande och
spelar med sädana ideer, hwaraf siälen är intagen medan man

wakar, föreställande dem at de ei böra hälla sådant för nägra
gudommeliga uppenbarelser, ei eller läta deraf förleda sig at dömma
illa om sin nästa, eller hälla en sådan däning för tecken af någons
omwändelse, utan som en naturlig tilfällighet härrörande af et

starkt intryck hos en enfaldig och swag menniska. Ehuru jag om
sädant ei läsit mänga exempel, et minnes iag dock, hwarom Hoff-
man berättar i sinä Casus medici om en piga i Halle som under en

Freilingshausens predikan om hiertats förkrossning beswimade
och läg likasom stendöd en stund. Et gny, et qwidande, et suckande
och pustande är i sädana conventicler, som är exeessivt. lämst I barn
betagas, sucka öfwer sinä synder, förmana andra til bot och bätt-
ring, dåna bort och berätta om sällsamma syner, hwilket dock ei är
mycket at undra pä. Ty barnen äro lätt bewekta och förhålla sig
som de se at äldre giöra. Flere andra bäde män och qwinnor hafwa
böriat drifwas af samma anda som denna pigan neml. at de prcdika
i husen och förmana til bot och bättring. Ehuru sällsamt nu och

1 Främst?
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fanatiskt delta ser ixt, sä har det hos dessa säkra menniskor wärckat
en god effect. Mången har wärckeligen bättrat sitt ande lefwerne.
Många hafwa blifwit begärligare at böra Guds ord, at köpa sig
anderika böcker, at flitigare gä i kyrcka, at mera älska sinä wänner,
mången, soin sält sinä böcker bort och ment at hän dem ei behöfde,
köper dem nu åter. Wore til önskande at af Arthur Dents Omwän-
delses öfning, Fersenii Communion bok, Nådenes ordning m.m.
många exemplar nu wore til fångs på finska, eller skulle upläggas,
nu skulle de köpas. Delta griper ännu som en helig fareld omkring
sig pä denna orten, ehuru det annorstädes slocknat. Undersamt är
och det at andre, som ei förstä sig härpå och mäst grofwa syndare,
lägga sig up häremot, försmäda dem och tilfoga dem allehanda för-
tret, hän och spott. Sä länge det ei slär sig ut til något ondt eller
secteriskt wäsende, menar iag at man bör det läta hafwa sin gäng,
emedan folcket deraf förbättras, hemställande dock altsammans til
Högwördigste Herr Ärkebiskopens högst mogna omdöme, som iag
hoppas hafwa förmon at inhämta wid min ankomst til Åbo effter
några weckor, om Gud will. Aldraödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 7. Januarii 1776. Eric Lencquist.

10. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procancellarie.
Höggunstige Herre, Förman och Befordrare.

Af hosgäende mitt ödmiukaste memorial täcktes Högwördigste
Herr Ärckebiskopen höggunstigast inhämta, hwad bedröfwelig på-
fölgd de så kallade upwäckelser, som i börian hade så stort sken,
effter sig lemnat wid denna Orihvesi församling, warande ty wärr
än mera ondt deraf at befara. Och som denna wår mag:r Isaac
Utter wil teckna sig i wår finska kyrckas historie som en fanaticus,
sä tycker iag min skyldighet wara, at hos Högwördigste Herr Ärcke-
biskopen om honom insinuera en omständeligare berättelse, än den
iag i min inlaga til högwördigste domcapitlet afgifwit, hwilcken
ofelbart kommer honom at föreläggas. Hän är född ähr 1743. Hans
far Johan Utter war härstädes sacellan och hade äfwen som offtast
sinä raptus, som härrörde af drycker. Denna dess son är af nog
högdragit sinnelag och tycker sig i ministeriö silta mycket lägt
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allenast soin en soknemedhielpare, och har lagt mycket på sinnet
at Åbo sacellanie och sacellanien härstädes gått honom ur händerna.
Är icke eller fri frän hypochondern. När lian effter sitt föregif-
wande d. 14. Febr. sidstl. blef omwänd, berättade hän at det först
grep honom mycket härt i liumskan, hwareffter hän pintes i sän-
gen, och syndamyckenheten förestälte sig för honom säsom en stor
dynghög, hwaraf lian kände stancken i sin näsa, den den kare Frälsa-
ren sedän på hans irmerliga bön afwältade och upfylte hans siäl
med en osäjelig tröst.

När lag effter min hemkomst frän Åbo förnam at i hans conven-
ticler gick mycket oordenteligen til; at många af qwinkönet där
dånade, somliga äfwen simulerade däningar på det de af honom
skulle promoveras bland de omwändas antal, lät iag, sedän minä
wänliga förmaningar til afstäende dermed woro förgäfwes, h:r mag:r
Salovius d. 10. Marti läsa up på predikstolen Kongi. Maijts för-
ordning om olofliga sammankomster, warnande elskade församlin-
gens ledamöter at läta honom dem anställa i sinä hus. Men fäfängt.
Hän ropade offenteligen i kyrkan at den ei angick honom säsom
en präst. Kort dereffter inföll tinget, dit länsman Östlund stämde
några, soin dertil lånte hus. Men häradshöfdingen Aimeleus tog ei
saken för sig, litan sade at i förordningen ei mentes sädana conven-
ticler som desse woro, hwilcket gaf honom mera mod. För det
answaret skul lian har i församlingen och församlingens owisshet
om hans sinnestilstånd har iag afskreckt nmt at ställa honom til
answar i det högwördiga domcapitlet innan saken skulle blifwa
tydeligare och lysa allom i ögonen; annors hade iag af de fleste
fätt heta min oskyldiga medbroders förföliare. Men nu sedän hän
giorde den ofenteliga förargelsen i kyrckan, och iag på kyrckstäm-
man frågade ähörarene om de nu ei wore öfwertygade at Utter war
ifrän sinä sinnen, swarade största delen, några fä undantagne, med
ia, och bodo at iag ei skulle läta honom fä predika, hälst lian ei
annat giör i sinä predikningar än utspär grufweliga förhannelser.
Hans lärosyften kan iag just ei fyllest beskrifwa, hälst lian deruti är
en Proteus, som den ena stunden nekar hwad lian en annan tid
pästätt. Men Donati och Schvenkfeldt sats om ministeriö irregeni-
torum, som åstadkommit allestädes så mycket allarm, är hans gnmd-
mening. Nu är hän i sitt tycke i Finland den enda omwände präst
och ingen har här warit förut sådan än Achrenius och på swänska
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sidan Tolstadius. De oomwändas tienst duger til intet annat än föra
siälar til förtappelsen. Omwändelsen sker således. En bäfwan skal
påkomma alla, som blifwa omwände och et genomträngande wäder
skal fölia derefter, som ästadkommer wärck i hwar fingerända.
Så förwandlas menniskan til siäl och kropp och blir genomsmord
i alla sinä leder med glädienes olia. Den H. Ande försäkrar sedän
städse med kännbart witnesbörd den nya menniskan om dess
nådeständ. Sedän är ingen nöd. Diefwulen bäfwar. Werlden förak-
tas och köttet kufwas af anden at det ei tör resa sig. Man bar ej
mera lust en gång til synden, den utrotas och dödas, derföre fordras
dertil mycket at en siäl kan affalla ifrän sitt nådeständ, och händer
säilän. I nya födelsen fäs andans inwärtes smörielse, som lärer siälen
alting, utanläsning utan böcker, utan rådfrägan af uttolckare. Man
förstär då den H. Skriffts mening bättre än ingen uttolckare. Man
kan bedia sielf utan at hålla sig til nägra böneformulair och böcker.
Mankan predika utan at läsa öfwer m.m.

Åtskilliga sinä ämbetsförrättingar wil hän excipera sig ifrän, som
at siunga för lik. Hans absolution sker optative, hwarwid lian
brukar blott en sielfgiord bön, utan anförande af nägot Skrifftenes
språk och önskar sedän at lesus mä förlåta syndaren, med Hera
egenwilligheter.

lag befarar härest ännu mera buller. Ty hän har lofwat predika
likafult oaktat hän förbiudes; antingen stoppa sig up pä predik-
stolen jämte den andra prästen, eller predika effter gudstjensten
antingen i kyrkan eller pä kyrkbacken. Derföre hemställer iag
i ödmiukhet om icke det högwördiga domcapitlet täcktes härom
skrifwa til herr landshöfdingen at herr landshöfdingen gier befall-
ning til kronobetjente at styra och förekomma tumult. lag hoppas
sluteligen och beder Högwördigste Herr Ärchebiskopen och det
högwördiga domcapitlet så snart sig giöra läter inkallar denne
mag:r Utter, pädet owäsendet härstädes mä kunna stillas, och när
hans sinnes tilständ röjer sig, Högwördigste Herr Ärckebiskopen
täckes förordna nägon som giör hans tienst så länge hans swaghet
påstär. •—■ Aldraödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 16. Apr. 1776. Eric Lencquist.
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11. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procancellarie.
Höggunstige Herre och Förman.

Den fanatiska skädeplats, som magister Utter härstädes öpnat,
kommer at bestä af flera actus, hwilcka Högwördigste Herr Ärcke-
biskopen höggunstigast täcktes låta sig föredragas pädet Högwör-
digste Herr Ärckebiskopen mä wara tilräckeligen underrättad om
det owäsende som här existerat.

Hän förwillas mäst af en torpareson i Woittila by, där hän bor,
den hän häller för en prophet, hän bar uppenbarelsens ande,
hwilcken inbillat honom at Hans Kongi. Maij:t skal komma hit
til Orihvesi d. 3. Junii, dä alla oomwände härstädes skola få spö,
men Utter blifwa förordnad til ensam präst öfwer denna försam-
ling, och propheten, som annors kallas Junes Heicki, blifwa Konun-
gens förnämsta rädgifware. Detta bar mycket upretat Utters pas-
sion, som är melancholia hypochondriaca, sä at den gätt til en mania
och furor, hwaruti hans annors ambitiose naturell bar del, och bar
wäckt bos honom orimmeliga inbillningar at hän skal blifwa en
novus reformator hwars rykte skal spörias wida. Om hän ei wore

så enwis och förkastade alla medicamenter, torde hän cureras pä
Åbo lazareth. lag twekar mycket om hän inställer sig pä sin com-
peritions dag, emedan den är sä närä den Stora revolution härstädes,
hwilcken hän inbillar sig skola ske d. 3. Junii och hwilcken hän
wil afbida. Wärst är at man har swärt för at fä hans adhserenter
och deras barn at läsa sinä christendomsstycken. Ty hän har
inplantat i dem at alla böcker äro de oomwändes wärck och at
en christen effter omwändelsen uplyses omedelbart af den Heliga
Ande. En myckenhet af andra willfarelser utbreder hän, hwilcka
ei stä at tälias. Som diem conversionis suse omnes christianos
scire debere, qui eum ignorat, non est conversus. Indignos in Sacra
Coena non accipere nisi panem et vinum. Renatos difficulter ex
statu gratise posse excidere, imo ad impeccabilitatem adspirare in
hae vita. Novum hominem esse novam substantiam. Testimonium
Spiritus Sancti apud pios numquam obseurari imo nec in summis
tentationibus. Renatos semper esse hilares et ore ridente etc.

Valittaa Mennanderin poislähtöä ja toivottaa pitkää ikää kirkon palveluksessa.
- Beklagar Mennanders bortresa och hoppas att honom måtte förunnas ett

långl liv i kyrkans tjänst.
Aldraödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 7. Maji 1776. Eric Lencquist.
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12. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procancellarie.
Höggunstige Herre och Befordrare.

Uti mitt sidsta til Högwördigste Herr Ärckebiskopen och det
högwördiga domcapitlet i ödmiukhet insinuerade memorial tyckte
iag at wär oroliga och af sin falska prophet Henric Erichsson för-
ledde sokneadjunct h. mag:r Isaac Utter skulle återwända med sin
fanatisme, när hän skulle see at föga liknelse wiste sig för honom
at ernå det Stora hopp lian fattat. Men nu märckes hos honom
at hän är lika galen som tilförene sedän propheten åter fått för-
willa honom och prolonguerat för honom termin, hwilcket lärer
röja sig när hän inställer sig för Högwördigste Herr Ärckebiskopen
och det högwördiga domcapitlet. Nu war iag sinnad at ocksä sielf
infinna mig hos Högwördigste Herr Ärckebiskopen och det hög-
wördiga domcapitlet och personligen diluera om hän hade något
at retorquera pä mig, hwilcket lärer wara af föga wärde; men
som det hade hos ähörarene härstädes kunnat hafwa det anseende,
at iag wore honom hätsk och sökte störta honom, höll iag det
betänckeligit, anhällande altså hos Högwördigste Herr Ärcke-
biskopen at om något finnes uti Utters inwändningar af den wigt
at det meriterar dilueras, det höggunstigast remitteres mig til för-
klaring. I synnerhet har iag hört honom pästä det iag ien predi-
kan skal omrört, at Guds bam ei böra bedia om andans witnes-
börd, hwilcket är en förtydning af det iag sagt: at den känbara
andans förwissning om nädeståndet ei altid, i synnerhet i anfäkt-
ningens stund, läter sig finna hos de trogna, utan de söka dä sin
tros försäkran om syndernas förlätelse af Guds ords löfften och
Herrens Nattward. Hwarför iag bad honom läsa det som står hos
d:r Fresenius i dess lilla tractat el. berättelse huru en lärare bör
handleda de honom anförtrodde siälar, p. 41. Men Utter förkastar
sådant och yrckar en altid känbar och högst frögdefull wisshet.
Likaledes wil hän nu neka at hän ei tadlat wära finska betractelse-
böcker. Men hän skal derom öfwertygas med wittnen om sä fordras,
det hän inga andra af dem approberar än Achrenii arbeten, hwars
gelike hän ei allenast wil wara, men ännu större. Skulle Högwör-
digste Herr Ärckebiskopen finna för godt at genom nägon under-
sökning inhämta närmare uplysning om detta Utterska religions-
owäsendet här i Orihvesi, torde herr prosten Edhner wara tienligast
at anställa sådant förhör, til hwars församling dessa häromkring
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grasserande rörelser sig icke sträckt, tyckande iag dock för min del
bäst wara, at så litet röra i dessa affairer soin möijeligit är, hwilcka
af sig sielf redan skulle slocknat, om ei denna oroliga ocli
styfsinta Utter lagt sig deruti, och upkastat sig af ähregirighet
til detta folckets orakel och anförare. Önskeligit wore at nägon
utwäg kunde finnas antingen genom dess insättande på därhuset
eller lazarettet eller annat sätt at afsätta honom ifrän denna orien,
hwarest hän ei annat ästadkommer än buller och traktar efter at

skaffa sig anhängare icke allenast i denna utan nästgräntsande för-
samlingar; i synnerhet besöka åtskilliga ifrän Cangassala flitigt
dess conventicler, hwilcka hän ock tilden ändan anställer i de
byar, som gräntsa närmast til nämnde församling. Aldra-
ödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 30. Maji 1776. Eric Lencquist.

13. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procanceller.
Höggunstige Herre och Befordrare.

—■
—. Högwördigste Herr Ärckebiskopen bar höggunstigast

skaffat mig et rum bland den swenska kyrckan så liedrande So-
cietas pro fide et christianismo. Derwid har iag nu en tid bort-
åt warit en onyttig ledamot, hindrad af det folckets anlopp, som
iag i hosgäende berättelse beskrifwer. Och som iag ei wet, hwilcka
i detta samfund nu för tiden silta wid Styrelsen, förmodar iag at

Högwördigste Herr Ärckebiskopen, sielf under pästäende riksdag
wistande i Stockholm, säsom dess äldsta och förnämaste ledamot,
ofelbart harsin hand wid directionen af detta höga och heliga
wärck. Hwarföre iag, som önskade at denna berättelse skulle
komma til högbemälte Samfunds wettskap och pröfwan, har lagit
mig den tillit at styra den i Högwördigste Herr Ärckebiskopens
egna händer, som säkraste wägen, hwarigenom den kommer dit
iag den ärnat, dä Samfundet ock fär se minä hinder, hwarföre iag
en tid bortät warit stillatigande. Dessutom hoppas iag at Hög-
wördigste Herr Ärckebiskopen, som härstädes erlefde börian til
denna oroo, lärer ock hafwa lust at förnimma dess utgäng.

Aldraödmiukaste tienare

Orihvesi, d. 1. Oct. 1778. Eric Lencquist.
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14. Högwördigste Herr Doctor, Ärckebiskop och Procancellarie,
Höggunstige Herre och Walgiörare,

—— —. Högwördigste Herr Ärckebiskopens priswärda up-
muntran bar giort at iag fätt stor lust at stöka nti Finlands foma

tilstånd och bäfder, hwaraf iag nyligen et prof aflagt i en afhand-
ling om lapparnes forna hemwister i Finland, deri iag wisar, i
anledning af lösa stenar lagde i en ring, soin här kallas Lapin
rauniot, soin lappen bmkar omgifwa sin eldstad i sin kåta med,
hwilcka til en myckenhet finnas i skogarne i denna Orihvesi, Ruo-
vesi, Längelmäki och de öfre soknarne, äfwen i Teisko kapell och
en kant af Birckala sokn, kallad Peräcunda, at den berättelsen,
som Jo. Burseus anför hos Schefferus i dess Lapponia om lappar-
nes utjagande ifrån Finland eller öfre delen af Tawastland åhr
1274 af en Matts Kurck, som bodt i Birckala, icke är otrolig, som
den förekommit åtskilliga wära häfdetecknare, som ment at de
Birckala boer ei warit i nägon gemenskap el. granskap med lap-
parne, der de likwist innehafft öfre delen af denna sokn. Denna
afhandling har iag sändt til Sällskapet Aurora i Åbo, som nu säges
hafwa förwandlat sig til en wetenskapsacademie, med hwad fram-
gäng, skal tiden utwisa. Om så är och den har bestånd, lärer iag
genom den wägen fä minä öfriga afhandlingar i finska häfderne i
dagsliuset.

Men nu är iag äter trängd om Högwördigste Herr Ärckebiskopens
höggunstiga hielp och biträde, hwarom iag kommer ödmiukast at
anlita. Hans Kongi. Maijt;t wår allernädigste Konung, har i nåder
täckts utnämna mig til en af dem, som wid skeende promotion i
Upsala skola creeras til theologiae doctorer. Huru iag kömmit i den
åtanckan wet iag icke. Men iag erkänner sielf min swaghet at

upbära et sådant hedersnamn och wärdighet. Min Stora längtan
wore wäl at wid det tilfället ännu en gäng i min lifstid få upwakta
Högwördigste Herr Ärckebiskopen personligen. Men minä åhr,
min siuklighet och minä willkohr wilia ei tilläta mig den fägnaden.
Nu föreställer iag mig at Högwördigste Herr Ärckebiskopen ofel-
bart blir wid denna solennitet promotor, hwarföre iag flyr til Hög-
wördigste Herr Ärckebiskopens högstpriseliga ynnest at wara ur-
säktad för min fränwaro, bediande derjämte at anses med nägon
lindrig i utgifterne at iag deruti ei är lika wuxen med de medel-
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faste som innehafwa Stora och rika lägenheter och annors genom
lyckans gunst kömmit til förmögenhet. Aldraödmiukaste
tienare

Orihvesi, d. 29. Apr. 1779. Eric Lencquist.

Anders Joh. Lexelliltä. Från Anders Joh. Lexell.

1. Högwördigste Herr Doctor och Biskop.

—■ ——. Den inrättning, som är 1748 skedde med Keiserl. wetten*

skapsacademien härstädes, är wäl i det mästa bibehällen, men dock
likwäl i några betydande delar ändrad, såsom deruti, at den histo-
riska classen, hwilken dä blef reducerad, nu ä nyo skal uptagas.
Efter samma reglemente war de ordenteliga ledamöternes antal 20,
nemligen 10 professorer och 10 adjuncter, men delta förordnande
följes nu mera ei heller sä noga, ty nu aro professorerne flere än
10 til antalet, men adjuncterne deremot färre, ehuru wäl äfwen
flere äro, som niuta adjuncts lön, utan at hafwa det namnet, ty
efter omnämde 48 års reglemente böra alla adjuncterne wara in-
födde.

Hwad professorernas göromål angär, så finnes det äfwen utstakat
i omtalte förordnande, nemligen at man wid denna academie på-
syftat et dubbelt ändamål, sä wäl wettenskapernas tilwäxt som
ungdomens underwisning, hwarföre ock hwar och en professor wore
skyldig at gifva lectioner för 2:ne elever, men denna inrättning
lär ei heller, hwad den sednare pimeten angär, winna sin werk-
ställighet, af hwad orsak, det kan jag icke säga. De nuwarande
professorer wid academien äro, mathematici: 2:ne Eulers, fader och
son, Lowito, Rumovski, Kotelnikow, desse bägge sednare infödde,
historici: Fischer och Schlözer, Dedici och hist.nat. Gmelin, Pallas,
Gärtner och Wolf. Chemiae professionen är nu soin bäst ledig.
Academiens directeur är gref Wladimir Orlof, den yngste af de
bröderne. Tilförene hette den, som hade inseendet öfver acade-
mien, canceller, men nu är äfven det ändrat. Secreteraren är stats-

rådet Stählin, en ganska lustig och munter man. Academiens sam-
mankomster ske merendels 2 :ne eller trenne dagar i weckan, mäst
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om Mändagar, Torsdagar och Lördagar, dock ibland pä andra dagar
alt efter omständigheterna.

Academiens hushällning förwaltas af en därtil förordnad Com-

mission, nti hvilken academiens directeur praesiderar och adjun-
gerar sig til ledamöter, dem hän behagar af professoreme. Til-
förene suto i denna rätt ordenteliga assessorer eller råder, som der-
före niöto särskilt lön; men genom den nu införda ändringen
winnes icke allenast en märklig besparing i staten, utan ock större
noggranhet wid alla mäls afgörande. Denna Commission bar sit
eget cancellie med där under hörande contoirs.

Academiens rum utgöra twänne Stora stenhus på Wasili-Ostrow,
snedt emot Keiserliga slottet. Uti det större, som bestär af tre
wäningar, är bibliothequet, natural-kammaren och observatorium
jämte andra rum. Bibliothequet och naturalcabinettet bar jag ei
ännu haft tilfälle at bese. Observatorium, som utgör domen af
detta hus, består af twå etager och är wäl den öfre bequämare
til observationers förrättande i anseende til utsigten; men derjämte
om wintern aldeles obrukbar i anseende til kölden och fuktigheten,
som angriper alla instrumenter. Den nedre etagen består af en

sai mitt uti och tre pä sidonta; uti det ena af dem bar man ärnat
upställa den Stora mural-quadranten, af 8 fots radie, men ännu
är det ei wärkstäldt. Dessa rum tycktes mig wara mer brukbara
om wintern än det öfre. Instrumenter woro på observatorium
ganska fä, sedän de flesta blifvit nertagne at nyttjas wid de
tilämnade astronomiske expeditionerne; dock woro där ännu 2:ne
qvadranter, 2:ne teleskopier, af hvilka det ena war obrukbart, och
en Dollonds tub af 6 fot. Dessutom äro på academiens cancellie
af de observatorium tilhöriga instrumenter 2: ne dollondska tuber,
af hvilka den större häller 18 fot. I det andra academien tilhörige
huset är dess cancellie, de rum där conferencerne hällas, bok-
tryckeriet, boklädan och en hop rum för konstnärer, som höra til
academie des arts. Boktryckeriet är stort och bar sit eget styl-
giuteri.

Den omnämde academie des arts är wäl på wisst sätt förenad
med wettenskapsacademien, men bar dock sin särskilta directeur,
Keiserl. cammarherrn Betszkoi. Etatsrädet Stäblin är äfven wäl
secreterare wid denna academie och är det i synnerhet i detta
ämne, som lian äger den förnämsta styrkan. Hän bar för egen
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del en ansenlig samling af estamper, statuer och målningar, i
bland hvilka sistnämde nägra utwaldt sköna stycken aro, som hän
försäkrade mig kosta 1.500 rubel stycket. Tili academie des arts

höra de omnämde ritare, mälare, bildthuggare, gravure och
pitscherstickare, som dock ännu tyckas wara i sin början. Eleverne
wid dessa werkstäder äro alla infödde. Bildthuggaren bar rest
på gamla gref Munnichs bekostnad, och såg jag hos honom stor-
furstens och gref Munnichs buster, bägge rätt wäl giorda. En
geograph har academien förskrifvit ifrän Homanns officina, och
slutit med honom den öfverenskommelse, at hän årligen skal lemna
6 chartor och få 70 rubel stycket.

Professoreme wid wettenskapsacademien hafwa ganska olika löner,
nägra 1.000 rubel, nägra 800 och en del 600, utan twifwel efter
den öfwertygelse man har om deras olika capacite och insigter.

Det för delta här inrättade imiversitetet är nu aldeles uphäfwet
och dess ledamöter placerade wid academien. Det kunde ei heller
annars wara, än at et universitet, som allenast utgiordes af fem
professorer, nemligen en historicus, en physicus, en mathematicus,
en linguist och en medicus, ei kunde swara emot sitt ändamäl.
Nägra af studenteme underhällas än pä academiens bekostnad.

Det härwarande gymnasium står efter wanligheten under aca-
demiens upsikt. De ämnen som där trackteras, äro spräken, neml.
latin, tyska och fransyska, historien, geographien, geometrien, arith-
metiquen. Inseendet häröfver har inspector Backmeister, som är
känd för sin wackra version af Botins Swenska historie; hän är
min närmaste granne och har bewist mig mycken höflighet. Om
inrättningen af de flera härwarande cadettecorpser och under-
wisningsmethoden wid dem kan jag ei hafva äran at berätta
nägot, emedan jag ei ännu haft tilfälle, at lära känna dessa inrätt-
ningar. Det bör jag dock ei förgäta, at twänne patres ifrän Rom
nyligen anländt, som härwid cadettecorpsen skola employeras, den
ena som mathematicus, den andra at lära italienska språket. En
mathematicus ifrän Rom, det lärer wäl besynnerligt men är icke
dess mindre wisst. Hän heter Pezzuti, men hvad hans cämmerate
heter, wet jag ännu icke.

De tilämnade expeditionerne at observera Veneris gång under
solen äro sin til antalet, utaf hvilka fyra ske ät norra delen af
Rvssland och tre åt södra. Prof. Rumovski är destinerad til Kola.
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H:rar Mallet och Pitet, twänne fransöser ifrån Genewe, gä til
Archangel eller trackten där inwid. Mag. Krafft och lieutn. Euler
til Orenburg, doch så, at hwardera af desse fyra har gin särskilta
station. Prof. Losito är destinerad til Astracan eller Gurjeft wid
Caspiska hafvet och den siunde, en lieut. Esstijeff har redan längt
för detta afrest til lakutsk i Siberien.

Nu har man pä någon tid, ei hört af den physiska och oecono-
miska expeditionen, de sigta underrättelgerne woro ifrån Moskan
och innehöllo prof. Gmelin och Pallas, rätt artiga uptäkter. Den
förre har i synnerhet mycket beröm om sig, hän är brorson til
den förra prof. Gmelin. Den swenska prof. Falk lär wid denna
expedition göra slätt figure, hän skal efter wanligheten wara
miältsiuk.

Ibland de märkeligaste inrättningar i Pettersbourg bör ofelbart
det Stora apothequet räknas, som förser icke allenast de andre
apothequen här i staden, utan ock armeen, flottan och alla orter

i riket med medicinalier. Directeuren öfwer detta ansenliga wärk
är hofrådet Model, en ganska habil man in chemicis och pharma-
ceuticis. Hän har länge legat i dispute med collegium medicum
härstädes, och har med heder förswarat sig. Hän har nu et arbete
på trycket, men jag wet icke dess ämne.

Prof. Fischers Historia siberica och Eulers Calculus integralis,
fär jag nämna såsom de märkwärdiga böcker, hwilka nu äro under
prässen. Denna senare eller prof. Euler, har jag flere gånger besökt,
och är hän en ganska munter och artig man; oaktat at hän är
mathematicus, har hän dock nästan mer lifaktighet, än någon af
dess söner, och hän är likwäl 60 är gammal. Hän är wäl ei aldeles
blind, men så har hän ei heller mer än et skymt af lius, icke dess
mindre arbetar hän ständigt och dicterar för mag. Krafft, som är
hans amanuensis. Hän har en dioptrik färdig at tryckas och
en hydrodynamica mäst färdig i manuscript, samt en theoria motus

lima; imder arbete.
Det som nu härstädes mäst sysselsätter allmänhetens upmärk-

samhet är koppympningen. Sedän Hennes Maj :t Keiserinnan och
Hans Keiserl. Höghet, bägge lyckeligen genomgätt detta försök, har
det här i Pettersbourg blifvit grande mode, at läta ympa sig. Den
ängelska doctorn Dimodale har altså giordt sig odödelig hos ryska
nationen, äfven som doctor Ingenhouse i Wien. Denna nya ymp-
19
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ningsmetliod är ganska simpel och bestär däri, at man med en lan-
cett, som är doppad i koppwahr, ristar huden eller sticker in lan-
cetten emellan den öfre och inre huden, hvarwid man såsom fördel-
aktiga omständigheter bör iakttaga, at wahret är färskt och taget af
koppor, som ännu ei blifvit fullmogna. Ingen widlöftig praeparation
behöfwes här förut, utan allenast nägra utförande medel par gänger
i weckan för ympningen, och sedän när koppoma börja siä ut eller
wid första febern, brukas det samma, äfven som när de begynna lägga
sig, eller dä den andra febem inträffar. Emedlertid lemnas patienlen
sin frihet, at wara uppe och wara i luften, men fär twärt om inga-
lunda hafwa för mycket warmt i rummet eller gä til sängs. En af
de medici, som först practicerat denna nya methode, wid nami
Gatti, läter hwarje dag under ympningen sinä patienter hälla hän-
derna nti iskallt watn. En besynnerlig omständighet wid denna
nya ympningsmethod är, at hela siukdomen innom 9 dygn är förbi,
päde tre första dygnen siä kopporna ut, och det i följande pro-
portion, det första dygnet 20, det andra 40 eller 50 och det tredie
70 eller 80, ty gemenligen skall koppornas antal hos de ympade
ei öfverstiga 150, de tre därpå följande dygnen blifva kopporna
fulla eller mogna - och päde tre sista falla de neder och begynna
torka, men sedän gär det wäl än nägon tid ut, innan de aldeles
falla af. Om denna nya method har så mänga fördelar, som
troligit synes, sä wore önskeligit, at de swenska medici äfven wille
widtaga densamma.

Lagcommissionen fortsätter ständigt sitt arbete, men huruwida
därmed är avancerat, har jag mig ei bekant.

Det berättas i dag at Kommgen i Dannemark denna winter ärnade
göra här et besök, om denna berättelse är grundad eller ei, lemnas
til framtiden. Ödmiukaste tienare

Pettersbourg, 21. Nov. st. ant. 1768. Anders loh. Lexell.

2. Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Toivottaa onnea arkkipiispannimityksen johdosta. Lyckönskar med ani. av
utnämningen tili ärkebiskop.

Aldraödmiukaste tienare

Petersburg, d. 25. Sept. 1775. A. I. Lexell.
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Joli. Henr. Lideniltä. Frän joh. Henr. Liden.

Högwördigste Herr Doctor och Biskop samt Procanceller.

Ziervogelska bokauctionen är nu aendteligen efter ett ärs dörgsmål
öfwerständen, och det aer med utmaerkt nöije jag haermedelst daer-
om får lemna Herr Biskopen underraettelse, dä jag, efter mitt tycke,
warit på den samma sä lyckelig, att för Herr Biskopen göra en

mycket god Händel. Af inneliggande upsats synes hwilka jag för
Herr Biskopen inropat. Böckerna aero allesamman snyggt inbundne
i nya welska band utom Gottscheds som aero baeftade. Ett och annat

bör jag haerwid naemna. I stället för Nro 16 in Bro koin Imhoffs
Historiesaal (VI starka band in 4ro), hwarutur den på catalogen
antecknade Bildersaal endast aer ett utdrag, och som denne war
wael conditionerad och dessutom geck bort för så godt köp (exem-
plaret kostade redan i goda tider 150 d.), inropade jag densamma;
och will önska att jag ej haermed giort Herr Biskopen nägon
otjaenst, då jag det utom befallning wägat. Tili Allmaenna histo-
rien, delta förtraeffeliga arbetet, fär jag lyckönska Herr Biskopen.
Den geck som synes endast tili lilet öfwer 18 d. bandet; och säledes
längt ifrån hwad hon kostat i inköpet. Om jag nu maegtade lösa
delta kostbara werk, önskade jag gaerna behälla det för samma
pris. Nro 25 in Bro el. Bougeants Hist. des 30 Jahr. Krieges, den
enda af de begaerde, som geck bort, inslogs dyrt tili bibliotheket.
Lochners Medaillen gingo tili 180 d. och ehum det kanske intet
war för mycket, wägade jag likwäl intet gä laengre, dä intet pris war

determinerat.
Jag skall läta slå ihop en efter böckernas rymd afpassad braelär

(sid), samt aktsamt dem inlaegga och med första bud tili Stockholm
öfwersända. Men som jag glömt aegarens namn tili det hus, hwarest
Hrr Biskopen nu bor, utbeder jag mig det första fä noga anwisning
på huset, för att förekomma alt misstag hos den, som kommer att

föra böckerna.
Då Herr Biskopen fär se böckerna, hoppas jag Herr Biskopen

ej blir missnögd med min handel. Det aer ock hwad jag hierteligen
skulle önska, som jag daerigenom haft tillfälle att på något saett

wisa, buru färdig jag aer att fullgöra Biskopens befallningar.
Ödmiukaste tjaenare

Upsala, d. 28. Martii 1766. Johan Heinric Liden.
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H, H. von Lieweniltä. Från H. H. von Liewen.

1. Episcope optime.

Litteras, quas benevole mihi dare voluisti, pridie accepi, la;tns-

que cognovi te iter Tuum mari terraque felicissime absolvisse;
et in eo Te felicem existimo, quod eorum, quse vidisti et audisti,
jam procul a love tranquillo animoin museo Tuo recordari possis.
Interim hinc inde jactamur, et multis amicis adhuc naufragii peri-
culum imminet. Memorne es, quae Livius de roinana republica
dixit: Adea nempe tempova perventum est, übi nec vitiä nec

remedia päti possumus. Si gradun hunc perfectionis attigimus,
Te judicem facio.

Nihil est quod Tibi novi scribam, sic ad ea quae vetera et vera
me vertam, etsi Tibi tain grata, quam mihi dicere libenter noveris.
Te ad dies vitse deditissimum in me habere amicum sincerum et

eonstantem. Vale Episcope optime et mihi fave.

Dabam Holmiae die 2. Sept. 1766. Liewen.

2. Min Biskop.

Under min frånwaru bar iag blifwit utnemder til generalgouv. uti
Pommern. Huru skal det nu gå med cantzleriate, ty jag kan frän-
warande ei behålla det samma, ei eller wil iag säja mig det af, innan
iag med min Biskop därom öfwerlagdt, och at Consistorium acade-
micum får tijdh at täncka på en annan. Mit wistande lärer här ei
blifwa längre än som til Januari monad. Sedän mit förra af d. 4.
Sept. bar iag haft den lykan at hit föra en behagelig, nädig och
dygd älskande Princessa. Gud den Alrahögsta wälsigne dem alla bäde
så wäl Prince som Princessa, ty däraf wårt tilkommande goda. Jag
bar haft den ähran at emottaga henne uti Helsingborg på Konungens
och riketz wägnar, och som iag där höll henne et helt kort tai,
sä tar iag mig den friheten at detsamma här bifoga. Om det bar
nägot godt, så är det dät, at det är kort. Tamen magna ornataque
paucis dicere non mei, sed Taciti est, et saepe conimitare cupio, sic
mihi vt pictoribus, qui pulchram faciem raro nisiin pejus effin-
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gunt sed Episcopi est excusare och därförre håldt til godo. Alla
academier hafwa fijrat denne act, wad giöra wära lärda wäl talande
uti Åbo? Hörsamste tienare

Päiväämätön. Utan datum. H. H. von Liewen.

Kongi. Majt;t, soin os sändt at här på swensk botten emottaga Eders Kongi.
Höghet, betygar genom os sin fägnadt oeh aktning, sin wenskap och sit hop.

Wälkommen allra nädigaste Princessa at dem alla fulborda, och at intaga
et af Kongs börd, män ännu mehra af Kånungsliga dygder lysande ähro-
stelle. Eders Kongi. Höghet skyndar. Kånungen och et svit folck aro til reds
at gifwa Eders Kongi. Höghet sine hiertan, ia sig sielfwe, det öfriga blir för
efterwerlden.

3. Högwördigste Herr Doctor och Biskop.

Herr Biskopens angenäma skrifwelse bar jag ärhållit i det gamma

jag häller pä at bereda mig tili öfwerresan åt Swerige; och som
jag säledes nti snart får det nöje at personligen träffa Herr Biskopen
antingen i Medwi eller Stockholm, så skall jag då hafwa den ähran
at munteligen utlåta mig om det af herrarne mig tilärnade heders-
ställe. Hörsamste tien.

Stralsund, den 23. Maij 1772. H. H. von Liewen.

4. Lund och Witorp, d. 10. Jimi 1772.

Min Biskop.

Jag bar redan frän Stralsundt tackat för min Biskops fömyade
wedermele af de wenskap at wilja hafwa mig til cantzler. Jag
kunde dä ei så tydeligen säja min tancka, efter iag stod pä oter-
resan, mäste betiena mig af en annan hand. Män sacken är den,
iag har nekat accademien i Lundt, och kan ei taga emot någon
annan. War gunstig min Biskop och tag detta ei illa. Lät mig
altjdt wara innesluten uti min Biskops wenskap, och reckna mig
bland accademiens tilgifne tienare.
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.lag trodde i Stralsundt kunna swara från Medwi, män för kylning
pä siön har hållit mig här til sängs, nu gor iag äter i kring och
täncker om et par dagar fortsätta resan til surbrunnen. Mig har
öfwergät et swårt öde, män iag recknar det för inte, enär iag täncker
pä Rudenschiöldt. O tempora o mores! Jag tackar Gud för den
Espen af tienstefrihet iag fät, och kommer i häg Virgil: O Meliboe
luec nokis deus otia fecit, och ingen lärer komma mig at gå därifrån.
Vale, mi Episcope, et amico deditissimo fave.

Liewen.

Öfwersten Rammel anmeler sin ödmiuka vyrdnadt, hälsa Lydeman
med min tilgifwenhet.

5. Loka, d. 5. Juli 1772.

Min Riskop och Doctor!

Kiittäen piispan kirjeestä valittaa, ettei edell. kirjeessään mainitsemastaan
syystä voi ottaa vastaan kanslerinairkaa Turun akatemiassa. Tackar för
biskopens brev och beklagar alt hän tili följd av den i sitt senasle hrev nämnda
orsaken ej kanta emot kanslersämhetet vid Åbo akademi.

Hörsamste tienare

H. H. von Liewen.

6. Min Biskop och Doctor.

Det iag gerna welat evitera finner iag i genom accademiens be-
nägna kallelse wara händt. Jag försäckrar at det smertar mig, dä
iag ser mig nödsakat at neka til emottagande af en heder soin

wid andre omständigheter rät mycket hade flaterat mig. Min
Riskop som en gammal och trogen wän lärer hafwa den godheten
at uttyda detta hos accademien på det besta, och derjemte wara
försäckrad om den wyrdnad warmed iag framherdar min Riskops
och Doctors hörsamste tienare.

Medwi, d. 14. Juli 1772. H. H. von Liewen.
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7. Stock., d. 8. Nov. 1775.

Min Arkiebiskop.

Wore det ei siuckdom som förhindrade mig at gå ut, då wore
wisserligen iag hos min Arkiebiskop, och ynskade honom den Stora
Gudens welsignelse på des förrestäende ressa. Den Högste ledsage
min Arkiebiskop och äphålle honom wid god hälsa.

Utan twifwel kenner min Arkiebiskop någre fromme fattige efter
branden i Åbo. War så god och dela emellan dem dessa 200 d:r
kp:mt, och nemn aldrig gifwaren och lät det wara bortglömt.
Gåfwan är sä liten at ei mehra än som trenne, högst fyra däraf
kunna fä en bete bröd, det kan också innom det antahl
insckränckas, jag skal se til om iag betre fram kan sända något til.
Men iag hoppaa på Biskopens samwete at iag aldrig nämnes och
framhärdar min Arkiebiskops hörsamste tienare

H. H. von Liewen.

8. Min Arkebiskop.

Det fägnar mig at min Arkebiskop lyckeligen oterkommit til
des bibliotheque och studerecammare. Där finnes sinetz ro, som

här är en contraband wahra. Omne promissum cadit in debitum.
Jag är min Arkebiskop några kopperstycken sckyldig, skal iag sända
dem til Åbo eller skåla (sic!) de här til någon aflemnas?

Jag är siuckelig och wistas mäst uti min cammare. Härjemte
följer en liten gåfwa sommin Biskop wille til helgen ibland
någre fattige med gamma förbehäll som det förra utdehla.
Hörsamste tienare

Stock.. d. 8. Decemb. 1775. H. H. von Liewen.

9. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Procantzler.

Tili mig hafwa 2:ne consistorii academici tili 2 me rum i stipendio
Tlumiano upprättade förslag ankommit, hwilcka ibland mine
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papper och liandlingar under förewarande flyttning, blifwit an-
tingen så förlaggde eller ock aldeles bortkommit, at de wid nogaste

eftersökning ei kunnat igänfinnas, hwarför jag finner mig för-
anläten, at hermedelst Herr Doctorn, Archebiskoppen och Pro-
cantzleren hörsammast anmoda, at draga gunstig försorg, at dessa
2 :ne förslag warda renoverade, och tili mig benäget insände, hwar-
jämte jag anhåller, at Herr Doctorn, Archebiskoppen och Pro-
cantzleren bäde sjelf täcktes ursäkta och tillika derom anmäla
min hörsamma hälsning tili Consistorium academicum, at jag her-
medelst faller beswärlig. Hörsamste tienare

Stockholm, d:n 9:de Junii 1779 H. H. von Liewen.

Yläkulmaan merkitty: I Övre kanien finnes antecknat: Be-
swarat d. 18. Junii, och förslagen förnyade öfwersände.

Clas Lillieltä. Från Clas Lillie.

Höglärde H:r Magister.

Jämte det jag mäste beklaga mig ej wara i ständ att något bi-
draga tili H:r Magisterns eller andra sökandes nöje, kan jag för-
säkra mig med fägnad skola anse om H:r Magisteren wid delta
tillfället winner sin önskan. Hörsamma tiänare

Stockholm, d. 30. Decemb. 1737. Clas Lillie.

Jean Georg Lillienbergiltä. Från Jean
Georg Lillienberg.

1. Högwyrdige H:r Doctor, Biskopp och Procantzeler!

Kiittää piispan 18/1 1758 p.tystä kirjeestä. Tackar för biskopens brev, dat.
den 18/1 1758.

fölgackteligen har jag, redan med Fredags posten
skrifwit flere af mine wänner och gynnare tili i Stockholm, ang:de
Sagu pastorats omistelighet från biskopsstohlen, så wida lön och
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öfriga förmohner pä intet sätt swara emot embetets både wicht,
answar och ständiga arbete. Jag twiflar icke, at ju Åbo academies
wärdaste cantzeler protegerar sin procantzler warandes des täncke-
sätt enahanda med mitt, att de sämste conquetter eller eröfringar
man giöra kan, aro de, som winnes utaf embetsmän, de der behöfwa
mera än dem bestås. Det skiählet om Bibelns förbättring är ett

cardinalskiähl, sä wida delta Sagu pastorat gafs första gängen
framledne biskoppen Gezelius för dylikt arbete säsom weder-
giällning. Jag skall med första satisfaction läta heratta mig, at

utgängen swarat emot önskan.
Om jag med min wanliga öppenhiertenhet får yttra mig, tyckes

det icke wara wackert af församblingens ledamöter, at just wid
H:r Doctor och Biskoppens tillträde tili biskopsembetet sökia
den begiärta ändring, och bedrager jag mig mycket, om eij någon
förborgad man spehlar derunder något för enskijlte afsichter. För
nägre weckor sedän giorde hans exellence gr. Tessin mig ett kiärt
besök här i Upsala pä några dagar, dä hän äfwen accepterade at

ho hoos mig. Hän lofwade til Pingst at komina tilbakars, och under
wära samtahl föll discoursen oftast på det för mig altid ganska
kiära Finland. H. presid. Silfverschiöld giör nu åter en öppning i
den orten, som jag önskar åt en redelig, wählmenande och landet
älskande man. Skulle det trösta h. landshöfdingen Vallen, tilföllo
honom derigenom största förmohner, at siippa flyttiande utur det
wackra presidenthuset.

Får jag nu lof at hälsa hehla Åbo academie med lärare och
disciplar af alla nationer utan ringaste skillnad. Jag embrasserar
och lähnets samtel. jnwänare, som utan skillnad äfwenwäl hyst
för mig godt hierta och uppricktig wählmening, och är det icke
min skuld, at jag ej uppoffrat ali min tid bland desse wänner.
Jag glömmer aldrig den wittra och wänkiära professor Skarin, hwars
hara och anhöriga jag önskar at kuuna giöra godt eller betyga
min wänskap. Den läsgiruge prof. Clewberg förtienar sä mycket
mer at ständigt af mig ihugkommas som hans artiga och många
wettenskaper giör honom allmänt wördad. Men det skulle leda
mig för längt, om jag skulle uppropa allas deras namn, som wunnit
min tilgifwenhet och min högachtning, wid den berömmeliga Åbo
academie. Hörsammaste tienare

Upsala, d. 21. Febr. 1758. Jean Georg Lillienberg.
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H. lagman Grönvall, 86 ähr gamall, dog i förgärs morgon, och
lemnar gin besparing af 100 til 120/m d. k:mt åt denne academie,
och ät en des bror, som är en fattig bonde.

2. Högwyrdige H:r Doctor, Biskopp och Procantzler.

Under det jag för åtskillige lähnets angelägenheter nägon tjd
wistats här i Stockholm, bar et angenämt tillfalle för mig existerat,
at yrcka på godt slut nti den mig ombetrodde affairen om Sagu
pastorat, kunnandes jag nu med mycken fägnad heratta, at gamma

angelägenhet aflupit tili H. Doctor, Bigkoppeng och Procantzlerens
förmolm, gå att detta pagtorat icke göndras ifrån bigkopsstohlen,
i synnerhet nti en så wärdig bigkopg tjd, som under händer hafwer
dylikt arbete, hwad Bibelln angår, som gahl. biskopp Gezelius i
sin tjd war syssellsatt med, och hwarföre Sagu pastorat war honom
lemnat; det bör jag lägga tili, att protocollet ännu icke är justerat,
och hwilcket är ordsaken, hwarföre academiens incomparabla
cantzler icke sielf giör notice härom, men jag twiflar icke uppä,
at ju sädant med första skier, samt at måhlet ingen förändring
undergå kan. Om jag härutinnan nägot förmått uträtta och at jag
derigenom kunnat förwärfwa mig beständigheten af H:r Doctor
och Biskoppens wänskap, har jag wunnit mitt ändamåhl. H:r
prsesidenten Fredenstierna har succederat sahl. praesid. Silfwer-
schiöld, och war det i mitt sinne rätt surprenant, at så ganska fäå
anmälte sig tili detta heders embete, ju så, at bemälte h. praesiden-
blef ansedd ensam såsom competent sökande. Hade jag icke giort
boflyttning så nyss förut, hade jag trodt anmähla mig, men denna
gängen fann jag betänckelighet derwid, ehuru mänga minä wänner
rådde mig dertill. H. landshöfdingen Vallen och h. landshöfd.
Ehrenmalm begiärdte wähl detta embete, men den förre fants så
nyss avancerad, och den senare för flera åhr tilbakars för ålderdomb
demitterad, at ingendera kunde komina i consideration. Mine
wänner der i orten beder jag rätt mycket at hälsa, förmodandes,
at de hysa samma goda Merta för mig, som jag denna wackra
nationen ständigt lofwat och tilsagt å min sida. Hörsammaste
tienare

Stockh., d. 16. Aprill 1758. Jean Georg Lillienberg.

J morgon, om Gud will, reser jag til Upsala tilbakars.
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3. Högwyrdige H:r Doctor, Biskopp och Procantzler.
Tili ätskillige smä angelägenheters bringande tili änteligit alut

i det mig altid kiera Finland, sänder jag min private secreterare
Stenhammar i dag postwägen öfwer Åhland tili Åbo, dä hän wid
ankomsten bar befallning at underrätta sig om mine wänners
tilständ dersammastädes, hwaribland jag nted skiähl först och för-
nämbligast rächnar H. Doctor och Biskoppen, hwars myckna merite
jag, wid det nu lediga erckiebiskoppsembetet, och då deröfwer
innan kort lärer voteras, med nöje förnummit wara här rätt wähl
hekante. För min dehl akulle jag ingenting högre önska, än at
få den fägnaden, at se en stadig och oombytelig wän hitflyttad,
ty jag erkiänner och bekänner mig sielf at wara wänkiär.

Jag trifwes, Gudi lof, rätt wähl i Upsala, och törs smickra mig
af det genereusa omdöme af landets jnnwänare, det de tro mig
wärckeligen om, at wilja och unna dem godt.

J halfwa lähnet har jag hunnit med at förrätta jordransakningar,
hwarwid åtskilligt angelägit och tili ordning för framtiden före-
kommit, hwilcket jag ansedt för sä mycket nödigare, som sädant
arbete tilförene icke warit nägonsin påtänckt.

Capplansbohlen hafwa mäst blifwit från deras rotebeswär frie,
sä längt tilgäng gifwits pä oroterade hemman, hwarigenom de många
derom wid richsdagarne incaminerade beswär cessera. Landet til
heder äro sochnemagaziner, nästan öfwer alt, i detta åhret inrättade,
och brandstodsföreningar, wägars förbättrande pä et oförlikneUt
sätt jemte mycket annat bör jag icke förtiga och jnwänarene allena
tili berömm nämna, äfwen som Upsala stad will liksom krypa ur
des hittils bebodde träkoijor uti ansenligare och bättre huus. Her-
ren wälsigne alla goda inrättningar ä alla orter i riket, och låte
wåra wapn hafwa utom lands framgäng samt följackteligen skynda
pä en hugnelig fred.

Ährswäxten har i Upland warit makalös, ju sä, at jorden burit
fram alt hwad den frambringa kunnat. Men hö har blifwit ganska
litet. Jag gier sädane tjdningar, som i min carriere mig mäst occu-

pera, och näst min trogne hälsning tili alla goda wänner, har jag
den ähran med ali estime och tilgifwenhet at förblifwa
hörsammaste tienare

Upsala, d. 22. Sept. 1758. Jean Georg Lillienberg.
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4. Högwyrdige H:r Doctor, Biskopp ocli Procantzler.

För nägon tjd sedän, sände jag min private secreterare, benemd
Stenhammar, tili Åbo, at tili änteligit slut, fast det och wore med
förlust för mig, befordra de angelägenheter, soin mig angäende
ännu kunna derstädes wara oliquiderade. Wid samma tilfälle bade
jag den ähran med nägra ord att förnya mig nti Högwyrdige H:r
Doctor och Biskoppens gambla upprichtiga wänskap, och det så
mycket heldre, soin mänga ostadiga wäder blåsit ifrän den kanten,
sedän mig det ödet tilskyndades, at flytta från det wackra och kiera
Finland. Hwad jag denna gången i synnerhet will hafwa det nöjet
at omröra, är den testamentariska disposition i mitt faveur, som sahl.
öfwersten och ridd. Segercrantz d. 25. Jan. 1757 författat, och
hwaruti ingen ändring, oacktadt oändeliga försök, giöras kunnat.
Nu är det wähl bekant, at jag obligerade hein:te sahl. man, at och
giöra et stipendium för academien i Åbo, hwilcket och nämnes i
samma testamente med sädana ord: efter en särskilt giord författ-
ning derom. Des mening war den, at capitalet sextusende dahL
k:mt skulle ständigt blifwa stäende i fastigheterne, men revenuer

å 6 proc. åhrligen utbetalas tili Kongi, academien. Jag lät honom
och förstä, det detta stipendium kunde kallas stipendium Segercrant-
zianum, honom tili åminnelse. Antingen nu Kongi, academien
hellre åstundar summan straxt ut, eller om jag wid egendommens
tilträdande förblifwer en beständig räntegifware tili academien af
samma 120 d. silf:mt, det är, hwad jag underställer. Med en tienlig
föreställning af academien, wärdaste Biskopp och Procantzler,
torde den hahila och rätt mycket af mig estimerade prof. Gadd
kunna ätaga sig, at pä swenska giöra en anständig parentation
öfwer denna ofwannemde ganska wärda man, hälst lian wärkel.
war en god och förständig huushällare, och jag tror det äfwen
war wanligt, at slik parentation skier, effter den, som ihugkommit
academien, åtminstone tyckes det wara med en god politique
enligit, at genom tacksamhets wjsande encouragera andra at och
gifwa academien nägot hederligt. Tili H:r Doctor och Biskoppen
förtror jag mig som en wän, will at icke bry honom med den
kundskap jag i händer hafwer af skrefne och underskrefne bref,
at himmeli och jord lofwades at röras för at förmä öfwersten
Segercrantz, at nnder sin disposition, at icke den scandalen existera
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skulle, at en finne skulle lemna sin egendomb ät en swensk med
mera, kallandes altsammans en surprise, hwartil den redeliga
mannen blifwit ledd. Med erckiebiskopswahlet synes det nalckas
tili slut och liknar sig alt hopp för doctor Troilius, sedän rösteme
bärstädes och i Stockholm slagit ut til doct. Wallenius exclusion.
Följande stiffts consistorier hafwa pä följande sätt voterat: Borgo:
Ahlström, Vallin, Beronius; Strengnäs: Ahlström, Troilius, Vallin:
Götheb.: Vallin, Engeström, Ahlström; Calmar; Vallin, Ahlström,
Beronius: Vexiö: Osander, Hallenius, Beronius; Åbo: ;

1 Lund:
Ahlström, Ryzelius, Vallin; Skara: Ryzelius, Hallenius, Engeström;
Lindkiöp.: Troilius, Hallenius, Beronius; Stockholm: Troilius, Ahl-
ström, Vallin; Visby: Vallin, Troilius, Beronius; Carlstad: Halle-
nius, Troilius, Beronius; Upsala stifft; Ahlström, Troilius, Bero-
nius och doct. Asp; Upsala consist.: Ahlström, Troilius, Beronius.
Blir Vesterähs ledigt, glunkes mycket om doct. Skröder til samma

stiftt. Alla minä upricktiga wänner i Finland beder jag at hälsa
och jag förblifwer med mycken högacktning hörsammaste
tienare

Upsala, d. 25. Oct. 1758. Jean Georg Lillienberg.

5. Högwyrdige H:r Doctor och Biskopp samt Åbo academiae
Procantzler.

Ett nytt wedermähle af upprichtig och oombytelig wänskap igen-
finner jag sä uti Högwyrdige H. Doct. och Biskoppens obligeante
bref, dat. d. 29. sidtsl., som uti det wackra kort förut, af rectore

magnifico, h. doct. 01. Pryss, utgifne programmo. Om mitt goda
hierta för hehla Finland, och i synnerhet för den K. academien
derstädes, förtiente nägon ihugkomst, sä har det och altför mycket
hedrats; men jag mäste beklaga, at föga mer än god önskan och
wälmening ä min sida kunnat ästadkomma under de flere ähr
jag med nöije tillbracht i samma land. Nog ärnade jag en större
summa af Kiuhloholms godz tili Kongi, academiens byggnaders
iståndsättjande af den sahl. herren, som i Åbo negotierade om

Finlands öde, etc. Men döden kom, och giorde deruti ändring,
innan jag hinde öfwer tili Stockholm efter wärt aftahl, då nu-

Viivat alkuperäisessä. Strecken finnas i originalet.
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warande landshöfd., baron Pehr Psilander och statssecrt., baron
Joach. von Duben dresserade den disposition, som i sahl. hans exc.
r.r. gr. Cedercreutzes sterbhuus igenfants. Jag hoppas, at flere
om dygd och wettenskaper ömme medlemmar i riket täncka på
den disproportion, som ännu finnes imellän Upsala och Åbo cassor,
för at oka den senares, hwarom jag menar i nasta wecka få ange-
nämt tillfälle at öfwerlägga med hans exc. gr. Tessin, som med des
famille lofwat komina hit, om ej synnerliga hinder imellankomma.

Tjden lider, at wj snart fä omfamna hwarannan i Stockholm.
Gifwe Gud wid bättre lugn och tilställning än wid senaste allmänna
mötet. Högwyrdige H:r Doct. och Biskoppens wänskap är den
jag altid högt skattar, och min beständigt lika och jeninä gäng
tienar för guarantie af min oföränderlighet nti den en gång lemnade
förtroligheten och wänskapen. Mig tyckes kunna gissa, hwem af
städerne bli befullmächtigade, men något swärare faller mig att se
förut, hwem som blifwa Högwyrdige H. Doct. och Biskoppen denna
gäng fölgacktige. Wår wärde finska Clewbergs bror härstädes, som
och är en ganska snäll och habil man, har efter min högeliga önskan,
omsider ernätt theologiska professionen effter h. biskopp Benzel-
stierna, och det dermed förknippade goda Dannemarks pastorat.
Hehla facultas theologica giör mig med flere i dag den heder
och äter hoos mig middag, dä min gambla skähl, Finlands wäl-
gäng, aldrig kan glömmas, hwaruti gamble wänner aro först inbe-
grepne. Med första lärer jag ej nnderläta, at sielf hafwa den
ähran, at skrifwa h. doct. Pryss tili, men imedlertid heder jag
tusendfalt at hälsa honom med flere wänner. trognaste och
ödmiuke tienare

Upsala, d. 9. Maij 1760. Jean Georg Lillienberg.

In margine: East de fläste redan giort währbruket ifrän sig och
kiölden icke är ur jorden, snöar likafult alla dagar.

6. Högwyrdige H. Doctor, Biskopp ocli Procantzler.

Wid min återkomst frän min gård i Sörmland, deräst jag till-
bracht Pingsthelgen, hade jag den ähran, att för mig firma Hög-
wyrdige H. Doctor och Biskoppens samt Procantzlerens, jemte
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consistorii högtährade skrifwelse af d. 16. sidstl., hwaruti erhindran
giöres om Segercrantziska stipendi! betahlande för nästledit ähr
eller 1762, som just är detsamma, som jag wid Högwyrdige H. Doct.
och Biskoppens afresa härifrän emot quittence af d. 23. Junii, hwaraf
afskrifft följer, tog mig den frihet att lemna, warandes således redan
trenne ährs stipendier för den tjd jag suitit af egendomen i Posses-
sion behörigen lefwererade och quitterade. Men är meningen, at
nu få för det fierde, eller nu löpande ähret 1763, som jag hör-
sammast beder altid må i quittencerne utsättias, sä bjfogas härjemte
summan quaestionis eller terhundrade och sextjo dahl. kopp:m,
hwarä min egen Biskopp torde skaffa mig betyg, utan att jag be-
höfwer beswära de flere herrar och wänner i consistorio, som alla
tusendfalt hälsas ifrän deras gamble gode wän och höfdinge. Eljest
är det handelsm. Christoffer Allens skuld, som å mine wägnar länge
hafft pengr. inne, om denna lilla posten ej förr clarerats, nog af
dä jag med wisshet fär weta, när summan desidereras för hwarje
tilkommande specificerat ähr, men at wintertjden sända medell
med posten ät denna kanien, bar jag ätskilliga gånger tappat wid
effter brefwen förlorats. Nytt bar jag icke at meddehla, men syn-
nerligt uppbyggeliga synas doch icke aspecterne. Ett fattigt och
otillräckel:t statswärck torde H. Doct. och Biskoppen kunnat se
förut, särdeles dä nya bewillningen pä längt när icke slär så ut, som
man förmodat och calculerat. Gud wände alt tili det hästa, och
uppmuntre tänckande och wählsinnade män at taga med alfwar
och jfweruti sädane utwägar, de der kunna utrota indolence, wällust,
inapplication och mera sädant härstädes giängse. Med ali wänskap
och tillgifwenhet förblifwer jag stedse —Hörsamste trogne
tienare

Stockh., d. 3. Junii 1763. Jean Georg Lillienberg.
Copia.

Högwälborne h. praesidenten och ridd. Lillienberg bar tili underskrefwen
behagat lefwerera ett åhrs Segercrantzska stipendii medell trehundrade sextjo
dahl. kopp;mt, dem jag skall i Åbo wederbörande tillställa. Stockholm, d. 23.
Junii 1762.

Carl Friedr. Mennander.

l:sta el. 1760 ährs quittence är dat. d. 15. Martii 1760.
2;dra el. 1761 ährs d:o dat. d. 2. Sept. 1761.
3:die el. 1762 ährs d:o d. 23. Junii 1762.
4:de el. 1763 ährs följer innelyckt. etc. 1763.
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7. Högwyrdige H. Doctor, Biskopp och Procantzler!

Just soin jag är i begrep at tili föllje af Kongi. M:ts mig i gär
meddehlte befallning anträda resan tili Fahlun nti en angelägen
förrättning, får jag H. Doct. och Biskoppens samt amplissimi con-

sistorii academici högt:de skrifwelse af d. 7. hujus; tili hörsamst
swar hwarå jag här innelyckt sender min assignation pä handelsm.
Christoffer Alleen tili promt infriande, hwarmed Segercrantziska
förflutne stipendium warder clarerat.

Jag fär denna gängen ej wara widlyftig för mycket sysslande
skull; men ingenting kan hindra mig ifrän at föra mig tili minnes,
at det just är i dag, at wahlet öfwer hehla riket tili erckebiskopp
gär för sig. Huru kiärt det mig wara skulle at se detta wichtiga
embete blifwa Högwyrdige H. Doct. och Biskoppens lott, behöfwer
jag icke mycket omorda, icke eller at flere med mig, som sättiä
wärde på lärdomb och dygd, stämma deruti öfwerens, äfwen de,
som blott af ryckte lärt kiänna H. Doct. och Biskoppens estimabla
caractere. Hörsammaste tienare

Stockh., d. 22. Maij 1764. Jean Georg Lillienberg.

Wahlet i Stockholmska consistorio skall sä hafwa slagit ut, at

Beronius och Serenius fätt första och 2:dra rummet, Hallenius och
Schröder fått lika, at de lottat, dä den förra wunnit.

8. Högwyrdige H:r Doctor, Biskopp och Åbo academiae
Procantzler!

Under min härwaro, och äfwen längre upp i Öfredels härad åt
Lempelä sochn, deräst jag besedt huushåldningen wid Sätawalda, har
det öfwer alt fägnat mig hierteligen, at finna Guds ymniga wäl-
signelse, särdeles af rågsäde på äkrarne, som bebädar ett godt ähr
och en frucktsam skiörd; men hwad mig icke mindre gladt, har
warit, at allmänt höra, huru högt stifftets wärde Biskopp är älskad
och wördnad af alla landets jnnwånare, och hwaruti jag ibland
flere goda egenskaper äfwen igenkiänner en ganska betydelig hoos
denna nationen, af hwars wänskap och förtroende här i landet
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jag i flera åhr hafft mig at fägna under min tienstetjd som lands-
höfdinge i delta wackra höfdingedömme. Min åstundan hade warit
fullkommen effter en läng resa, om min tjd tillätit mig, at ock besöka
gambla wänner nti Åbo; men dä med återresan skyndas måtte,
åtnöijes jag med, at önska H. Doctor, Biskoppen och Procantzleren
alt godt och ali wälsignelse, tili det allmännes bästa och utförandet
af de wichtiga wärff, som des dyra kali och embete i flere delar
åtföllja, skohlandes jag hädaneffter som hittills af uppricktigt
hierta dehltaga, nti hwad H. Doctor, Biskoppen och Procantzleren
kiärt och angenämt händer. Att interessera mig för nägon af det
högwyrdiga prästeständet behöfwer jag icke, dä urwahlet ligger
nti sä wärda händer och hoos en sä njtälskande Biskopp, sommin
gambla wän H. Doctor Mennander är.

Suosittelee rovastin arvoa Lempäälän kirkkoherralle, maist. Ednerille.
Rekommenderar kyrkoherden i Lempälä, mag. Edner, tili prostvärdighet.

Hörsammaste tienare och gode wän

Sundholm wid Nystad, d. 28. Julii 1770. Jean Georg Lillienberg.

Jag res, will Gud, i morgon postwägen tili Swerige öfwer Åland.

In margine: Alla wänner, i synnerhet h. cantslierådet Scarin och
professor Hassel beder jag tusendfalt at hälsa.

9. Högwyrdigste H:r Doctor och Erckebiskopp samt Upsala
academiae Procantzler!

Iloitsee arkkipiispan hyvinvoinnista. Suosittelee kaksinkertaisia armovuosia
rovasti Holmquistin leskelle, jonka äiti (kenraalitar Lillienberg) on kirjeen-
kirjohtajan käly. Uttalar sin glädje med ani. av ärkebiskopens välmåga. Rekom-
menderar dubbla nådår åt prosten Holmquists änka, vars mor (generalskan
Lillienberg) är brevskrivarens svägerska.

Ödmiuke tienare

Stockholm, d. 17. Maii 1784. Jean Georg Lillienberg.
20
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C. Lillienstedt. Joh. Linderstedt. Carl von Linne.

C. Lillienstedtilta. Från C. Lillienstedt,

Höja, d. ll:te Octob. 1785.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkiebiskop samt ledamot af Kongi.
Nordstierne orden!

Suosittelee pappismies Igelströmiä saamaan vaalisijan avoinna olevaan
Balingstan kappalaisen virkaan. Rekommenderar prästmannen Igelslröin alt

bli ställd på förslag tili det lediga kapellansämbetet i Balingsta.

Hörsamste tienarinna
C. Lillienstedt.

Joh. Linderstedtilta. - Från Joh, Linderstedt.

Edel och Höglärde H:r Professor, högtärade H:r Broder.

Valittaa surua Mennanderin vaimon Johanna Magdalena Hasselin kuoleman
johdosta. Beklagar sorgen med ani. av Mennanders makas Johanna Magdalena
Hassels frånfälle.

Hörsamste tienare

Stockholm, d. 27. April 1749. Joh. Linderstedt.

In margine: Min k. hustru hälsar mycket flitigt; hon beklagar
icke mindre än iag k. Brors päkomne sorg.

Carl von Linneltä. 1 —Från Carl von Linne. 1

1. Högtärade Herre, gunstige Bror!

Dett Stora nöjet, tienst och heder min förtrognaste H:r Broder
behagade betyga mig sä lång tijd, har jag ej rätt saknat förän jag
mistat sanima. Tack emedlertijd k. Bror för sin artighet och stadig-

1 Vrt. alaviitlaa tämän julkaisun I:n osan siv. 639. Jfr noten på sidon
639 i I delen av denna publikation.
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liet, som hela tijden egenom här i Upsala continuerat sin begynta
affection. I, k. Bror, är den endaste, som med mig gätt igenom alla
3 natursens widlöftiga riken. I har warit den förste som dett giort.
I lärer och blifva den siste; ty hwart hufv:d är intet skurit efter
metbode ocb naturliga admirationer öf:r konstmästaren, eij häller
lärer nägon synnerl. lägga sin hierna i blot öf:r observationer och
experimenter pä små osynliga insecter, när mankan fä bäde klä-
der och mat för en ynkelig mässa. Jag beklagar mig aldrig wara
i ständ k. Brors hurtighet att aftiena, skulle nägonsin nägot af mig
ästundas, skall jag wisa att med alware saknar det jag mist. Ett will
jag dock bedia mig lof skräppa och skryta af, näml. att jag haft
den äbran fä conferera med en reel studioso historiae naturalis, som
k. Brors namn bär priset före. Om ödet ej woro alt för widrigt,
giorde det mig näppeligen större tienst, än att dett än en gång låte
mig få conversera en tijd med en så ärlig och god man. Hwad dett
öfverskickade angär, tackar jag därför med simpelt tack, ty att

med ord willia bemöta hinner jag eij nu 1000:de dehl. Räcknar
m. B. dett för recompence, beklagar jag mig, men skänker k. B.
mig dett utaf liberalitet och kiärlek (som jag är förwissad på)
tackar jag k. B. öfwermättan, men swettas dock, ty dett är alt för
drygt. Hwad menar wähl k. B. jag skall tänka an, som Gudi lof
ännu ej glömt hur ofta h. B. tillförene har wist sin hurtighet mot
mig; hur ofta mig liberalt och honett accomoderat; hur ofta giort
mig sä mänga ärlighets prof. Nu, Gud wälsigne k. Bror, som har
mig älskat tili, med des bortmistande miste jag, jag tör säga utan
flärd, min ärligaste wän i Upsala.

Matthesierne bägge twä hålla nu pä att uppstiga af sinä swåra
frosse passioner, som satt mig nägon tijd nog arbete. Hälsa dem
mig kienna i Österbotn, och om k. Bror kommer tili Åbo, recommen-
dera mig dä hoos dem, som kanna giöra mig godt.

Herrans ängel ware med Bror på sin resa, och läte alt gä wähl,
far wähl, far wähl! önskar min gunstige H:r Brors skyldigaste

Päiväämätön. Utan datum. Carl Linn. 1

In tergo: Monsieur Monsieur Charles Friederic Mermander
Etudiant philosoph. et historia; natural: tres renomme Stockholm.

1 Nimen loppukirjaimet repeytyneet pois. De sista hokstäverna av namnet
nro bortrivna.
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2. Högtärade H:r Bror.

Damas 1 Sirener hafwa emot förmodan läckat mig förglömma bäde
wänner, omsorg, eftertanka, förtret, hem, studier och tijden, jag
kan icke få öpna öronen för deras säng, de siunga att bekymmer
kommer tijds nog ändock jag ej sä skyndar. De hafwa lärt mig half-
part och helpart, ja ännu mehr dricka mig frä drucken tili nyckter.
Utan skiämt! jag bar bar mät extraordinairt wähl. Docb ej aldeles
förgiätit tijden, jag bar bewistat fölliande och menar mig tämel.
förstå dem.

1. Davidshyttans stählbruk af stängjärn. 2. Trulbo stählbruk af
tackjärn, diverst. 3. Garpenbergs $ grufwor. 4. Ejusdem § smält-
ning, gorerij, /i mihl ifrän 5. Afvestads $ gorerij, mynterij. 6.
Fahlunds J grufwor, smälterij, diverst från Garbergs. 7. Biurfors
massings processer. 8. Stiernsunds °-v bläckbruk. 9. Nordbergs
grufwor öf:r hela socken. 10. Ejusdem 5 grufvor. 11. Bitrberg
d" grufv:r. 12. Oräknelige cf masugnar och hamrar. 13. Sahlbergs
D grufv:r tänker man sluta med.2

Intet är herrligare än ståhlbruken, widlöftigare
koppar processen, förständigare järnbruk, ehuru
simpla de hällas, speculativare Stiernsund,
rikare Nordberg, faseligare Fahlund.

s

Jag bar wacker completerat min stensamling, wentas hem tili 20.
hujus, will Gud. Lef altid min wän, jag framhärdar MH H:r Brors
hörsame tienare

Drechie, 1734 Febr. Carl Linnani?.

In tergo: Monsieur Monsieur Charles Menander Etudiant en philo-
sophie et historiq. natural.

1 = Dalarnas.
2 Merkit tarkoittavat eri metalleja siten, että Q kupari, (j* = rauta ja

D =: hopea. Tecknen avse oliko metaller: Q koppar, :f =järn och D =

silver.
3 Katkoviivat ovat alkuperäisessä. Strecken finnas i originalet.
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k 1734, Vi 2 1738, 3»/3 1739.

3. Edle och Höglärde H:r Magister, förtrognaste Wän och Bror!

Tack för ali ärlighet, min Bror. I är den som med redlighet wisar
Eder wara en rätt wän. Tack för bägge brefwen. Jag är oförskylt
kommen i en sädan practique att jag frän morgonen kl. 7 intill
aftonen kl. 8 knapt får sä mycken tijd, att jag kan äta en kort mid-
dag. Detta gifwer mig wähl en styfv:r i pungen, men förtar sä
aldeles min tijd, att jag ej en timma bwilo kan finna för mig äl:r
minä trognaste wänner.

Hortus cliffortianus bar jag ännu ej fätt, sä snart hon kommer
skall jag påminna.

Tack för tidningarne om Brovallius, wisa Eder för Guds skull ej
som I sielf skulle wara min wän, utan snarare min owän, sä fär B.
wetta alt, och är fri frän ledsamheter. Jag skrifv:r nu tili honom
ett tequivoce bref. Kan systemet winnas stär gierna ett exemplar tili
tienst.

Fruchta ej för Siegesbeck, jag skall swara alt sielf, allenast Bror
länar mig sitt ttamn, som fordom Chomel åht Tournefort, allenast
Bror behagar translatera.

Jag bade nu bref att doct. Bartsch, som succederade mig wid ordi-
naris medici societatis Indiae occidentalis beställningen, blifwit död.

Sä snart jag fär pusta, skall min Bror fä första partiet af swaret

tili Siegesbeck.
Bror bör ej resa åht Österbotn föm dett begynner att grönska i

wär.
Ännu bar jag ej fätt tijd med minä inlagda örter, war säker att

ingen annan skall fä [af] dem än Bror, fast något sent. Lef wähl
min bäste wän. Jag är min artigaste Brors trognaste dräng

Stockholm, d. 1. Dec. 1738. Carl Linnaeus.

In tergo: a Monsieur Monsieur Charles Friedr. Menander Maitre
en pbilosophie Åbo.

4. Min kiäraste trognaste Bror.

Tack för M. H. B. obeskrifliga trohet mot mig, tack för brefven.
Jag bar haft altför mycket att giöra pä ett par månader, mäst hwar
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dag 40 tili 60 patienter. Jag har sökt pension, har och fått årl. 1.800
dlr kp:mt tili des jag får professors tienst ledig. Skall däremot läsa
på riddarhuset botaniquen, i bergscollegio mineralogien. Kommer
nu att bo hoos landtmasch. (sic!) Thessin.

Rättnu skall jag begynna på med Siegesbeck, skall straxt skicka
öfv:r tili m. Bror, låt då se om Br. är wän. Ett exemplar af Horto
cliffortiano har jag lagt af för niin Bror. Mycket nytt i botanicis
är på wägen frän Holland tili mig. Lef niin soin jag Eder trogne
Bror

Stockholm, d. 30. Mart. 1739. C. Linnaeus.

A tergo: a Monsieur Monsieur Menander a Åbo.

5. Min trognaste Bror!

Tack för brefwet, tack för B. kommer mig ihog. Clifforts träd-
gård bar jag fädt skall och honom communicera med den, som
mig brefwet gaf med lof att boken öfwerstyra. Hwarken stenar
äl:r örter bar jag ännu hunnit se på en gång, mycket mindre in-
lägga. Hälsa alla goda wänner. D. 26. Juni kommer jag att stå
brudgumme, reser härifrän helga Trefaldighets Söndag. Jag är
blefwen ammiralitets medicus, doch med ständernas pensions bibe-
hällande, utom ammiralitets lönens äfwen tillika bibehällande. Har
altså nu 2.700 dl:r årlig inkomst pä ordinarie stat. D. 26. begynner
jag lectionerna nti botanicis på riddarhuset.

Vale et me porro ama. Eder

Stockh., d. 18. Maj 1739, Linnaeus.

A tergo: a Monsieur Monsieur Charles Menander Maitre en
philosophie, Åbo.

6.

Tack min Bror som fägnar mig med Eder frus restitution, Gud
låte continuera.
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“As 1739, 2/u 1742.

Min catalogue gaf jag just för en fierdedels timma tili min com-
missionaire, som i morgon skall inropa böcker för mig. Jag har
inga resebeskrifningar, det jag wet, i mitt hela wåld.

Nimi leikattu pois. Namnet bortklippt.

1. Högtärade H:r Broder.

Om morgonen jag skulle utresa, förmåtte jag ej komma tili min
Bror, öfwerlupen af oändelig många. Om aftonen förn jag bort-
reste, taite jag med b:r magister Belter, som försäkrade mig at
hän skulle förmå fru Landberg at taga min Brors swägerska tili
sig, tili des jag kommo tillbakas; kommer hon tili henne fär hon
conversera med et mycket beskedelig fru. Låt mig wetta om det
är wärkställt. Jag kom hit uti en bedröfwelig tijd äfter 4 hela
dagars resa och sedän jag mäste gå mehr än halfwa wägen för mehn-
före, ty slädarna gingo mäst i bara sanden, här och där läg snö-
drifwor at ej heller med wagn nägon resa kunne fortsättas. Min
swärfar förmåtte knapt tahla första dagen med mig et par ord,
nu sedän ej et ord; wij wäntar med önskan den sista hans lefnad.
Min swärmoder af ängslan gär liksom ifrän sig, at bedröfweligare
Fahlu visite har jag ej haft. Alt detta är doch lek emot min Brors
olycka, ty här äro ähr och ej annat at wänta. Gud styrke Eder,
min Bror, som på en gäng mäst utdruckit ali olyckans sorgekalk.
Om Bror får in sin swägerska hoos fru Landberg, så res för Guds
skidi bort tili Stockholm el:r annorstädes pä nägra weckor at Br.
kan siippa se hwart moment det olyckeliga rummet, som altid pä-
minner den sorg, som doch af sig sielf nog ärhindras. Den Alls-
mäcktige tröste och uppehälle min Bror. Jag är min Brors lydige
dräng

Fahlun, 1742 Nov. 25. Carl Linnseus.

A tergo: Philosophie Adjuncten wid Åbo Academie Edle och Hög-
lärde Magister Herr Carl Mennander, Upsala.
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8. Min egen Bror.

Min Brors förra bref hade jag wähl frän Stockholm, men wiste
ej om mitt swar akulle gå pä Stockholm äl:r Upsala tillbakas.

Lohduttaa Mennanderia hänen osakseen tulleen surun takia. Tröstar Men-
nander med anledning av dennes Stora sorg.

Så snart jag förmår nägot litet afstöka, skall jag skynda mig tili
Upsala, at fä fägna mig af M. H. H:r Brors kiära sällskap. Helsa
emedlertid wännerna, och lef städse min oföränderlige wän, jag
är oaflåtel. min H:r Brors trognaste dräng

1743, Jan. 13., Upsala (Fahlun). Carl Linnaeus.

A tergo: Philosophiae Adjuncten wid Kgl. Acad. i Åbo Höglärde
Magistern H:r Carl Mennander, Upsala.

9. Högtärade H:r Bror och trogne Wän.

Äfter m. Bror är i Stockholm, war gunstig Stig tili riksrådet
Tessins hus, fråga i kiöket äfter controleuren Pihlberg, som har för
mig 6 tunnor gips, och sök med honom ställa det pä nägon jacht
som gär hit, ty det är mig alt för mycket angelägit. Min k. Bror,
om I kan, hjelp mig härutinnan. Item fråga hwad tunnan gips
kostar, at jag mä straxt öfwerskicka pg:r för densamma. Äfwen
om Bror gär pä boklädan, fråga om h:r Kiesewetter har infått
Hallers Synops. plantarum helveticarum in folio, och bed honom
ställa öfwer et exemplar. Lef wähl, min Brors trogne dräng

Upsala, 1743 Maj 6. Carl Linnaeus.

Förgiät ej at persuadera h:r prof. Speering 1 at resa hit. Tack
för m. Brors bref, jag fick det rättnu.

A tergo: Magistren Edle och Höglärde H:r Carl Fr. Menander,
Philosophiae Adjunctus wid Åbo Academie, Stockholm.

= Spöring.
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10. Min trogne Bror, gamble bepröfwade Wän.

Tack för min Brors bref. Jag bar intet förtienat nägot beröm,
ej sökt at winna nägon tack. Jag bar ej tröstat, emädan jag mig
kände sjelf, wiste de gäfwor fattades mig; fruktade röra och stryka
det sär, som endast genom tiden och ro kunne nägorlunda heinä,
fast aldrig totalt hielpas. Jag kunne ej trösta, där jag ej skolat
med hala och falska ord willia föreställa en orichtig sak; min tro mot

en sädan enda wän tillät det ej. Jag bar ej sökt meritera Eder
wänskap genom fäfänga anstalter, dels at jag ej skulle därigenom
obligera Eder tillbakas, dels at jag ej skulle påminna en wän den
förflutna tiden i annat stånd. Will min Bror lämna mig at jag
utan fiäs menat (1. warit) enfaldig, utan flärd, sä bar jag alt det
jag önskat.

Lät mig wetta hwad utslag det tager hoos den som sökas skall;
jag skall intet förgiäta at giöra så mycket som jag kan. Gud hielpe
oss om oväder skall så snart komina päden starka stormen, som

warit hafwer. Hälsa den ärliga professor Spoering. M. h. h:r
Brors trogne och lydige

1743, Aug. 9. Upsal. Linnaeus.

A tergo: Philosophiae Adjuncten wid Åbo Academia, Edle och
Höglärde Herren H:r Carl Menander, Stockholm.

11. Min trognaste Bror.

Brefwet med sedelen på 100 dl:r fick jag, den med 19 dl:r 6 ,/.

lämnas i dag tili magister Kraftman. Prof. Ylen är nu här; lät se
k. Bror att lian pä nägot sätt kan winnas och at där det skulle
gå an med förslaget at Bror då bar nägon stark hand i Stockholm
att lita pä. At räda min Bror dröja, deräst förenämde berre ej
kan winnas, kan jag eij pä mitt samwete, ehuru gierna jag sjelf
det sågo, ty älliest lärer näppel. Bror komma pä förslaget. Men
skulle hän willia med allwaro hielpa tili, kan jag ej se med mindre
Bror woro säker om förslaget, hälst dä några pä andra sidan äro
säkre.
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Stename har jag ännu ej haft tid röra; de skola doch i sinom
tid ej förgiätas. War så god och fråga h:r Grill, hwad 150 gyllen
pä Amsterdam skulle kosta, i.e. hur mycket hän skulle hafwa för en

sedel af 150 gyllen nti Amsterdam. Förbl. min trogne Broders
ödmiuke tienare

Upsal. 1743, d. 19. Aug. Carl Linnseus.

A tergo: Magister Edle och Höglärde H:r Carl Mennander, Philo-
sophiae facultatis Adjunctus wid Åbo Academiae, Stock-
holm.

12. Min egen Bror.

Jag war ett par dagar pä landet hoos baron Duvald, at jag altsä
ej kunde beswara min Brors bref.

Nu höres ej mehr af prof., fä se hwad de tanka, men det sägs
at bibliothekarien Norrelius söker. Hän har och giort sig förträffe-
lig familaire mot mig på ett par dagar, men af begynnelsen war

det ej sä. Doch har hän ännu ej inlagt. Det är swärt räda m. Bror
hwarken tili el:r ifrän, sä wida man ej kan se hur det går. Hwad
de giöra i faculteten wet jag ej, som intet willia fram med sin ut-
låtelse.

Jag ser ej tempo för m. Bror at resa nu utomlands, förän Bror
kömmit tili nägon profession; tro mig, därpå giörs ingen reflexion,
då man kommer hem; och om ypning blifwer, men man är borto,
taga de för sig som äro hemma, det är ofelbart.

Hwad jag skall säga om den andra saken wet jag ej nu, ty jag fick
spörja at Hiekan war lofwad af min swärmoder tili nägon, jag skref
därom tili min swärmoder, men fick intet swar.

Min Brors swägerska har beklagat sig högel :n för fru Klingen-
stierna, och wet ej pä hwad sätt hon skall siippa ifrän Ihrens fru.

Lef wähl. Jag är M. H. H:r Brors lydige dräng

Ups., 1743 d. 20. Sept. C. Linnaeus.

A tergo: Philosophiae Magistren, Edle Höglärde H:r Carl Fr. Me-
nander, Adjunctus wid Åbo Academia, Stockholm.
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13. Min Bror!

Tack för det bref, det wähl Du kom öfwer med hälsan.
Så snart voteringen skulle ske, och jag såg hwad skulle ske, skref

jag tili Brors commissionaire i Stockholm, och lät det wetta, som
säkert giort Bror däraf delachtig. Jag war säker at alla minä
specielle wänner skulle votera pä min Bror, men just 2 dagar förän
voteringen skedde slogo de om, ty de trodde mig intet, utan at de
andre wille endast bruka min Bror tili at utesluta bibl. Burman.
De andre däremot logo mine wänners ändring upp för godt tekn.
Jag törs ej förtro alt pennan. Bror fär sielf en gäng se voteringen
etc. Ihre, Eckerman, Matthesius, Vien, Frondin, Grönvall, Rosen,
Asp, Winbom, Melander voterade pä Hydren, Julin, Menander.
Celsius, Klingenstierna, Berch, Solander, Beronius, 0. Celsius på
Hydren, Julin, Burman. Linnaeus på Julin, Menander, Burman.
Altså fick Julin 17 röster och primus pä förslaget, Hydren 16, secun-
dus, Menander 11, tertius, Burman 7 utom [förslaget].

Nu är redan de 2, Julin och Hydren, i Stockholm at söka sit kasta.
Bror är nti Åbo, men [ jag] försäkrar det gär ej sä fort, ty Burman
bar redan rest at klaga pä förslaget, sä at förän det blifwer bestält,
förän det blifwer communicerat, swart och remitterat och afgiort,
se wij Juhl. Emedlertid hade ingen trot det skolat gåt så lyckel :n.
Det war artigt at se huru de, som voterade pä min Bror, woro hoos
mig, at persuadera mig votera pä min Bror; då jag det försäkrade,
woro de så nögde som de kunne wara. Men sedän jag voterat, woro

de alle sä bistre, som nögde föruht, ty deras högsta finis war at
fä Hydren pä primum locum, som genom mit votum blef 2:dus.

Nu lärer räntemästaren ej söka med allware, det är jag säker.
Hydren är ej insinuant. Att Burman giör helt, sä at om man har
goda gynnare i Stockholm, kan lätt ske, att de alla mistä stycket,
Gud gifwe Dig lycka. Hade jag det trot aldrig hade jag rädt tili
bortfarten; men kanske den favoriserade Brors petition. Lef wähl,
hälsa h:r prof. Spöring. Din

Ups., d. 19. Oct. 1743.1 Linnaeus.

A tergo: Philosophiae Adjuncten Edle och Högl. H:r Carl Mennan-
der, Åbo.

1 Tähän otettakoon seuraava kirje, jonka todennäköisesti Linne on kirjoitta-
nut jollekin Mennanderin asiamiehelle Tukholmaan (ehkä ]. Rozirille, kis. s.
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14. Min Bror!

Nu är saken sä wida gången at mag. Burman klagat pä förslaget;
at förslaget är hit remitterat; at dett af [dem] är beswarat, soin pä
honom ej voterade; at det äter ifrån cancellairen är remitterat, som
därwid war ej rent wäsende; här ligger det nu, som et pomum
Ereos ibland oss, och lärer gä härifrån nästa wecka. Om dä sena-
ten sätter Burman pä förslaget och stöter Bror uht, fär man först
se. Ändoch lider min Brors merite härwid intet, sä länge Bror ej
wist sig därom sorgfällig. Ty häller jag för rädeligast patientera
tili des man fär se om förslaget blifwer ändradt.

Här spännes nu an wid professionen med alla krafter, hwar bar
sinä gynnare redan. Det sägs at hwar af alla 3 wäga pg:r, tili 6.000
dl:r. Nu ligger Rosen i Stockholm, sägs därföre rest dit, och at ej
homma hem förän Juhl, dä professionen är bortgifwen. Det sägs
at hän med alla krafter skall söka för Hydren, men om äntel. hän
ser sig därmed ej gä i land, dä lägga an för räntmästaren, si relata
refero. Låt mig se därföre at Bror ej oförsichtigt wägar at bort-
kasta nägot. Wid Juhltiden tänker jag mig tili Fahlun, skall dä
se tili om jag kan skrapa ihop nägra pg:r, ty nu bar jag dem intet.
Det är wist, kunde min Bror få professionen, nog skulle Dina wän-
ner bispringa Bror med 400 å 500 plåtar, hwar de dä toges. Men

565J: Här må följande brev medtagas, som Linne sannolikt skrivit tili någon
av Mennanders kommissionärer i Stockholm (möjligen tili J. Rozir, se sid.
565):

Min Herre.

I morgon sker voteringen äfter Arrhenius tili poeseus professionen i Upsala.
Magister Mennander fär 10 säkert äl:r högst 11 röster, Hydren lärer fä 17,
Julin 18, Burman 7 vota. Altså blifwer Mennander säkert tertius pä förslaget.
War sä gunstig och lätt mag. Mennander det wetta, om hän skulle behöfwa
tiden at komma öfwer; ty alt delta är positive verum. Men därjämte bör hän
och wetta at vicebibliothekarien Burman säkert klagar pä förslaget, sä at det
torde ej gä sä fort med heställningens bortgifwande. Min Herres tienare

och Mennanders wän.

N. B. Tag delta up ej som flärd äl:r möglighet, utan säsom det woro wär-
kel;n skedt. Om ej Min Herre tror mig, sä skicka allenast denna lapp öfwer
tili den som kienner stylen äl:r mag. Mennander.
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jag tillstår det ser ej så uht, som de skulle giöra tillfyllest. Mä
wähl min Bror, detta i hast, jag beständig min egen Brors lydige
dräng

C. L.Upsala, 1743, Nov. 23.

A tergo: Philosophise Adjuncten Edle Höglärde Herren Magister
Carl Menander, Åbo.

15. Min Bror.

Pyytää anteeksi, ettei ole kirjoittanut ja kiittää useista Mennanderin kirjeistä.
Anhåller om tillgift för att hän icke skrivit. Tackar för Mennanders många

brev.

Saken står ännu in loco quo. Burman bar ännu ej nämnt, att hän
kömmit på förslaget, det doch alla tänkt och tro ännu. Min Bror
lider doch ej det minsta härwid, som ligger afsides och ej bewakar
sin sak. Man tror att Hydren fär säkert tiensten, och at Burman
kommer pä förslaget.

Sä snart jag hinner skall jag laga at Gotlands beskrifningen blifv:r
afcopierad, få se om ej m. B:r trötnar pä slutet wid så mycket.

Mademoiselle Pallin 1 ligger uht pä landet mäst, har nyl :n köm-
mit in, doch | har] jag ännu ej sedt henne.

Jag har ännu ej kunnat komit til Fahlun, ehuru angelägit det
mig warit.

Hur gär det med theologiska professionen i Åbo? Lät mig wetta.

Hans Kongi. Höghet och cancellairen wäntas hit dagel:n, ty
hafwom wij hufwudet fult med myror. Jag önskar af alt hierta m.
Bror et godt nyähr och förbl. min egen Brors trogne dräng

Upsala, d. 12. Jan. 1744. C. Linnaeus.

A tergo: Philosophise Adjuncten Ädel och Höglärde H;r Magister
Mennander, Åbo.

1 Paleen? Mennanderin käly edell. aviosta. Paleen? Mennanders svägerska
i järsin giftet.
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16. Min Bror.

Förslaget är hit remitterat ifrän Hans Maij;tt med ordres at
Burman skall pä förslaget upställas. Om Lördag skall det beställas,
få se huru det då aflöper. Prof Hydren säges uno ore wara wiss på
tiensten. Profess. Velin brändes up lefwandes i Frankrike, dä hän
fettisdag sat och spelade quadrille med 3 andre, elden koin lös i
nedra väningen, golfwet föll neder, alla upbrunno. Delta fick jag
i går med posten frän Paris. Altså blifwa 2 tienster ledige i Åbo,
den ena mäste Bror få säkert.

Det är omögligt för mig projectera materie för Bror, äfv :n soin

at utlåta för en annor flickor. Men will Bror wällia, will jag skicka
subsidia prompt. Hälsa prof. Spoering, lef min wän, jag är m. h. h.
Brors trogne dräng

Ups., d. 29. Febr. 1744. C. Linnseus.

A tergo: Monsieur Monsieur Charles Menander Maitres des arts,
Åbo.

17. Min gunstige H:r Bror.

Tack för brefwet; en gång bar jag denna terminen tillskrifwit min
Bror, hwilket mäste framkommit.

Denna terminen hafwa priwate lectioner satt mig mehr arbete
än jag haft sedän jag kom tili Upsala. Utom det bar jag lagit an

secretariatet äfter sl:r Andr. Celsius och äfven Smolendska nationen
och tryckt samt renskrifwit min Ölands resa, at jag sannerl :n aldrig
sä warit inskumth.

Min Brors swägerska lefwer och lefwer nögd, soin bon mig säger.
Tack min Bror som haft mode af Ölands beskrifningen, wäblkomen

hit tili oss. Profess. Matthesius skall snart prästwigas. Om torftak
jag ingen idee. Utan ber min Bror fulföllia det hän söker af mig.
Prof. Asp lärer speculera pä Norland. Om prof. Vilen tager Nor-
land, Calmar, Gotland, äl:r Borgo wet ingen ännu. Hälsa h:r pro-
fess. Spöring oändeligen, säg att jag sjelf sedt 4 spenar och äfwen
på den biörnen jag förleden winter fick af Hans Kongi. Höghet,
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där de silta än pä bröstet 2 :ne fast helt små, och desutom 2 andra
i jumskarna; bed h:r profess. Spöring om hän fär tillfälle se någor
annot hona, äfwen se pä henne; det woro mycket om naturen

akulle sä variera. Bed och h;r prof. Spöring wara sä god och
inskicka något tili wåre latinske acta, äfwen de andre ledamöter
af samma societet, och lät mig wetta deras swar; det woro nödigt
at man fingo conservationerne senast tili d. 1. Martii, kiäre gå tili
dem alle, och hör deras swar.

Jag är oafl. min h:r Brors trogne dräng

Upsal., d. 26. Nov. 1744. Carl Linnaeus.

A tergo: Magistren, Höglärde Herren H;r Carl Fr. Mennander, Åbo.

18. Höglärde Herre, förtrogne Bror.

Äfter längt wäntande fick jag äntel. fägna mig af min Brors bref.
Brors swägerska säger sig mä wähl; at hon fätt sinä pg:r betygar
innelychta; det hade ingen hast med de styfwar jag gaf henne.

Nog mä m. Bror wara wiss at om jag något kan hoos eder can-
celler, jag det giör. Hwilken profession söker Bror? När sker
voteringen ?

Nu tryckes om diuren, Flora swecica och Iter oelandicum pä
swenska. Fär jag det m. Bror lofwat mig är det wähl. Hoos Bro-
vallius förmår jag intet. Hälsa alla goda wänner, mäst h:r pro-
fessor Spöring. Lef wähl, jag är min Brors lydige dräng

Päiväämätön. Ulan datum. C. Linnaeus.

A tergo: Philophiae Adjuncten, Ädel och Höglärde H:r Magister
Carl Menander, Åbo.

19. Min Bror.

Längesedan hade jag bort beswarat min Brors bref. Mitt myckna
arbete under terminen, och min därpå fölliande sjukdom,
min hustrus och barns sjukdom hafwa förhindrat mig.
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Min Brors bref kom sedän jag voterat tili professionen. Nu snart

skall wij voterä tili grekiska. Jag har utgifwit fölliande: Flora
swecica; Iter oelandicum & gothlandicum; Diss. ac. de horto upsa-
liensi; de Anandria; de Passiflora; de Acrostico; de plantis Martino-
burserianis. Lycka och wälsignelse på ingångna åhret.

Jag är min Brors lydige dräng

Ups., d. 7. Jan. 1745.1 C. Linnaeus.

A tergo: Philosophise Adjuncten, Ädel ocb Höglärde H:r Magister
C. Menander.

20. Min Bror.

Ei ole ollut aikaa kirjoittaa. Toivottaa onnea professorinnimityksen joh-
dosta. Suosittelee Kalmia taloustieteen professorinvirkaan. Har ej haft tid
att skriva. Lyckönskar med anledning av professorsutnämningen. Rekommen-
derar Kalm tili professuren i ekonomi.

Men lätt mig wetta hwad m. Bror bar för sig sedän B:r fick
professionen, jag begynner att wänta af m. B:r nägot curieust och
artigt. Hälsa h:r professor Spöring. Jag förbl. min k. Broders
lydige dräng

Upsala, 1747 d. 9. Junii. C. Linnaeus.

A tergo: Philosophiae Professoren, Höglärde Herren, H:r C. F.
Menander, Åbo.

21. Höglärde H:r Professor, min kiäraste Bror.

Jag bar med oförlikligt nöje och mycken uppbyggelse läst min
Brors wakre disputationer; jag har aldrig återlätit at berömma
dem på alla orter; jag har på ett stort ställe bögmodat mig där-
öfwer, at jag fätt tillfälle at intercedera mig för en sädan man,

1 1746?
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och m. Br. är redan för dem admirerad. Det oförskylta loford som
m. Bror på hwario sida gifwit, giör wähl at jagrodnar, men teslikes
upwäcker hoos mig en affection, som jag ej gierna skall tillstädia
at släkna, förän med detta lifwet. Jag tackar rätt mycket för
bägge disputationerne, nu har jag om Salagandria, Insecter och Logi-
cam; men desse giöra at jag sä mycket mehr längtar att se de andra,
som lofwa sin mästare. Nu är Hortus upsaliensis tryckt och Systemet
hoppas jag skall wara färdigt tili Maji slut. Jag gratulerar min
Bror tili sin kiära fru och lilla arfwinge. Framhärdar med oafl.
wänskap min h:r Broders hörsamste tienare

Upsala, 1748, d. 28. April. C. Linnaeus.

A tergo: Professoren wid Åbo Academie, Höglärde Herren, H:r Ma-
gister C. Menander, Åbo.

22. Min gunstige H:r Broder.

Min Brors senaste bref rörde mig ganska mycket, då jag däraf
skulle finna min Brors kiära frus swära passion; hon ser sä äfwen-
tyrlig uht, at jag föga wet at råda.

Hwad den är för en hårdhet är swårt at gissa af min Brors bref;
om det är en wäxt uti tuba fallopiana, ovario, äller en mola är mig
omögligt at säga. Skulle detta wara någon scirrhus, sä hielpes hon
icke, skulle det wara en infarctus, sä kommer det an på lyckan. Utwär-
tes anslager twiflar jag icke pä brukats, at d:r Leche lärer giöra
sit bästa, är jag helt säker. Tilat öpna, är intet mig bekant säkrare
än decoctum stipitum dulcamare, det jag hoppas prof. Leche redan
försökt.

Hälsa h;r profess. Leche, säg at jag i går fick hans bref och hans
wackra observationer, pä hwilka jag här näst skall swara. Förbl.
min h:r Broders lydigste dräng

Upsala, 1748, d. 11. October. C. Linnaeus.

A tergo: Professoren Edle och Höglärde H:r Carl Fr. Menander.
21
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23. Min högtärade och uprichtige Broder.

I dag fick jag m.k. B:rs altför kiära bref; hiertat dänger uti mig
så ofta jag pätänker min k. Broders uprichtiga och ömna wänskap
emot mig, säin prima som media setate, och nu uti ultima. Jag för-
säkrar at jag warit ibland dem aldra mäst tagit dehl uti de fatali-
teter som iterato tillstött min Broder, dem ingen kan hela utan
Gud. Hwad mig angår sä har jag snart decamperat, som genom hog,
at äfter min yttersta förmåga giöra mitt, har dragit pä mig nu alla
de bräckligheter, som 80 åhrs älder plägar föda. Jag har giort mitt:
men Gud beware tili långa tider m.k. B:r, som är född tili lius för
Åbo academie, sä att sielfwa afgrundens afwunden mäste fly derföre.

Wille mag. Biörklund nyttia mig, sä kunde hän det giöra; hän
sökte mig en gäng, jag utsatte dag för honom, men tili ali min
olycka blef kallad i cpnsistorio uti en oförmodelig casu, bad honom
komma igen; detta stötte honom, hän kom icke pä ett par mänader;
hwilket giorde mig flat, som söker tienä alla, men will ej twingas
därtill; ungkarlarnes tid är mindre inskränkt än wår; jag har
aldrig hatat mer än caprisieuxt hufwud; will hän lägga bort det,
skall jag tienä honom i alt hwad jag kan och förmär.

Tack för species Splachni och Drabae, bägge har jag fått här kring
Upsala äfter Flore edition; bägge och från Finland genom h:r
Argillander. Tro att ingenting är mig kiärare än att då och så fä min
k. Broders bref, skulle jag förhindras at swara pädet, så sker det
antingen af siukdom, hofresor, äller något brått öfwerhopat arbete,
som ej tohl tiden. . Min Brors egen

Upsala, 1752, d. 7. Febr. C. Linnaeus.

A tergo: Professoren, Högwördige Herren, H:r Carl Fr. Mennander
Åbo.

24. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min högtärade k. Broder.

Jag war nu i förrgärs hos archipater och resonerade med honom
om inaugurationen. Hän trodde att det kunne läta sig giöra äfter
hälgen; men jag är in pectore Thomas och faller mig sä före som
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gubben torde blifwa sämbre alt närmare mot wåren; så at kanske
ingen inauguration blifwer af. Dä borde m. B:r giöra som biskop
Lundius, som blef af Steuchen anmodad at inkomma at emottaga
pallium, men swarade att hän fått episcopatun af öfwerheten och
woro ändocb biskop. Altsä aldrig giorde sig det beswäret. Emedler-
tid skall jag låta m.k. B:r wetta burn det liknar sig. Förbl. min
kiäraste Broders lydige tienare

C. Linnauis.Upsala, 1757 d. 24. Martii.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo stift Hög-
wördige H:r Doctor Menander, Stockholm.

25. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min gamble
trogne Broder.

I Måndags war jag hos archibiskopen och spräkade om inaugu-
rationen, men gick lika slug ifrån honom; i dag steg jag åter tit,
förestälde m. h:r B:rs långa bortowaro; nödighet at komma hem el.
och at äfter Söndagen äfter Päsk resan borde och nödgades ske;
och om icke acten kunne ske Söndagen äfter Påsk. Swaret blef: At
lian war öfwertygad det h:r Biskopen giorde sig försäkrad, at hän
woro redobogen låta acten ske, sä snart någonsin woro mögligit, och
giorde sig helt försäkrad om h:r Biskopens wänskap. Att alla hans
wänner sagt honom det lian exponerade sit lif, om det nu skulle
ske, medan hän woro swag och kait i kyrkian, och at jag kunne
gifwa det säkraste attestatum; at h:r Biskopen af kiärlek för honom
icke wille det lian skulle exponera lifwet; at sä snart det blefwo
aldrig så litet warmt i luften, lian dä skulle litan upskof det förrätta.
Emedlertid är gubben blek, har mycket swulna ben; Gud hielpe
honom öfwer denna wären. Jag förbl. med ali aestime min heder-
lige Broders lydige tienare

Upsala, 1757 d. 8. April. C. Linmeus.

A tergo: Biskopen Högwördige H:r Doctoren Menander.
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26. Högwördige H:r Doctor och Biskop.

Jag war hos archipater; hän är rätt skrabbig. Hän kunne i dag
intet resolvera, men nästa post kommer swar positive. Aldrig kan
det ske i kyrkian. I stor hast för lectioner. Jag förbl. min hedersbro-
ders lydigste tienare

Upsala, d. 19. April 1757. C. Linnaeus.

A tergo: KL M:ts Troinan, Biskoppen i Åbo stift Högwördige H:r
Doct. Menander, Stockholm.

27. Högwördige H:r Doctor och Biskop.

Nu pä stunden kom swar från archibiskopen att hän är färdig
halla consecrationen, om ej annat oförmodeligen kommer i wägen,
d. 8. Maji nästkommande, som jag ej bort underläta at notificera;
war god och gif mig härpå swar. Min H:r Broders lydige tienare

Upsala, 1757 d. 22. April. C. Linnseus.

A tergo: Kongi. Mtj:ts Troman, Biskopen öf:r Åbo stift Högwördig
H:r Doctor Carl Menander, Stockholm.

28.1 Högwördige H:r Biskop. Min heders Broder.

Det war en wälsignad stund då min H:r Broder skaffade h:r Mar-
tin stipendimn Ekenstubbianum (sid). Martin är i Bergen i Norrige.

i Vrt. seuraavaa Linnen kirjettä todennäköisesti Wargentinille: Jfr Linnes
följande brev sannolikt tili W argentin;

Min Horre.

Äter har jag haft bref och samblingar ifrän H:r Martin I Norrige.
Jag öfwertygas alt mer och mer att spetälskan (elephantiasis) och sura ben

komma af matskar, som hän sade oss i sitt förra. Hän continuerar att giöra
samblingar af rön; och jag tillstär, at om hän endast kan afgiöra denna saken,
hwarom ingen drömt, och som nu ser mig alt för trolig [ut], sä har hän giort
skiähl för sin tallrik, fast hän i ali sin dag aldrig mera skulle praestera. Tänk
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Hän har hemsändt tili mig och wettenskapsacademien de aldra för-
träffeligaste rön.

Hän har lunnit och sändt Conchas anomias (caput serpentis
dictas) helt friska med diuret nti; (Jesse finnas nti intet cabbinett
i Europa. Man hade trodt att de ej mer existerade i rerum natura,
fast sä ällinänne i petrificater. Och ganska niycket annat har hän
äfwen sändt. Desutom har hän deciderat och uptäckt hwaraf
spetälska (elephantiasis) och sitra ben (ulcera cachoetica) härröra,
hwarom aldrig någon medicus tänkt, som giör en förträffelig up-
lysning för medicus. Säledes blifwer hän ett ståteligit ämne. Om
galli äller ängli delta uptäkt, skulle alla gazetter wara däraf up-
fylde.

Gud wälsigne min H:r Broder med ett wälsignat ähr och lång
lefnad. Jag framhärdar min H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, d. 28. December 1759. C. Linnseus.

29. Högwördige H:r Doctor och Biskop. Min heders Broder.

Unge Martin, som m. h:r Broder war så gunstig och skaffade
stipendium, häller sig ännu i Norrige wid Bergen, där hän tänker
blifwa tili middsomaren, och sä komma tillbakas hit tili Upsala.

om en fransos äller engelsiuan skulle giort denna decouverten, hur del skulle
liuda öfwer hela werlden. Det hlifwer heder för wåra societeter, augment af
tyngd för wära weltenskaper, ibland samblingarne woro utom annat äfwen
conchce anomicß nastan lefwande, ty diuret i dem läg helt tydeligt. Conchae
auomiae äro tillförene aldrig sedde utom petrificierade (caput serpentis), man
hade intet trot dem finnas i werlden. De hängde wid corallerne och jag [har]
fätt alt som tienar tili deras illustration.

Mannen borde aldrig blifwa annat än hållas tili en sådan sporrhund äller
observatör; hän toi ondt och är infatigabel.

Jag mins intet om jag skref senast, att jag haft bref frän biskop Menander
at h;r Martin fått Ekenstubhiska stipendium, och att lian får på det wistas
hwar lian will. Jag wett dett stått ett par ähr ledigt. War god och hör äfter
huru stort det är om åhret; kunne man pädet negotiera nägra pg:r för honom,
sä kunde lian där underhällas och academien fä något wärdigt af honom. Jag
förbl. min Herres lydigste tienare

Upsala, 4. dag Juhl. 1759 C. Linnseus.
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Hän har giort rätt artige decouverter där nppe; funnit tamarix
wildt wäxande, digitalis med flere. Besynnerligen har hän arbetal
nti molluscis zoophytis, corallis och andra vermibus. Där har hän
giort ett par decouverter för medicinen, som äro af stort wärde,
nami. om rätta orsaken tili spetälskan och sura ben. Hän har först
fått igen i naturen de ätskillige conchas anomias vivas, med sine
underlige diur, dem wij hafwa allmänt i petrificater och aldrig i
cabbinetter. Med ett ord lian har wärkeligen giort mycket gagn i
wettenskapen. Hän skrifwer och beklagar sig, att hän har inga pg:r,
och wett ej tillgäng tili underhäll. Jag anmodade h:r secr. Wargen-
tin, att wettenskapsacademien skulle prsenumerera pädet stipendium
m. H:r Broder war gunstig och skaffade honom; men fär tili swar
att ingen i Stockholm har correspondence pä Bergen och kan altså
ingen draga där pä pg:r. Karien wore wärdig att hielpas och der
woro synd att hän skulle förgäss där. Wet min H:r Broder nägon
hielp? Hwar utbetalas hans stipendium? Huru skall man bära sig
åht?

Jag förblifwer min heders Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1760 d. 8. April. Carl Linnauis.

A tergo: Biskopen öfwer Åbo stift Högwördige H:r Doctor Carl
Menander, Åbo, frijbr.

30. Högwördige H:r Doctor och Biskop. Min k. H:r Broder.

Länge sedän hade jag skolat aflagt min wördnad och mitt swar,
men jag [har] wäntat pä en timma att sambla frön; i dag förmid-
dagen fick jag den första, som jag ägt sedän frön blefvo uptagne
och rangerade, wid pass 200 frön, mäst rätt rare, har jag blandat
tillsammans i en hög. H:r prof. Kalm sär dem tunt, sä fär lian dem
upwäxande alla igien. Jag tycker pä prof. Kalm, att lian alt mer

begynner förachta delta wärdsliga och wara intent pädet andeliga.
Hän har utwaldt den bästa delen.

Ingenting kunne mer hägna och uprätta fäderneslandet än den
önskeliga freden, genom hwilken wij hafwa ali wär lycka, som af
kriget ali wär olycka.
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Cand. Martin skall få sitt creditive med det första, i dag äller
morgon. Jag är med ali uptänkelig wördnad högwördige H:r
Biskopens ödmiuke tienare

Upsala, 1761 d. 5. Maji. Carl Linnaeus.

31. Högwördige H:r Doctor och Biskop.

Som jag är öfwertygad att H:r Biskopen har gunst för mig, och
om icke för mig, för wettenskapen, war därföre sä gunstig, då min
sak kommer för e nti riksens ständers secrete utskott, och då om
ingen tillgäng är i desse beträngde tider tili upmuntran för mig,
och sök för mig att jag mätte få såsom professor Strömmer lämna
min profession tili den därtill mäst fallne och applicerade. Ty
H:r Biskopen kan tänka äfter huru äfwentyrligen jag upföder min
enda son i delta studie; slår denna ena tiensten felt för honom äfter
min död, så är ingen i riket, som hän kan söka; och om nägon kom-
mer tili trägården annor, än den därtill är just från unga ähren
upfödd, sä blifwer den trägärd, som nu odisputabelt är den rikaste
i werlden pä örter, inom nägra åhr så älendig, som nu Oxfords
trägärd, hwilken då Dillenius lefde war den ypperste, men innan
Sipptorp där warit 2 åhr, blef sä godt som förstörd. Jag förblifwer
med wördnad Högwördige H:r Biskopens ödmiuke tienare

Upsala, 1761 d. 23. Octobr. Carl Linnaeus.

32. Högwördige H:r Biskop.

Jag är fult öfwertygad att om hela wärlden och alla mine gamble
wänner swika mig, swiker doch aldrig min k. Broder, hwars sinne-
lag städse warit bergfast ifrän de yngre ähren. Academieträgärden
är nu i det ständ, att hon åtminstone kan skattas tili 1 tunna guld.
Kommer den i ens händer äfter mig, som ej därtill är uppfödd, går
hän tili sit förra intet, säkerligen inom nägra åhr; ty att behälla
det fördärfwade, därtill fordras nog mycken insicht och experience.
Fär jag lefwa 3 åhr, är jag säker att ingen i Europa skall den skiöta
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bättre än min son och då [bör] därwid conserveras äfter mig, om

publicum är angelägit om wärket. Jag yrkar därföre ej sä mycket
på denna saken, däräst riksens högl. ständer finna utwäg för nägon
hugnad ät mig pä annat sätt.

Jag blef förskräkt här om dagen dä mig berättades att m. H:r
Broder rest hem tili Finland.

I dag bar jag fått 7 utländska bref, med mycket nytt; där ibland
en flora ingrica. Jag förbl. med oafl. wördnad min gunstige H:r
Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1761 d. 17. Novemb. G. Linnaeus.

33. Högwördige H;r Doctor ocb Biskop, min bergfaste
gamble Bror.

Tusende tacksäjelser för brefwet. Jag wördar Guds nädiga för-
syn, som satt m. k. D:r i stånd att gynna mig, som aldrig kleckat
i tro emot nägon, minst mot mig. Med ali uptänkelig wördnad
tackar jag min H:r Broder som ej täcktes trötna därwid. Det är

ej nödigt nämna om min son, däräst icke secrete utskottet afslår alt-
samans.

Nu som ferierne ingä och det är omögligt för m. H:r Broder
resa hem, så giör mig den ähran och lef hos mig. Respirera ifrän
Stockholms öfwerflöd, häll tili godo en liten kammar och lätt oss
lefwa som studerande och roa oss emedlertid med wettenskaperne.
Fastan har och sin nytta. Tänk om m. B:rs hederwärda swäger
hade tid och tillfälle tillika siä frän sig bekymmer och lefwa
tarfweligt, huru angenämt skulle det icke wara för mig. Hälsa honom
med ali uptänkelig wördnad. Giör antingen ingen resa ät Sörm-
land äller giör henne kort; jag längtar som en brud äfter sin brud-
gumme. Gud wet om wij mer fä räkas i werlden, tiden hastar,
krafter aftaga; post mortem nulla voluptas. Jag tänker nu intet
pä annat än m. H:r B:rs ankomst och därmed smickrar mig dage-
ligen, som förbl. med wördnad min H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1761 d. 15. December. Carl Linnaeus.
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34. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min wördade H:r Broder.

Så innerligen jag wäntat och längtat hwar dag att få fägna mig
af m. k. H:r Broders angenäma besök, sä bestört blef jag ock i
dag. Jag hade satt mig före wisa m. k. Broder så mycket och
ätskilligt af allt nytt, att tiden ej skolat blifwit längsam. Rummet
bar städt 14 dagar upeldad. Men ödet förunte mig ej denna glädie.
Min gunstige H:r Broder burn skall det gå när min sak kommer
pä banen? Jag bar ingen att lita på, mer än m. H:r Broder och
K. secr. Palen. Skulle m. H:r D:r ej täckas, då saken förekommer,
gifwa fram et memorial, angäende mine sinä meriter, fingo jag
därtill sjelf lämna min H:r Broder material? Skall jag resa tili
Stockholm äller intet äller när? Jag bar nu sä kömmit ur kiensla
med denna werlden, at jag föga kienner någon, om jag än kommer;
mindre bar att förmoda det de skola kienna mig. Hälsa KL secre-

teraren Palen, hans hederwärda fru och familie. Jag är min ende
H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1762 d. 19. Januari. Carl Linnaeus.

35. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min enda Broder.

Jag ångrar hwar gäng jag tänker därpå, att jag ei fick m. H. B.
hit wid Juhltiden, då jag ärnat löpa igenom stenriket oss emällan.
När jag giör af med sista ternien af Systemet, skall jag richtigt af-
lämna alla de dupletter som kunna aflätas; jag bar mycket allenast
jagfär tid, att det rättel. igenomgä. Jag bar här upkastat mitt egit
elogie och funnit at propria laus sordet, ja stinker sä, att jag aldrig
i werlden wisade det för någon, om icke för den endaste, som af alla
warit min gynnare alt från mine usle ähr. Om m. k. [B:r] skulle
täckas här af uthofra något, torde det blifwa sädant, som giör den
attention, då det Lommo af en sädan hand. Men jag blygs att wisa
det för m. H. D:rs ögon, och giorde det aldrig om jag ej woro
öfwertygad om m. H. D:rs kärlek och oryggeliga uprichtighet. War
som m. k. B. altid warit. Jag är min kiäre H:r Broders ödmiuke
tienare

Upsala, 1762 d. 29. Januari. Carl Linnaeus.
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36. Högwördige H:r Doctor och Biskopp

Nu är Påsk; hoppas få fägna mig efter gunstigt löfte af min
ende k. Broders visite, som är mig den angenämaste af alt. Mera
coram. Jag förbl. med wördnad min gunstige H:r Broders ödmiuke
tienare

Upsala, 1762 d. 9. April. C. Linnaeus.

37. Högwördige H:r Biskop, min H:r Broder.

Doctor Hydren bekymrade mig med m. k. Broders opasslighet;
jag hoppas att den är öfwerwunnen. Nu hörer jag att riksdagen
skall slutas pä en gäng. Om m. k. B:r och Kongi. secr. Pahlen 1

ej täckas hogkomma mig tili slut, går jag miste om alt. Fär jag
fägna mig af m. H:r Broders besök innan resan sker tili Finland?
Kanske wij räkas aldrig mera! som troligt är pä min sida. Jag är

min H;r Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1762 d. 4. Junii. Carl Uinnaeus.

38. Högwördige H;r Doctor och Biskop.

Kan intet m. H:r D:r besöka mig wid slutet af riksdagen, så skall
jag hafwa ähran taga afsked af m. H:r Broder i Stockholm, att jag
ej mä dö otacksamast. Min H:r Broder har macht och willia och
hierta att gynna mig; owärdig woro jag om jag det ej ärkiende. Min
k. Dr. kan giöra mycket sjelf, men oändeligen mycket genom sin
h:r swäger, som disponerar en fierdedel af alt. Jag framhärdar med
wördnad min gunstige H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, d. 11. Junii 1762. C. Linnseus.

1 Paleen.

330



eU, 4A, u /e, 18/s 1762, % 1765.

39. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min gamble
oföränderlige H:r Broder.

Kiittää haltioituneena ja mitä lämpimimmin Mennanderia tämän tehokkaasta
vaikutuksesta Linnen asian suotuisaan ratkaisuun valtiopäivillä. Lupaa M:lle
riikinkukkoja sekä kivennäiskokoelmansa kaikki kaksoiskappaleet, jahka on saa-
nut Systeeminsä 111 :n nidoksen valmiiksi. Tackar exalterat och på det var-
masta Mennander för att denne vid riksdagen energiskt drivit Linnes sak tili
ett lyckligt slut. Lovar åt Mennander päfåglar samt alla dupletter av sin
stensamling, så snart hän fullbordat 111 tomen av sitt "System”.

Jag lefwer och dör min i grafwen wördade H:r Broders tack-
samaste tienare

Upsala, 1762 d. 18. Junii. C. Linnseus.

40. Högwördige H:r Doctor och Biskop.

Nu änteligen hafwa wij kömmit sä längt att wij fä tanka pä fröen;
hwarföre jag nti innelychte blandat i hop alla möglige frön, som hos
eder kurnia wäxa, och lagt dem tili hopa, ty professor Kalm kiänner
dem wähl när de begynna wäxa; så att hän här har flere än jag någon
gång fätt tillika af mine correspondenter. Nu är ali senaste tiden
att m.k. B:r läter afhämta påfoglarne, som mig warit tili ansenlig
gravation, och kan jag dem ej längre hellällä. De hafwa ätit upp
en tunna säd för mig utom hwetebröd och jag har mäst hålla dem
i aparte kammar hela wintren med nägon warma. När min B:r
fär dem, sä lätt ej dem föras på landet, ty räfwarna äro rasande
äfter dem; de böra aldeles intet stå instängde, utan fä gå ute i nägon
trägård om de skola trifwas. Achta desse wähl, ty de hafwa haft
mänga friare; jag tror mig ej tili att recrutera om desse gå miste,
ty sedän jag om sommaren begynt blifwa landtman, har jag ej kun-
nat wederbörligen skiöta dem i staden, ty de äro aves urbanse. Jag
förhlifwer min heders Broder (sic!) ödmiuke tienare

Upsala, 1765 d. 9. Aprill. Carl v. Linne.
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41. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min hederlige
H:r Broder.

Wår tumultaire lefnad nägon tid har förhindrat mig upwachta
m. H:r Broder. Jag gaf min son in commissis att öfwersända frön;
om de förre ej upkommit för h:r professor Kalm, sä är det hans
och ej min skuld, ty hwart frö har warit samblat i denna trägård
ähret förut, sådane som wij sielfwa fådt och aldrig slagit felt.

Ingenting kunne wara mig kiärare än att få se min H:r Broder
nägra dagar pä min lilla landgärd, 3 quart från Upsala, och språkas
än en gång, förän wij valedicera. Häll ord om det är mögligt. Jag
förbl. min H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, d. 8. Maji 1766. Carl v. Linne.

A tergo: Biskopen och Procancellairen Högwördige Herren H;r
Doctor Menander, Stockholm.

42. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min äldsta wälgynnare.

I går middag ankom capit. Meldercreutz med de obehagelige tid-
ningar, att min k. Broder förhindrad af secrete utskottet icke kunne
komma ifrän, förän en annor gång; nami. om Gud förlänger riks-
dagen och wår tid tili i dag ett ordr. Jag kan icke säga huru hierte-
ligen jag längtat äfter denna tiden i hopp, at fä sluta min lefnad
med den sammes kiära omgänge, som jag det här begynte. Det
fägnade mig nästan, att flytningen från Norrkiöping ej skedde för
Pingest, ty ännu war wåren i sin infantia; men just nu nubilum:
nu den korta wackraste ährstiden; men med ali fatalitet skall sec-

rete utskottet förhindra.
Om wintren bor jag i staden uselt och illa; är dä kali och frusen;

har där intet mine samblingar, utan pä landet, där jag nu wistas:
då fattas mig alla de beqwämligheter jag nu kunne äga med en
utwald wän. Hade jag här fätt emottaga min gamble wän uti mitt
slott, som jag bygt i luften, hade jag haft dubbel fägnad; ty här har
jag mine örter, mine conchilier, mine insecter, mine coraller och
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mine stenar, med ett ord alt mitt reelle. Jag gråter öfwer min H:r
Broders afsaknad och lefwer oaflåteligen min kiäraste H:r Broders
ödmiukaste tienare

Upsala, 1769 d. 8. Junii. Carl Linne.

43. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min gunstige H:r Broder.

Min inskränkta tid i Stockholm tog bort för mig 2 dagar på
Ulriksdahl, och det kostade på att lämna Stockholm innan jag fått
upwachta min gunstige H:r Broder.

Nog will jag sambla frön ät prof. Kalm allenast hän kan drifwa
upp dem. Wist war fehl hos honom i wåras. Kommer intet hwart
frö upp af dem jag sände i höst, är felet positive hans egit.

Om h:r Monan will anlita mig i nägonting, skall lian finna att

ingens recommendation giäller hos mig högre än min H:r Broders.
Mitt förnämsta ärende tili min H:r Broder war i Stockholm att

få supplicera hos min H:r Broder, som haft renaste och äldsta
wänskapen för mig, at min H:r Broder welat lagit på sig det
beswäret, att wid lediga stunder skrifwa på latin min lefwemes
historia, den jag bör inlämna tili franska academien såsom ordi-
narius extraneus professor; hälst som ären, tiden och medfölliande
omständigheter råda mig att colligere sarcinas, ju förr ju säkrare.
Jag är min gunstige H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1769 d. 30. Octobr. Carl Linne.

44. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min oförändrade
ungdoms Broder.

Tack för min gunstige H:r Broder så för brefwet, som gambla
affectionen af oföränderlig wänskap. Nog förstär jag att herrarne
denna tiden lära hafwa oändeligt arbete och wara trötte när de
om aftnarne hemkomma.

Jag kan ej lämna personalierne utan nägon praefation, ty propria
laus sordet och sielfkiärligheten insmyger sig här och där; men
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jag ärnar mig sielf tili Stockholm i December, dä jag skall upsöka
min H:r Broder, ehwart hälst logementet är. Frön skall jag sända
prof. Kalm, allenast hän dem kan drifwa. Jag förbl. min trognaste
H:r Broders ödmiuke tienare

Carl Linne.Upsala, 1769 Novembr. 19.

45. Högwördige H:r Doctor ocb Biskop, min gamble
ungdoms Broder.

Toivottaa hyvää uutta vuotta ja kiittää Mennanderia kaikesta siitä, mitä tämä

on hänen hyväkseen tehnyt. Lupaa pian saapua Tukholmaan. Tillönskar ett
gott nytt år och tackar Mennander för olit vad denne gjort för honom. Lovar
snart komma tili Stockholm.

Jag blifwer tili mitt sista högwördige H:r Biskopens min trog-
naste H:r Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1770 d. 1. Januarii. Carl Linne.

46. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min trognaste
ungdoms Broder.

I förrgår sände jag med en bonde curriculum vitae under addresse
tili h:r archiat. Baeck. Om hän det ej ännu aflefwererat, sä bor
arch. Baeck gentemot Styckgiutaregärden eller des port och ingäng.

Fär H:r Biskopen sä mycken tid öfrig sedän hemkomsten, så tänk
på mig. Det är skrifwet på ätskillige tider, altsä af olika äfter-
tanka; kiäre ändra pä alt sätt upställningen, ty mss. gifwer allenast
data. Detta är yttersta äretiensten emot mig, soin nu ser alla mine
jämnähriga stupa omkring mig pä alla sidor.

Ego infelix socius resto.
Af detta elaka wädret har jagwarit sä inspärrad att jag ej kömmit

utom dörren, som ej tohl kiölden. Jag bor under ferierne pä
Hammarby. Hwad wäg tager m. H:r D:r nu ät Finland? Jag för-
blifwer med ali uptänkelig wördnad min gamble trogne Broders
ödmiuke tienare

Upsala, 1770 d. 24. Januarii. Carl Linne.
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47. Högwördige Htr Doctor och Biskop, min äldste och huldaste
Htr Broder.

Eliuru hierteligen gierna jag hade önskat att få omfamna min
Htr Broder pä min gärd, sä ser jag docli olägenheten därwid; ty
dä jag sjelf warit i Fahlun, och lofwat mine wänner visite wid äler-
resan, har jag doch däruti felat, dä jag suttet nedbäddad i kiölden
och haft nödigt skynda mig hem.

En hehl mänad har jag warit härdeligen siuk, och ej tänkt annat
än valedicera, ty aftonen af min lefnad är inne och natten mäste
komma, dock har Gud täckts ännu spara mig nägra timmar, ty

jag begynner nu gä uppe, allenast jag kan fä krafter, som wid desse
ähren ej så lätteligen äterkomma.

Det är snart 10 åhr sedän jag sade ifrån mig secretariatet wid
wettenskapssocieteten och lämndade det tili prof. Carl Aurivillius,
emädan pä 10 ähr aldrig en af ledamöterne wille skrifwa äller
ingifwa en enda observation, utan jag mäste sjelf skaffa alt. Doch
skall jag intet förgiäta m. Htr Broders befallning.

Hans Kongi. Höghet tog afsked af oss i gär nti consistorio och
lämnade oss tili förmyndare eder canceller htr riksrådet Ekeblad.

Sä snart jag fär så mycket krafter att jag kan gä ned i orangeriet
och fröskåpet skall jag ej förgiäta frön. Jag förblifwer tili sista
andedräckten min wördade Htr Broders ödmiuke tienare

Upsala, 1770 d. 28. October. Carl Linne.

48. Högwördige Htr Doctor och Biskop, min gamble heders Broder.

Under delta mitt wistande öfwer Päskferierne pä landet och min
lilla ägendom blifwer jag hugnad med min Htr Broders af d. 20.
sistledne. Hundrade gänger har jag tänkt på min Htr Broder
och önskat få min Htr Broder en gäng hos mig pä landet i mitt
lilla museo. I Juhlhälgen mådde jag ej wähl, nu mot sommat-

tiden fruchtar jag att resan sker siöwägen tili Åbo. Kiäre min
Htr Breder, skiöt hälsan; kroppen är nog däst och fallen för and-
täppa. Tag hwar morgon ett par skedblad af syrup armoraciae
frigide parata; det är wist säkrare än alla andre medicamenter.
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Jag önskade lefwa den dag wij fingo min H:r Broder tili wår
procanceller i Upsala, det jag hoppas sker.

Jag tycker att h:r professor Kalm icke har att klaga öfwer up-
muntran, som fick så tidigt sin profession och sedermera därtill
pastorat.

Qui fit ut nemo sua sorte contentus vivat.
Jag wet att jag sände honom förledit ähr frön af de mäste som

gofwo frön i wår trägård. Jag wet att fröen woro friske, ty jag
hade Sambiat dem med egen hand. Jag undrar att hän ej gifwit
sig tid, att säga mig hwilka wäxter hän däraf bekommit, sä att
jag wettat hwilka hän hafwer och hwilka icke, ja jag wet icke
ens om hän hafwer orangerie med caldario, tepidario och frigidario,
ty däräfter böra frön sändas, annors fåfängt. Jag skall biuda
tili att sända en hop på höst; dem jag doch ej sjielf samblat, utan

litat pä trägärdsmästarens ärlighet.
Wij höra mera nyheter från Stockholm än wij ästunda, en (sic!)

qvo discordia cives perduxit miseros!
Jag är ali min tid Högwördige H:r Doctorens, Biskopens min

bästa Gynnares ödmiuke tienare

Upsala, d. 22. April 1772. Carl Linne.

A tergo: Kongi. Maij:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo stift, Hög-
wördige Herren H:r Doctor Carl Mennander, Stockholm.

49. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min högtärde H:r Broder.

Utaf min H:r Broders senaste märker jag äter att jag ej kan
få den lyckan förän återresan sker, se min H:r Broder på mitt
Hammarby, nti mitt lilla museo, altsä näppeligen nägonsin, det
jag högeligen beklagar. Äfter min H:r Broders befallning sände
jag i god tid frön tili h:r professor Kalm; men som hän ej skref
swar på förährs frön, wiste jag intet, hwilka framkommit. Jag
innesluter mig i min H:r Broders gunst och förblifwer min H:r
Broders ödmiukaste tienare

Upsala, 1772 d. 25. Junii. Carl Linne.

A tergo: Kongi. M:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo stift, Hög-
wördige H:r Doctorn H:r Carl Mennander, Stockholm.
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50. Högwördige H:r Doctor och Biskop, min bästa gamble
H:r Broder.

Äfter 14 dagars wäntande på d:r Uddman, som wistas på lande!
här omkring, bar jag i dag först fått rätt på mannen. Hän bar sin
practique mäst öfwer alt på lande! ibland ständs personer och stär sig
wähl. Hän afslog aldeles det hederliga tillbudet, soin min H:r Bro-
der honom offererade, det jag mycket undrade, och sade sig kunna
giöra bar ansenliga inkomster. I dag hade jag m. H:r Broders andra
bref af d. 8. April. Min H;r Broders befallning, så mycket hos mig
stär, skall jag äfterkomma; om secr. Enander kommer hit, kunne
man giöra sig nägot hopp, men aldeles okänd af de andre collegas 1

blifwer swårt att fä nägon pluralitet.
Min H:r B:r lärer sedt att jag lagt mig ut för wär ombudsman,

ehuru min H. B. aldrig därom mig beskrifwet, men jag hörde m.

H. B. recommendation för honom tili illustrissimum. Gud giöre m.
H:r B:rs dagar långa och sälle. Min wördaste H:r Broders ödmiuke
tienare

Upsala, 1773, d. 21. April. Carl Linne.

A torgo: Kongi. Maij:ts Troman Biskopen öfwer Åbo stift Hög-
wördige Th. Doctoren H:r Carl Fr. Mennander, Åbo.

frijbr.

51. Högwördigste H:r Doctor, Archiebiskop, Upsala
Academiae Procanceller.

Toivottaa onnea arkkipiispannimityksen johdosta. Upsalassa on ollut kaksi
Fennones, joista Linne suosittelee maist. Helleniusta demonstraattoriksi ja
lisensiaatti Avellania prosektoriksi Turun akatemiaan. Lyckönskar med
anledning av utnämningen tili ärkebiskop. I Uppsala ha värit två Fennones,
av vitka Linne rekommenderar mag. Hellenius tili demonstrator och licentiaten
Avellan tili prosektor vid Åbo akademi.

Förblifwer Högwördige H:r Doctor, Archiebiskop en och Procan-
cellerens ödmiukaste tienare

Carl Linne.Upsala, 1775, d. 8. November.

Näin jäljennöksessä. Så i avskriften.
22
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Carl von Linne junior. Andr. Lizelius.

Carl von Linne juniorilta. 1 Från Carl
von Linne junior.l

Högvördigste Herr Doctor och Biskop.

De frön Högvördige Herr Doctor och Biskop täckt begiära af min
Far för professor Kalm, har iag här innelykt den ähran att aflämna
under min Fars bortovaro, som nu roar sig på landet.

De äro väl nu emot min egen önskan ganska fä, men kan jag heligt
försäkra, att fler ger vär fattigdom pä frön mig nu ej tillfälle att

skicka, som dependerar l:o af den svärighet vi hade förledit år att
få väre frön mogne, då mästa delen ej mognade eller ocb under
samlingen bortmöglade, 2:o att de alla vore utsådde i början af
denna mänad, altsä innan vi hade den hedren att erhälla Högvördige
H:rr Biskopens brev. 3:o äro de åtgängne ganska mycket i början
af året tili utlänska academieträgärdar emot byte af andre. Til-
läter Högvördige Herr Doctoren och Biskopen mig skall iag ett
annat är söka ärsätta det.

Jag hoppas äfven att vi nådigt ursäktas för den längsamhet af
fröns expedition, som endast härrört af den olycklige vådeld som

öfvergädt 3: die delen af vår stad och satt oss i den räddhäga som de-
rangerat alla våra saker. Jag framhärdar evigt med skyldig diupaste
vördnad Högvördigste Herr Doctorens och Biskopens min höge
välgiörares ödmiukaste tienare

Ups., d. 6. Maji 1766. Carl von Linne.

Antti Lizeliukselta. Från Andr. Lizelius.

Högwördige och Widberömde Herr Professor, Höggunstige Herre.

At i ödmiukhet effterkomma högwördiga Herr Professorens ästun-
dan uti det högtwördade skrifwelse af d. 7. nästl. Octobris, har skolat,
angående den sidstl. sommar här timade kölden, följande berättelse
och anmärkningar wid handen gifwa. Natten mellan d. 11. och 12.
nästförwekne lunii förmärktes här sädan frost, at man om morgo-
nen, nest för solenes upgäng, säg js på watn uti kärilen, som stodo

1 Vrt. alaviittaa l:n osan s. 639. Jfr noten på sid. 639 av I delen.
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ute pä gården; hwaraf man strax befarade, at rågaxen, som då til
största delen stodo i blomma, bade tagit skada; samma dag kunde
man wäl intet än skönia nägon ändring på' axens färg, ei häller
märcka köldens wärkan af annat, än at blomman stadnade af, och
barren på granar och enris besynnerligen på de yngre och allena
stående träd woro röda, lika som de bade warit swedda. Men sedän
par dagar woro förbi, begynte man effter handen sijat axen togo
på at blekna och förwisna, samt blomman i skidan torka, och hal-
inen börjandes ifrän skatan hwitna, doch smäningom, sä at hon
wid roten såg längre tid grön ut. Dä mx 10 ä 14 dagar woro för-
flntne, såg man pä mästa äkrarna en hopa ax af de köld bitna, som

bade några rägkorn oskadda, men så glest, at somliga ax bade et
par korn i nedre och et par i öfre ändan, men mitt på tomt. Somliga
twärt emot, somliga allenast ett eller flere på ena sijdan, men de
andra toin och så på ätskilligt sätt, men ganska få fälla ax. På de
ställen, som woro feta och bade tät halin, fick man länge leta, innan
man fant något rägkorn; men ju glesare och kortare halm, des flere
rågkorn, twifwels utan at de woro bättre i rörelse, men de ax, som
ännu under kölden ingen blomma bade, woro rikare. Sedän hal-
men begynte torcka, såg man nya skott lika som telningar wid en
afhuggen trädstubbe sig upskiuta ifrän roten, som effter handen
gingo til ax, blommade och brachte säden til tämmel. fylla, men

icke i rättan tid til mogenhet; så at de som i rätta skördetiden bär-
gade sin äker, fingo til större delen knappast sitt utsäde, men sä
swagt, at få kunde nyttia det til annat utsäde. Somliga som ingen
förhoppning bade effter kölden af sin äker, läto stå säden oskuren,
och fingo af skott rägen emot Bertilsmässan nästan dubbelt mot
utsädet; ibland dem war klockaren en. Men adjuncten i sochen,
sedän hän såg sin säd wara aldeles förderfwad. lät strax upskära
halmen, hwarpå sedän upkom strax nya skott nästan sä tätt som
den första halmen. Det lät hän äter afslå och bärga til boskaps
foder, sedän wäxte igen fast glesare, så at hän fick än slå tridie gän-
gen; hwareffter skotten begynte förswinna, doch såg man här och
der några få ännu upsticka sig.

När iag detta alt efftersinnade, föl iag på sådane tanckar, som

nu i korthet wil nämna: l:o Sedän den första och ordinera halmen
tog pä at torka eller ock afslogs, och naturen eller jorden wille,
effter sin wanliga päbegynta gång, skivita op sin safft i halmen,
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kunde ei mera stiga hwarcken til wäxtens befordran eller utdunst-
ning i samma halm, längre än stubben eller förtorkade halinen til-
stadde; så raaste den stadna och möta tilbaka den saften, som war

wan at upkomma ifrån jorden til roten, och som jorden den tiden
icke öfwade sin indragande, utan ntgifwande krafft, och ingendera
af de mötande saffterna kunde gifwa effter, sä nödgades naturen
öpna dem ny wäg til deras wärckans utöfwande genom nya telnin-
gar eller skott ifrån roten, äfwen somman seer påbiörken och andra,
besynnerligen löfträn, dä de antingen afhuggas eller torka, sä upnya
åter med roten nya telningar af samma släckte. 2:o Tilat nogare
utröna detta, gaf iag achtning pä skottens ätskilnad i fetare och
magrare jord och fant at på fetare woro flere och frodigare än på
magrare: ty ju ymnigare safft, dess större ändhtring (sic!) och
utbrott til flera öpningar och utskott måste de hafwa.

Häraf tyckes följa l:o at en fet äker fast glest besådd kan ändoch
gifwa en ymnig skörd och man altså kan hafwa en besparing af det
wanliga utsädet dereffter äkern blir fet. 2:o at giödningen utköres
med större nytta, då jorden utöfwar sin indragande krafft, än då
hän är i utdunstning, hwilket iag ock af förfarenhet kan intyga.

De mindre nödiga anmärkningame i denna sak nödgas iag för
widlyfftighets skull gä förbi. Jag skall intet underläta at giöra nti
ett och annat flitagare observationer härnäsi och dem sedän Hög-
wördige Herr Professoren wid handen gifwa. Sluteligen recommen-

derar mig i ödmiukhet uti H. H:r Professorens höggunstiga ynnest
med ali wördnad förblifwandes Högwördige och Widtberömde Herr
Professorens ödmiukaste tienare

Pöytis, d. 19. Octobr. 1749. Andr. Lizelius.

Niilo Lundilta. Från Nils Lund.

Högwördige Herr Doctor och Professor.

Den rena wördnad och uprichtiga hierta, jag altid dragit för Herr
Doctorn och Proffessoren, bringar mig och nu thertil, at jag i wäl-
ningl med någre ord will neninä, huru wid röstemas insamling
til besättiandet af den lediga stohlen tilgär. Så äro konstema dessa,

1 Lapsus; wälmening?
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at en hwar af de här hemma warande herrar igenom wänner och
wäns wänner arbeta alt hwad de kunna, tå iag och af en wän är
anmodad at för en swänsk, wid nam Tili. giöra mitt bästa; men de
träffade den, sora hade andra tanckar, och therigenom feck tilfälle
at nägorlunda arbeta thet jag önskade, och tror det de blättat sig
sä längt at hela deras konst faller i gropen; af detta, lärer H:r Doc-
toren och Proffessoren kunna inhemta, huru dranma folcket äro,
ja med tiden ännu mera. Jag har aldrig trodt, at de som hyklat
mest med at wara Herr Doctorn och Proffessorens wänner, låta nu

leda sig af nog swag käppel, sä at the upriktiga klarligen märcka
theras grep. Gunstige Herre! tag eij för illa op, hwad iag i enfal-
dighet skrifwer, tör henda häraf något kan inhemptas som länder til
bewar ..-

1 Jag önskar af hiertat H:r Docto. och Proffessoren ali wähl-
gång, och skall ingenting fegna mig högre, än at iag finge höra det
H:r Doctoren och Proffessoren wunnit segern. Tå iag och in til
min död är Högwördige Herr Doctoren och Proffessorens ödmiuke
dräng

Nils Lund.

Förlitas mycket pä eld, stiernor, äkrar och det giellgiutare nyttia
samt de fagraste wäxter pä bergen, endast hän fär fog at begiera sig
på listan.

I hast Usk., d. 28. Jan. 1756.

Erän up detta

Gabr. Timoth. Lutkernanilta. Från Gabr.
Timoth, Liitkeman.

1. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procancellarie.

För den mångfaldiga grace och ynnest Högwördigste Herr Ärke-
biskopen under sistl. riksdag behagat mig bewisa, aflägger öd-
mjukaste tacksägelse, anhällandes, at uti den samma oföränderligen
warda bibehällen.

Härjemte fär i ödmjukhet öfwerlemna tili Högwördigste Herr
Ärkebiskopens mogna utlätande och afgörande en nog besynnerlig

1 Sanan loppuosa epäselvä. Slutet av ordet otydligt.
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ansökning inneliggande bref utförligare lärer anmäla. En här på
landet boende assessor, Abraham Berger, som är promotus magi-
ster, och bar nti yngre åren ämnat blifwa präst, kommer tili mig
och begär at få ordines sacros. 1 Kunde ej annat swara honom, än
det, at sedän lian walt ett annat ständ, och wärkeligen tjent i Kongi,
cancelliet, säledes längt för delta slagit prästen ur hågen, säge ej
burn hän kunde blifwa präst. Men lian insisterade med förebärande
af samwets agg för det hän lemnat sitt förra upsåt, at blifwa präst.
Mitt sista swar uppä alla hans föreställningar kunde och borde ej
blifwa annat, än som hän icke hörde tili mitt, utan tili ärkestiftet,
så kunde ej willfara hans begäran, utan hade hän at wända sig tili
Herr Ärkebiskopen och afbida des samt consistorii upsal. utlätande.
Nu kommer mannen med inneliggande ansökning. Hän är ofömeke-
ligen af nägon mjeltsjuka angripen, och torde snart nog tili frids
ställas, om Högwördigste Herr Ärkebiskopen täktes föreställa honom,
at det icke lär läta göra sig få ordines sacros sedän . . .2 ut beklädt
werldslig syssla. Mannen är här . . ,

2
; har en liten landegendom

och är gifter med en Psilanderhjelm. Jcke lär lian wilja blifwa
adjunct eller capellan; och pä flere år kan lian ej samla förtjenster
tili kyrkoherdeämbete. Här i stiftet kan hän omöjeligen befordras.
Har ike otydeligen funnit, at ett afslag torde stilla hans oro, eme-
dan hän dä finner sig hafwa gjordt hwad hän kunnat. Öfwer-
lemnar dock allt uti Högwördigste Herr Ärkebiskopens egit godt-
finnande, och har äran med fullkomligaste högagtning stedse för-
blifwa Högwördigste Herr Doctorns, Ärkebiskopens och Procan-
cellariens ödmjukaste tjenare

Wisby, d. 28. Oct. 1779. G. T. Liitkeman.

2. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Sedän h:r assessor Berger erhöllt Högwördigste Herr Ärkebisko-
pens swar, har hän nu aldeles öfwergifwit sin åstundan at blifwa
präst. Och det war i allt hänseende ganska wäl.

i Vrt. Jfr 11, 618—621.
2 Alkuperäisestä repeytynyt pieni kappale. Ett litet stycke av originalet

bortrivet.
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Har eljest råkat ut här för en elak menniska, som hotar mig och
Consistorium törhända med mycken oro. En comminister löns
Dalman söker ett ledigt consistoriellt förslag tili Fohle pastorat,
hwarföre hän nödwändigt mäste undergå pastoralexamen, men war
så usel och eländig i sinä studier, at hän knapt kunde swara uppå
en enda fråga, ehuru lätt den war. Hän kunde ej annat än im-
proberas. Jcke des mindre förklarade hän missnöje emot consistorii
improbation, och sedän hän aldeles olagligen förskaffat sig för-
samlingens föreskrift tili Hans Maj:t, at begära honom på förslag,
har hän nu rest tili Stockholm. Hän har sagt här, det hän först
ämnar erhålla hos Kongi. Majt:t, at fä undergå pastoralexamen i
Upsala. Skulle förmoda, det Kongi. Majt:t ej lemnar dertill nädigt
tillständ, innan Consistorium deröfwer blifwit hört. Men som nu
för tiden, in rebus nostri ordinis, allt är möjeligit, så anhäller
ödmjukast och inständigast, det täckes Högwördigste Herr Ärke-
biskopen tili rättwist beskydd för wårt ständs heder, tala wid herrar
consistoriales, at de icke favorisera denne odugelige och skamlöse
präst. Ty om hän icke förut får weta hwad som frägas, är hän
ömöjeligen i ständ at swara. Hans okunnighet är obeskriflig, men

hans djerfhet utan gränser. Latin förstär hän aldeles icke. Hans
lefwerne är icke prästerligit, i förtroende sagt. Det hän mäst litar
pä, och som mig är berättat, för andra sagt, är, at hän har 2.000
plätar uti sin ficka, med hwilka hän påstår sig kunna uträtta allt.
O tempora! Oförnekeligit är, at det seer rätt brokugt ut med
wåra consistoriers laggrundade forna myndighet och behöriga an-
seende. Jag har, wet Gud, allrig upsäteligen wid förslagers up-
rättande, giordt någon för när, icke des mindre har nyligen fått ett
utslag, som efter ali min öfwertygelse är det. O 1 Hwart
skall sädant taga wägen? Det kan ömöjeligen bära sig i längden.
Huru bedröfwelig är icke den senaste befallning, at man får begå
Nattwarden utan at undergå hemligt skriftermål? Hwar tager nu
bindenyckeln wägen? Huru befordras icke dymedelst skörlefnad?
Utplänes ike med denne senare författning så wäl ällinänne lagars,
som i synnerhet kyrkolagens uttryckeliga föreskrift, hwilken har
ändrat denna lagen? Jcke ständer med deras samtycke. Skall man
dä så alldeles tiga stilla tili allt sådant? Jngen kunde eftertrycke-

Alkuperäisessä tässä kohdin katkoviiva. Strecken i originalet.
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ligen i underdänighet föreställa denna sak än Herr Ärkebiskopen.
Men jag will icke längre oroa Herr Ärkebiskopen med dessa be-
dröfweligheter, ulan endast tili slut ödmjukast anhålla om min för-
ut gorda begäran om Dalman, som högeligen skulle förtryta mig,
om hän säsom den störste idiot kunde lurendräja sig genom examen.

—• Ödmjukaste tjenare

Wisby, d. 18. Maji 1780. G. T. Liitkernan.

3. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie,
min Högtärade Herr Broder!

För högtärade skrifwelsen af d. 4; de Nov. aflägger ödmjukt tack-
sägelse. Wår längsama postgäng denna ärstid gör, at wi sent få
och sent kunna beswara bref.

Den grace min Högtärade Herr Broder bewisat min son, erkänner
med skyldig högaktning. Täckes min Herr Broder nägon gäng
hedra honom med efterfrägande, burn hän förhåller sig, upmuntrar
det honom, at med wördnad erkänna en sädan oförtjent wälgjer-
ning, som tillika ökar hans flit och omtanke at gjöra sig wärdig
tili widare gunst. Gässen är eljest sedig och stillfärdig. Har icke
twungit honom at wälja prästen. Lycklig är hän, at nti magister
Hoffman äga en så beskedlig och klok ledare. Skall wisserligen
göra mig ali uptänkelig möda, at fullgöra min Herr Broders
åstundan at förskaffa en samlare, som förstär lite och urskiljer
coraller. Jag förstär det icke sjelf. En härwarande ung magister
Westphal, capellan i Dalem, skall gjöra mig den tjensten. Hade
för delta wetat min Herr Broders åstundan i delta ämne, hade
kunnat fournera rara och sällsynta stycken i synnerhet af mossa.
Men som hwarken är kännare eller älskare, sä har gifwit androm
te mig förärade piecer. En medicinaecandidat Swart, som förleden
sommar war här på landet, fick af mig en sällsynt mosse. Mänga
hafwa här ifrän fremmande orter sinä samlare, som gjör, at till-
gängen pä petrificater nu mera icke är sä ymnog, som i forna tider.

Tili det ingängne äret önskar ali uptänkelig sällhet och wälgäng.
—• Ödmjukaste tjenare

G. T. Liitkernan.Wisby, d. 13. län. 1783.
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P. S. Förlät gunstigast, at med inneliggande beswärer. Men jag
gör det, på det min son mä fä tillfälle at göra gin skyldiga up-
waktning. Jugt dä delta skrifwer, kommer en af mine unge präster
tili mig, Gustaf Kolmodin, som lofwar mig, at nasta sommar samla
coraller ät min H. Broder. Hän är i denna sak skickeligare än den
förut nämnde mag. Westphal. Får wäl framdeles weta tili hwilken
det samlade skall adresseras i Stockholm.

4. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.
min Högtärade Herr Broder!

Fär nu det nöje berätta min Högtärade Herr Broder, at min
utskickade samlare efter petrificater, som större delen af sommaren
warit omkring alla stränder där sädant ämne finnes och ihop sara-
lat en ansenlig myckenhet, hwilken uti en låda inlagd nu öfwer-
sänder tili herr ceremoniemästaren och första expeditionssecreteram
Fredenheim, som lärer widare fortsända tili Upsala. Min samlare,
en ung präst, wäl hemma i naturalhistorien och des föremäl, Gustaf
Kolmodin. Hän räknar för en utmärkt heder, at kunna wisa sin
beredwillighet, och mig är oändeligen kärt, at wid delta tillfälle
ådagalägga med hwad högaktning och åhäga söker ihågkomma
gammal ynnest och wänskap. Önskar allenast, at det öfwersända är
behageligit och tili nöje. J delta år hafwa flere samlare ifrän
utrikes orter warit här; och blifwa petrificater, hwad det lider, nog
sällsynta, ätminstonde rara och samlans wärda.

Magister Hoffman, min sons ledare, har äran delta öfwerlemna.
Hän har warit lycklig, at medelst enhällig kallelse blifwa kyrko-
herde uti Stenkumla församling, som är consistoriel, en liten mil
ifrån Wisby. Mig är delta en obeskrifwelig glädje i anseende tili
hans lärdom och skicklighet samt besynnerliga flit wid min sons
underwisning. Och sommin son högeligen ästundar ännu profitera
af hans sällskap, har lian warit beredwillig ätaga sig den mödan tili
nästa år. Förmodar, at min son sedän lärer med Guds hjelp styra
sinä studier ensam. Jnnesluter min son uti min Herr Broders
wanliga grace och oföränderliga ynnest.
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Ärswäxten har här pä landet warit ganska klen, och bådar oss
ett hårdt och swärt är. Gud hjelpe! Ganska bedröfweligit seer

det nt för menniskors ögon, hälst det härwarande Kongi, bränneriet
fordrar årligen 4.000 tunnor, och ehuru misswäxt infallit, minskas
likwäl icke, enligit författningar och löften, antalet. - Öd-
mjukaste tjenare

Wisby, d. 24. October 1783. G. T. Lutkeman.

5. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller,
min Högtärade Herr Broder!

Hyvää uutta vuotta! Kiittää poikansa osaksi tulleesta suosiosta. Tillönskar
ett gott nytt år. Tackar för den gunst, som kömmit hans son tili del.

Wi lefwa nu genom wintern aldeles skilgde ifrän den Stora

werlden, en olägenhet, den ingen i hela riket så känbart trycker,
som oss insulares. Derföre aro wi ock stundom singulares. På
mänga är hafwa icke så mänga sjöolyckor timat pä wära kuster,
som förledit och redan uti delta. Tjugu fartyg hafwa strandat.
Ett förgicks för wära ögon här i Wisby med hela besättningen
närä intill landet. Folket stod wid Strand och wille hjelpa, men
besättningen bar sig oförständigt åt. Stormen war hiskelig och bar
på Strand. Fartyget remnade. Folket drunknade. En förskräckelig
äsyn. Lasten war fullt. Alit blef borta. Jngen fägnade sig än
ändast diskeriet. Det har wunnit otroliga penningar. Torde likwäl
medföra liten wälsignelse. Önskar högeligen, at de förleden höst
öfwersände petrificater warit tili nöje. Om så är, skola flere i
sommar samlas.

Misswäxt trycker så landets jnwänare, at brödseden saknas hos
de fleste. Bränwin finnes i öfwerflöd. Bonden super sig full utan

at smaka en hete bröd. Wacker jnrättning. Härlig ställning.
Lyckligt land.

Förlåt gunstigast, at med inneliggande beswärar. Öd-
mjukaste tjenare

Wisby, d. 15. län. 1784. G. T. Lutkeman.
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6. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller,
min Högtärade Herr Broder!

Kiittää 20. IV. 1784 p-.tystä kirjeestä. Pakkanen ja hätä aiheuttaneet suurta
huolta. Tackar för brevet dat. d. 20. IV. 1784. Köldeti och nöden gett anled-
ning tili stort bekymmer.

Men den store Guden, sora allting förmär, hän koin med sin
hjelp underliga, oförmodeligen, lätandes i wära hamnar stranda
6.000 tunnor räg, hwaraf landets jnwånare fått föda sä, at ingen
swältit i hjel, änskönt mången haft knapp utkomst. Hade före-
nämde Försynes skickelse icke warit, torde flera hundrade, om icke
tusende menniskor dödt af swält. Delta landets jnwånare hafwa
säledes bättre bärgat sig, än mänga andra rikets provincer. Med
wårsäde seer likwäl bedröfweligit ut, emedan flere åkrar lära blifwa
osådda i brist pä kom. Creaturen hafwa lidit stor nöd. Jntet foder,
och nastan intet gräs ännu på marken.

Obeskrifweligen kärt är mig, at det öfwersända lilla förråd på
coraller war tili nöje. Skall wisserl. icke underläta instruera min
härwarande samlare, at anställa samlandet pä nye och frän stranden
fjärmare ställen. Önskar allenast, at hans i år förändrade om-
ständigheter icke måtte afhälla honom ifrän resan kring flere
stränder. Min Herr Broder kan wara förwissad, at med möjeligaste
omtanke skall söka uträtta sä wäl corallsamlingen, som marmor-

profwens erhållande rä och slipade, ehuru swårt det torde blifwa,
at få wäl siipat, sedän marmorbruket gätt öfwerända, hwilket i
min tanke war en stor förlust för landet, hälst afsättningen på
ntrikes orter wardt ansenlig. Men ägare dog. Mankan nastan få
sä Stora marmorstycken somman will. Jag har en bureauxskifwa
af den bästa härwarande marmor, som är upfyllt med swarta ådror,
hwilka göra en prägtig syn emot de öfriga färgor, och det, som

rarast är, jnga i satta stycken. Skada, at ett så widt, wackert och
öfwerflödigt jordenes alster, som marmorn här på landet är, skall
bortgömmas, icke förädlas och tili ingen nytta wara. Wär så kallade
Bur[g]swiks Sten, af hwilken alla colonner på slottet bestär, är i sin
sorte prägtig. Des framalstring, des wäxande är besynnerlig. J
södra delen på landet nyttja bönderne en sorte tunn Sten bestående
af Stora stycken, at täcka taken med. Den är grå och swart, ut-
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seendes såsom de stentaflor, uppå hwilka mankan skrifwa med
griffel. —■ Ödmjuke tjenare

Wisby, d. 27. Maji 1784. G. T. Liitkeman.

7. Högwyrdigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procancellarie,
min Högtärade Herr Broder!

Tackar ödmjukeligen för senaste gunstiga skrifwelse med min
son. Gläder mig oändeligen, at hän wäl förswarat sitt första
prof. Gåssen bar ännu icke fyllt 18 är. Mankan säledes icke
begära mogna framsteg i studier af en yngling. Hoppas, at lian
framdeles tilltager. Sänder min son äter tili Upsala. Utbeder
wanlig grace och ynnest honom oförtjent må bewisas. Hän erkänner
och berömmer den hän redan så ymnogt åtnjutit. Är fullkomligen
förwissad, min gunstige Herr Broder lärer upmuntra och påmiuna
honom, at städse wandra pä dygdens wäg.

Min petrificatsamlare är ännu icke i ordning med sin samling.
Mångfaldige ämbets hinder hafwa gjordt, at hän nog sent börjat
samla. Så snart som möjeligit är, skall det samlade öfwersändas.
Marmorprof hade nu öfwersändt, om ej blifwit strandsatt af den,
som lofwade mig dem. Här är en enda stenbrytare, som kan slipa
marmor; och den är säilän nykter.

Flera herrar biskoppar hafwa upwaktat Kongi. Majt:t wid des
lyckliga återkomst. Wingärd har rest en lång wäg. De lära insi-
nuera sig tili commendeursstjernan. Önskar dem lycka tili den
nya prydnad. Mig har warit omöjeligt upwakta min Konung,
ehuru brinnande min längtan warit. Hafwets swalg förbjuder denna
mig åliggande skyldighet. En mild Konung öfwerser det man ej
förmår wärkställa. Nog hörde jag genast Konungens snälla resa
förbi Calmar. Hade jag kunnat flyga, hade snart kömmit efter.
Sommartiden är den jag sysselsätter mig med at hålla minä kyrko-
visitationer. Har innoin kort tre gånger visiterat hela stiftet.

Årswäxten har warit här ganska härlig. Räg och korn prägtigt.
Landmannen prisar Herrens godhet. En rik ersättning för för-
leden ärs misswäxt. Ödmjukaste tjenare

Wisby, d. 25. Sept. 1784. G. T. Liitkeman.
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8. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.
min Högtärade Herr Broder!

Kiittää kirjeestä. Poika matkustaa jälleen Upsalaan. Tackar för brevet.
Sonen reser åter tili Uppsala.

Wi hafwa liär haft ofantelige stormar med regn, snö och hagel.
Pä flera ja mänga år har bergningen icke warit så swår som delta.
Ständigt regn i flera weckor, och det dageligen har gjordt, at säden
på flera ställen sprungit på marken. Mig har denna olägenhet händt.
Besynnerligit är, at de bäst ansedde, gödde och dikade åkrar hafwa
i är minst burit. Jlla skötte, magre sandjordar hafwa gifwit mästa
grödan. Ärswäxten hade warit den härligaste, om bergningswädret
warit fogeligit. Jcke des mindre hoppas wi, at Gothland icke be-
höfwer fremmande spanmål. Och kunde snarare understödja bristen
pä andra ställen, om icke det omåtteliga, ali spanmål upslukande
bränneriet förtärde andras behof.

Min petrificatsamlare har nu åter ett wackert förråd. Hän har i
är sökt nya gnmder. Men som hän sjuknat, sä har lian icke kunnat
sända dem tili staden, hwarföre icke eller nu kunnat sända dem
öfwer, som gunstigast ursäktas. Nasta år, will Gud, skall allt rik-
tigt öfwerstyras tili Stockholm, då min Herr Brors son lärer skaffa
dem tili Upsala. Huru blir det med wår tillämnade nya Psalm-
bok? Blir den alldrig utklädt? Törhända alla consistorier icke ännu
hunnit inkomma, hwilket wore strafwärdigt.

Jnnesluter min son uti wanlig grace. Ödmjukaste tjenare

Wisby, den 25. Octobr. 1785. G. T. Lutkeman.

Henrik Anders Löfwenskiöldiltä. Från Henrik
Anders Löfwenskiöld.

1. Högwördige ock höglärde H:r Doctor ock Professor.

Med h:r secreteraren Sierken öfwersänder jag til HH:r Doctoren
ock Professoren 50 exemplar af min Svecia exsultante circa coro-
nationis & homagii solennia. Lått dem blifwa utdelte tili herrarne
afKongi, hofrätten ock eder egen wärda chor. Directeuren Momma,
som tryckte skrifften pä egen bekostnad, war så god ock lämnade mig
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så många exemplar, att jag dessa nu har öfriga, dem jag eij kan
bättre anbringa, än hos en nation, soin Jag mycket wördar.

Ett prof deraf är den hosföljande skrefne bilagan: en Elegia
votiva ad magnum vestrum ducatum, ock i synnerhet ad Auram,
wid Hans M:ts wär nädigste Konungs effterlängtade ditkomst. Om
jag hafft tid med correcturet, hade jag här lätit henne trycka, men

jag stär pä resande fot tili Carlscrona, ock bar hopetals sysslor
under den korta tid jag nu här fördröger, soin ock lärer blifwa
öfwer par wekor. Om HH:r Doctorn ock Professom will bafwa
omak med correcturet, så mäge dessa elegi hos Eder se dagsliuset,
då jag wet, att boktryckaren får beder. Noteme uplysa de passager
jag beskrifwit. Se öfwer dem, ock räkna hwad räknas bör. De aro

nog hastigt skrefne, men data aro riktiga. Om jag eij hade den
äran, att wara H. Doctoren ock Professoren känd, samt försäkrad
om dess wänskap, wägade jag mig eij att härmed öka dess, utom

enskylte angelägenheter, så öfwerflödige sysslor. Jag bar med admi-
ration sedt mångfaldigt wackert arbete af Edre snillesfoster, ock
jag skulle önska, att wid tillfälle få en samling deraf, jemte hwad
Pindus aboensis wid delta säilä tillfället utgifwit, då Hans Maij;t
hugnat densamma med dess höga närwaro.

Sluteligen önskas mycken lycka tili den så wälförtiente doctoral-
hedern. Hän blifwe fölgd af ali widare förmon, hugnad ock fram-
steg i lycka!

Wår redeliga broder Raab i Carlscrona mär wäl. Wid riksdagen
trängde jag för honom igenom med den i Hera år sökte naturali-
sationen. Alla wänner och gynnare i Åbo hälsas tusenfalt, nominatim
h. vicepresidenten Lagerflyckt, samt herrar hoffrättsräderne Mar-
tin ock Lostiema. —• - Hörsamste tiänare

Stockholm, d. 15. Julii 1752. H. A. Löfwenskiöld.

In margine: Hugna mig med nägra ord tili benägit swar. Jag
torde kurnia afbida det här i Stockholm, ock om jag wore förrest,
kommer ändå brewet mig i Carlscrona tillhanda, fast det ställes
pä Stockholm.
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2. Högwördige ock höglärde H:r Doctor ock Professor.

Med h. secreteraren Zierken öfwersände jag nyl. nägra elegos tili
H. Doctoren ock Professoren, stälde ad magnum ducatum Finlandiae.
Jag hoppaa dem, jemte mitt bref, wara aflefwererade. Dä jag
sedän fätt tid att dem närmare påse, finner jag de ändringar ock
tilläggningar nödiga, som bilagan utwisar. Är det ny (sic!) för
sent, sä att skrifften redan ny blifwit tryckt, lätt dä benägit dessa
iakttagas; men förlät lika gunstigt, att jag så mycket wägar pä
förtroendet.

Denna min Plausus votivus är säledes af h:r Salvius recenserad
i hans tidningar, som det i gär utkomne sista bladet härhos fogat
utwisar; men täckes H:r Doctoren ock Professoren lägga nägot
mera dertill, kan det ske uti en artikel ifrän Åbo, hwilcken sä
torde begynnas: den i Lärda Tidningarna N:o 59 för innewarande är
omrörde Elegia votiva är här worden tryckt etc.

Jag är eij frestad af fäfäng ros; men om patriotisk nijt wäl anses,
i synnerhet af så wittra män, som, jämte HH:r Doctoren ock Pro-
fessoren, nu pryda Åbo lärosäte, kan det eij annat än lända mig
tili hugnad ock uppmuntran, att en annan gäng skrifwa ock tänka
bättre, nu war det hastwärck, derföre blef skrifften längre, än jag
ämnade. Dä man skall skrifwa kort ock wäl, bör man hafwa mera
råderum, ock jag bar nu en bekymmersam resa ock förrättning i
hufwudet, som gör mig annat att pätänka.

Effter de tidningar man här hafwer gär Hans Maij:ts resa sä
skyndsamt, som den i Åbo utstakade marcherouten innehäller. Der
bar man wisserl. giordt skäl för sig wid Hans M:tts glädiefulla
emottagande. Inscriptionerna på äreporten måge wist af kännare
kallas dråpeliga. Mennandrum spirant. War gunstig ock meddela
mig, om nägot mera af samma smak wid delta säilä tillfället der
utkommit. - —■ Hörsamste tiänare

Stockholm, den 31. Julii 1752. H. A. Löfwenskiöld.

351



Carl Gustaf Löwenhielm. Anton Rolandsson Martin.

Karl Gustaf Löwenhielmiltä. Från Carl
Gustaf Löwenhielm.

1. Högwördige H. Doctor och Biskop samt Åbo academie
Procanceller.

Virkatehtävät ja sairaus estäneet vastaamasta piispan 6. IX 1766 p-.ttyyn kir-
jeeseen. Lupaa mielellään olla nuorelle Mennanderille avulias tilaisuuden sat-

tuessa. Lausuu suuren tunnustuksensa piispan oppineisuudesta ja uutterasta viran-
toimituksesta sekä hänen rehellisestä käyttäytymisestään kaikissa tilaisuuksissa.

Ämbetssysslor och sjukdom hindrat honom att besvara biskopens brev av
d. 6. IX. 1766. Lovar med nöje stå Mennanders son tili tjänst, då tillfälle yppar
sig. Uttalar sin högaktning för biskopens Stora lärdom och nitiska ämbetsut-
övning samt hans hederliga uppförande vid alla tillfällen.

Högwördige H. Doct. Biskoppens och Procancellerens hörsamme
och trognaste tienare

Stockholm, d. 12. Jan. 1767. Löwenhielm.

2. Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Lähettää tiedeakatemian esimiehen toimesta luopuessaan nuorison kasvatusta
käsittelevän puheensa. Sänder det tai om ungdomens uppfostran hän hållit
vid nedläggandet av presidiet i vetenskapsakademien.

Jag twiflar eij om bifall i hufwudsaken som jag drifwit, at rege-
mentens beständ och alla samhällens större eller mindre wältrefnad
ankommer pä ungdommens tillskapande i seder, i tänckesätt, i
wettenskaper och slögder, och att then följande tiden fär kanna
wärckan af then föregängne upfostringen. Men huru wida Herr
Biskoppen med mig instämmer att wärt upfostringssätt eij är i alla
dehlar soin thet kim de och borde wara, och att thet fölgackteligen
tarfwar förbättring, therom ästundar jag högeligen Herr Biskoppens
uprichtiga och owelduga utlätande.

Skulle Herr Biskoppen finna nägon förbättring nödig så utbeder
mig ock Herr Biskoppens mogna yttrande huru och pä hwad sätt
man lämpeligast mätte kunna winna ändamählet, och hwad medel
Herr Biskoppen finner thertill mäst kunna bidraga. Saken i sig
sielf förtiänar ali öm eftertancka, och ingen kan bättre therom fällä
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ett tillförlåteligit omdömme än Herr Biskoppen, som wisat sä
mycken nijt att befordra scholaewercket, så mycken ömhet för
underwisningen, och af en långlig erfarenhet inhämtadt fehl och
förmäner wid upfostringssättet bäde i gemen och i synnerhet. Jag
tror the stunder wara wähl anwände, som tili thetta änme uppoffras,
och jag wet icke om tiden nytteligare kan brukas.

Om nägot kan af min wälmenta ätgierd ästundas, sä skall then
wara bäde ifrig och outtröttelig, men af Herr Biskoppen behöfwer
jag bäde hielp och biträde, och pä Herr Biskoppens wählbehag
ankommer, om hän will inhämta nägon af herrar professorernes
tanckar om thetta ärende. Om wår samtid icke ärkiänner wårt be-
mödande, sä är jag försäkrad att framtiden skall funnat 1 godt, om
ock thet icke skier, sä är thet bewis antingen på wårt misstag, eller
på wår tids känslolöshet; men wåra samweten äro lika tilfreds-
stäldta, när wi i ett så stort ämne giordt hwad wi någonsin kunnat
efter wär öfwertygelse och i thet aldra bästa upsät. hör-
samme tienare

Carl Gustaf Löwenhielm.Stockholm, d. 19. Martii 1767.

Anton Rolandsson Martinilta. Från Anton
Rolandsson Martin.

Avskrift. K.V.A.B.

Tili Herr Biskoppen, Theologiae Doctoren, Åbo Acad. Pro-
cantzlern, Högwördige Herren, Herr Carl Friedrik Mennander.

Angäende någon nytta af min giorda resa til Norje.2

Det giör mig ondt, at iag pä en så främmande ort som Norje
ej kunnat skrifva Herr Biskoppen til ok taka för höggunstig reco-
mendation tildet Ekestubbiske stipendium.

Min lust til resor ok nya rön hade brakt mig utom allas för-
modan sä längt med et par toma händer; men Herr Biskopens

1 finnat = finna det.
2 Kts. siv. 324—326. Kurssivointi jäljennöksessä. Se sid. 324—326. Kursi-

veringen i avskriften.
23
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ömhet har giordt at minä bekymmer blifvit lättade, ok den godhet
bör iag ihogkomma sä länge iag lefver! Hvarföre iag just utvaldt
Norje tror jag mig at giöra reda före. lag bar blifvit öfvertygad,
at fiällbygden skulle ge en resande Stora decouverter, det är olykan
at man ej kan komma op allesteds, hvarföre poeten klagar.

Heu loca felici non adeunda viro.

Fiällresor tykes gagna fäderneslandet mer än andre; ty vära land
äro jumäst fiäll, hvarför de italienske ok franske botanici beskylt alla
Sveriges växter för at vara alpiniske mäst. Det är märkvärdigt at

jordklotet Öster- ok nordut tyks ligga högre än de andre delarne,
ok just därigenom blir jorden mer alpinsk ok kali.

At hela Tartariet ok Tibet ja mongolernes land et styke frän
muren Karga ligger 3.000 geometriske fot eller 3 mil högre än Pei-
king har den namkunige gesuiten Yerbieff afmätt, då lian med
sinä mathematiske operationer folgt chinesiska kaisaron.

På sädane ställen vet man af resebeskrifningar at intet annat

skiötes än boskap, ja hästar ok boskap gä villa, för det at naturen
drifver dem hälst at söka högderne. De sveitzerske fiällen äro
mer än bekante för sin boskaps skötsel. De norske ehuru de äro
de okunnigaste ok superstitieusaste folk i Europa, föda sig mäst
däraf; deras hö har ok en sådan angenäm lukt af det kostelige
hästfodret, Anthoxantum odoratum Linnaei, at mankan qvikna dä
man luktar därpä.

Hvad skal man dä sluta af alt delta! Jo at följa naturen oi
sätta fiälbyggarnes merite däruti at drifva stuterier ok boskaps
afvel; men flere colonier blir dä den förnämsta saken.

Delta var det första som iag kom på, bara igenom det angenäma
ok mykna höet som Norje bar, ok hvarpå iag giordt besvärliga
experiment; de data iag däruti fädt, hoppas iag framdeles, om Gud
vill, Kongi. wet. acad. föreläga.

2:do blefvo minä observationer giorde pä fiskerierne, en sak som
kan gagna värt rike pä samma sätt, som Holland kömmit i välmakt
därigenom. Den oeconomien böra vij nu tänka uppä, som vij ha
ali slags fisk som Norje, hvarom min lilla resebeskrifning, som knapt
blir 8 å 10 ark, skal vitaa så framt iag hade sä mycket pängar
at den kunde komma i liuset. Mänga piqvera sig däraf, at de veta
om Norje sä myket förut. De norske ha haft åtskillige berömlige
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män, som ha skrifvit; men äro intet principieme utnr natural-
historien tagne, så kan man intet kanna igen hvad de ha skrifvit.

En botanicus kan komma rätt sä längt som en geographns i et

lands beskrifning, fast bägge 2 äro nödige.
Det är intet angelägnare än at kanna vära grannar då de så noga

söka at kanna oss.

lag har optäkt ätskillige växter i Norje, soin intet finnas i Sverje,
fast mänga härtils Hällit Sverje ok Norje för et land, e.g. nägra
som växa i Tyskland, Tamarix germanica vid Siördals älf ej långt
frän Trunhem, Digitalis purpurea vid Bergen i Norje, ok än mer
Tourneforts Bulbo castanum el. Bunium bulbocastanum Linnaei,
hvars rötter smaka som castanier ok man med lika skäl ok längt
större smak, kunde recommendera som de utropade poteterne.
Pidmonaria arenaria har iag funnit vid hafs strändren, som äfven
skal växa pä Änglands Strand, se Linn. Spec. plantar.

Hvad climatet angär, så har iag här sedt sä blider vinter af den
därintil stötande Ocean, at man knapt kunde tro det; men aldrig
har iag sedt regnaktigare luft, stormaktigare himmel, ibland opfyld
af norsken, ibland af blixt ok äskeslag. I vintras opteknade iag
trenne sådane; om sommarn däremot knapt et enda.

Får ok boskap gä ute vid Norjes vesterkust, liksom i Ängland.
De norske veta ej än rätt väl sinä förmåner; men de ha nu begynt at
fä öpna ögon af oss, sä äro vij, Gud ske läf, intet de siste; men böra
sä arbeta at vij bli de förste, som altid kurnia föreskrifva dem
sättet ok lagarne!

De norske berömma oss än i dag för vår oeconomie ok justice, ok
et rike, som vördas för desse bägge delar, är altid trygt i sig sielf,
älskat ok aestimerat af andre nationer, det vete vij af de romares

exempel, dä de voro i välmakt; men Gud bevare oss at sedermera
följa deras högmod ok öfverflödighet!

Delta är nu hvad iag i hast kunnat skrifva om nyttan af min
norska resa, ok sä myket som delta bladet täi.

En sädan beskrifning bar iag efter mitt stipendi! innehåll värit
skyldig för minä förmän, ibland hvilka det mäst förnöijer mig at
hafva Herr Biskoppen, en sä lärd, som välmenande man för rikets
bästa, hvilken iag ännu haft ok harat tacka för min couriosite ok
lust til lärda saker, fast villigheten har ofta gädt öfver bäde vilkor
ok förmäga.
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Men iag har altid liällit det för en heder ok förnöijelse, at få
räkna mig ibland Högvördige Herr Biskopens ödmiukaste tienare
ok clienter

A. M.1

[Anton Rolandsson Martin.]

Pietari Mathesiukselta. Från Petrus Mathesius.

1. Min Högtärade kjäraste Broder.

The Brors begge förtrogna af d. 11. och 25. Julii bafwa under
niin sockneresa ankommit och jag ricktigt undfått. D. 7. sidstl.
kom jag wäl hem, men warit allena, och ntom des gier Pyh. 2 mig
så syssla at jag skal just stjäla mig tid at giöra nägot privat.

1 Ruotsin tiedeakatemian kirjastossa on seuraava konsepti Mennanderin vas-
taukseen Martinille. Martinin ylläolevan kirjeen, jossa ei ole päiväystä, on ilmoi-
tettu olevan 13 p:ltn tammik. 1761. I Svenska vetenskapsakademiens bibliotek
finnes följande koncept av Mennanders svar tili Martin. Enligt uppgift bör
delta odaterade Martins brev ha datum den 13 jän. 1761.

Min Herre.

Med myket nöije har iag af min Herres angenäma skrifvelse inhämtat kun-
skap om dess lykliga återkomst ifrån sin resa ok de nyttiga observationer där-
under giorde äro. lag har ok om alt delta gifvit underrättelse til förvaltarene
af stipendi© Ekestubbiano i Åbo, hvilka lära giöra et med mig i fägnad, at
delta understöd blifvit pä en värdig person användt.

Min upriktiga önskan är därjemte, at Guds försyn värdes i delta ingängna
året bereda min Herre et blidare öde än härintill, samt förläna honom ai sälhet
ok välgäng i längliga tider! Min Herres resebeskrifning längtar iag se af tryket
utkommen. lag häppas at det ike allenast kan ske ulan nägon min Herres
omkästnad, utan ok med nägon författarens bätnad.

Wär nation har i Upsala af gamalt vijst mig den benägenheten ok årligen
aflagt för mig et exemplar af de där utkommande disputationer. Min Herre
behagade tala med den som är curator ok anlita honom därom, at iag för
nästförflutne är kunde med första tilfälle hit pä Stockholm fä desse angenäma
nova litteraria.

Hälsa alla gynnare ok vänner därstedes, i synnerhet herr archiatern Linnaeus,
om hän frän sin Fahlu-resa är äterkommen.

Med myket nöje framhärdar etc. etc.
= Pyhäjoki.
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Så wida emellan Siikajoki och Lochte, sedän jag kömmit til
Österbotn, Gudi lofwat! intet warit någon smittosam boskapssiukans
störttning som i norra och södra delen af landet, kan jag ei heller
afgifwa imderrättelse om de af Bror förestälte frågor. Dock dö
här ärl. nog hästar, koor, men mäst kalfwar och fär, hwartil jag,
enkannerl. förledna wår, emedan jag war tilstädes, då länsman
uppå hög befalning updref de genom siukdom och wildjur bort-
komne creatur, hade tilfälle at täncka förnämligast följande wara
orsaken.

l:o J gemen gjorde jag den remarque at fä [afj dem, som aro

erkjände för goda hushällare, minst och rätt ringa antal dödl.
Följande hufwudfel, som befordra boskaps störttning här i sock-

nen, torde ofelbart wara:
Först fä tagas i akt, at orten är mäst öfwer alt ganska läglänt

och sumpig och af de mästa äro stallen och fähusen utan något
wal byggde uppå sumpigaste ställen, in på marcken utan stenfot,
så at på flere ställen utaf gälfwen mätte med ämbar watnet bort-
bäras.

I gemen byggas fähusen och stallen tränga, smala och läga, j
hwilcka creaturen ogiörl. kunna trifwas. Hästen skrapas intet eller
renses någonsin des hofwar, koon enkanerl. får få otjenl. föda, de
qua infra, kalfwarna födas slätt.

2:o Hafwa de mästa mer boskap än de kunna den longa wint-
tern, mästadels 8 mänader i hus föda, wore dock 1 :o det landtödande
tjärubruket borta, innom sinä skander 1 näml., kimde likwäl mera

födas; när ängen om hösten och währen skal rödjas och stängas,
är man sysselsatt med tjärubetingen och hugningen. När dalen
skal brännas, går par wekor hort mästa dels af slottetiden etc. 2:o
Widare anseenl. til foderbristen och försämringar at här i s men ei
är 10 lador. Genom hässior (saurat ja pjelexet) och höloon
(suowat) både skjämmas och förkommer en myckenhet foder. 3:o
Slås mäst alla mäsar hwartannat och 3:die är, för min del, förän
jag fär mer insickt i saken, håller för onödigt och skadel:t allenast
mycket regn ei hindrar slätten. Fönan af siika ängar och det i
suowat och hässior förderfwade höet är twifwelsutan skulden, at

mycken boskap troppar af om wären.
2:o Dö myckenhet koor enkannerl. wissa är i kalfningen eller

bämingen. Så skiedde sista winttem. För en del säges för 1 bläsan

i ?
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och altsammans tjockt kjött wara förewuxit. Detta upkjäres af
en del men lyckas säilän för de 1 En del sägas wara sä tränga
at de gie ingen öpning, at handen ei fäs inn at kjänna huru tilstär,
och detta hälles för swärare. Ratio milli occulta, om icke swaga
fodret, och at koon stätt för länge stilla; ty här är sä tilstält, at

mästa kooma hara först wid slutet af Martii månad in til Maji.
3:o At fä kalfwar til lifs är rart, dertil häller orsaken wara:

l:o at tjurar tagas utan wal, och mäst 1 å 2 ärs gl. och 10 å 20 ä 30
gärdar betjena sig ofta af en sådan.

2:o den förwändt inrättade sena bärningstiden. 3:o slätt föda
och skjötsel ex. gr. ät 8 å 14 dagars gl. kalfwar gies redan hötwatn
med rätt litet mjölck.

4:o Ärl. dö fåren oräknel. The hafwa hwarcken wintter el:r
sommar nägon skjötsel. Stå om winttern i tränga rum, som aldrig
ränsas, fä af det beskrefne förderfwade och . . liö tör hända litet
nog, men mycket watn. Om wåren släppas bittid ut (jag har remar-

querat at när fåren först blifwit släppt i kait nordanweder, har
lamben börjat gä kring, och dödt nt ai ihop). Sen fä de söka födan
hwar dem lyster. Och i orten fins mer kjärr och morasser än annat.

Mästa delen fåren när de siuke öpnas, eller de som lädas wara

friska slacktas, äro fulla med Stora watuskällor. Twättas aldrig.
5:o Flere stod kasta föhlen än fäs dem til lifs. Ratio: l:o Swära

tjärukörseln och långa höwägen i djup snö. 2:o Hästarna skos ald-
rig-

6:o Myckenhet boskap fastna i kjärren och omkomna. l:o äro
illa hålna och swaga när de utkomma. 2:o gäs intet i wall, säilän
när odjnr giöra skada. 3:o det landtödande skogsbrännande för-
derfwar och lägger skogen i kors, sä at boskapen twingar pä
sänckiga ställen.

7:o Dör boskapen hastigt, efter några timar, enär de förtärt roten
af örten, som jag sändt til k. Rror. Örten wäxer wid ää bäck och
träskstränder samt uppä måsar. Roten stiger opp i torra tider och
boskapen skal wara begiärig efter densamma. Den är så giftig, at

när den torckas, döö hundar deraf. Torr blandat i något dödar
räfwen. Om dessa som jag sändt til Rror ha den kraft, kommer ann
på försök, jag war med då de uptogos d. 29. Julii. Bönderne som

1 Epäselvä sana. Ett otydligt ord.
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woro med mig hafwa försökt deras kraft, och hade förständ at

twifla så wida de wuxit i trä. Mig sades at de sedt, när kona ätit
denna, ty de ei förmätt hindra ali boskapen derifrän, dödt samma
dag, blifwit flädd, men folcket ei lagit skada. Hwad jag om boskaps-
döden i Pyhäjoki remarquerat, bar således i hast utan ordning
annoterat. Behagar k. Bror ytterligare förklaringar täckes föresätta
mig quaestionar.

Wid N:o 7. observeras, at ingen kunnat säja mig om någon häst
dödt af benämd rot. Men emedan ärl. på de ställen här i socknen,
hwarest denna ört mäst wäxer, i synnerhet torra tider äfwen dö
många hästar hastigt, och man likwäl intet förstätt det wara någon
smittosam siukdom, är ei olikt, sä länge man ei wet annan raison,
at det skjedt af denna ört.

Begge Wilandrarna äro i Brahestad och lära med denna winden
afsegla och äro sinnade til Åbo. Med dem fölgde ifrän mig til k.
Bror: l:o Half tunna jortron, h:ken k. Bror behagar giöra så wäl
och dela emellan sig sielfwan, biskopen, d:r Wallenius och d:r
Browallius, i flera delar räcker den intet, och jag skulle wäl ihog-
kommit prof. Stenman med, men jag hade intet mer. 2:o J en
bytta smör 2 Lti det Bror ei försmär. 3:o Et loskin och 26 st. her-
meliner, hwarom tilförene. Men Wilandrarna weta ei annat, än at

k. Bror dem pr contant af mig åt sig sielf bestält. 4:o En fläder-
mus opstoppad med blänor. 5:o Några stenar, h:ka äro tagne innoin
Salo socknerå. Wore önskeligit k. Bror wille dem probera. Wi mena
dem wara rika på järn. 6:o De förr beskrefna örter, hwaraf k. Bror
behagade för alting lämna någon til herr landshöfdingen Ehren-
malm; ty jag lofte det i winttras, med berättelse, at mössen nu
förswunnit, som til en så fasel. myckenhet förleden wintter oss

plågade.
Ar Bror Kiemmer än i Åbo hälsar Bror honom hjertel. och ur-

säcktar at jagnu intet skrifwer, ty här berättas, at hän tillika med
mag. Forshäll skal rest från Åbo. Mäst hjertel. hälsningar är i döden
min Herr Brors trognaste tre

Pyhäj., d. 21. Aug. 1745. P. Nils Mathesius.

A tergo: Philosophiae Adjuncten wid Kongi. Academien i Åbo

Ädle och Höglärde Herr Mag:r Carl Fr. Mennander til
Åbo.
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2. Min egen kjäraste Broder.
Brefwet af d. 15. Jan. har jag fätt. Sä blef omsider den anne

Wegelius hulpen, och ha wi dä, Gud ske lof! sluppit den sorgen.
Jag wil minnas at fiskama woro 2:ne, som fölgde med Calamniema.
Den större, som jag wil minnas har som par hår i skjäften, kallas
kiwennuoliainen; men jag håller ei thet för rätta finska namnet.

Skal söka at widare utforska. Den mindre, som har likasom en

binnik, heter tuicki 1. tuickiainen. Den större fängas med melan de
efter Bartholomei tid i Pyhäjoki åä. Den mindre fängas ei efter, men
fins ymnigt wåhrtiden här i äen. Wid Brahestad fånga fattigt folck
den ymnigt, sättet mins nu intet, framdeles. Maskarna i lilla glaset
tog med egen hand förleden sommat i Hapajärvi af tali. Som-
ligstäds woro furu- och tallträna fulla, ooh äto glatt af ali barr.
Enär man slog pä tallen, lyfte hwar och en upp tredje delen af sin
lilla kropp eller hufwuddelen, som säg fasligit ut. 1745 om som-

maren hafwa the och på många skogar härstädes Hällit illa hus.
J förre weckan kom jag til en bonde, som hade huus, som luckt

likasom af den angenämaste balsam. Jag frägade hwad therpå
wore. Swarade: Merikanerwan cuckaa. Jnnelyckte är af thensamma,
wäxer wid hafsstränderna i Pyhäjoki.

K:ste Bror, alt i g:lt förtroende. Hörde du thet? Djefwulen och
hans anhang här i landet häller pä och gläder sig öfwer thet, at

den ärliga Aspegren, som nog redan börjat komma pä bakkjälcken,
skal ock gä conrectoratet i Wasa mist om, hwilcket skulle förorsaka
alla wäns wänner, i.e. ärligt folck här i landet sorg. Delta har
jag bordt kjäraste Bror uptecka, pädet Bror mä weta iaktaga hwad
omständigheterna fordra. Den ärliga bror Hast har jag fägnad at

nu hafwa hos mig, beder at anmäla sin förtrogna respect. Kan ändå
ei sluta. Aspegren rinner mig nu i hogen. Gud som satt Bror iständ,
hjelp honom. Jag är i döden min kjäraste Brors trognaste bror och
tjenare
Pyhäjoki, d. 11. Martii 1747. P. N. Mathesius.

3. Min högtärade kjäraste Broder!
Hwad män orsaken wara, at Wegelii fullmackt intet utfaller? Man

har intet hördt at nägon anmärckt någon olaglighet, ei heller ges
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ringaste anledning thertil. Sä wida Laurin i Pyhäjärvi fätt anseen-
lig pluralitet wid wahlet i Kelwio, så kommer hän wäl och dit; ty
anspräket Gumsen i thes bestörttning giordt, förmenes hafwa ringa
at betyda. Hän är at beklaga. Sägs wara braf kari. Efter Laurin
täncker för min del reflectera uppä Adam Berg i anseende til thes
mig bekantte skickel. upförande, egen och anhörigas fattigdom. Men
skulle bestälningen af honom ei åstundas, sä wore jag då hugad för
Werander,' Thesse begge äro hemma i församlingen, och som the
redan äro gl. studenter, skulle jag här winna äimän okjärlek, om

jag om them ei wille wårda mig. Hoppas k:ste Bror billigar mit för-
slag och therföre gunstigast ätar sig at befrämja thet samma.

Skulle twisten i Kelwio i sommar komma til slut, sä ehuru swårt
thet blefwe at framskaffa profpredikanterna och wahlförrättarena,
sä wore wäl, om Consistorium therom straxt föranstaltade; ty längt
swårare blir för mig at försörja then aflägsne församlingen, som

Laurin beger sig therifrän. Med profpredikningarne och wahlet
wore wäl och aldeles nödigt om Consistorium således föranstalttade,
at wahlförrättaren skulle lämnas tilat öfwerlägga med mig om

terminerna til altsammans, ty ingenthera af them kan för sig gå,
om icke man jämkar och passar wissa tider, hwarom ingen annan

än pastor i församlingen är i stånd at hafwa kundskap och anstaltta,
blefwe allenast upskof frän enan tiden til then andra, säsom thet
skjedde med Laurins resa til Kelwio. Skulle förordningarne med-
gie, at pastor loci kunde förordnas til wahlförrättare, så wore wäl
lägligast, at anförtro mig then förrättningen. Sä skjedde wäl sist
med adjuncturen i Oulhais. Men i annor händelse finner ingen
annan kunna thertil constitueras än kyrkioherden Salmenius. Ty
om ex. gr. nägon capellan närmare til Pyhäjärvi boende säsom
Ganander i Calajoki Hapajärvi eller Wegelius i Pyhäjoki Hapajärwi
blefwe förordnad, sä är til them ingen postgäng, at the kunde,
om thet saken fordrade, correspondera. Blefwe Zirnmennan här-
ifrån moderkyrkian förordnad, sä betungas almogen med en ny
skjuts, hwarwid är swärighet, och torde sä gå, at the finge skjutsen
betala, som kan undwikas, enär wahlet passas med nägon af minä
sockneresor. Satis de hae materia, lämnar nu alt uppä Brors
benägna sorgfällighet.

1 Epäselvästi. Otydligt.
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Om the små fiskar jag sist skref, har anmärkt följande. Tuucki
är rätta namnet. The fins nägot hwarstäds, men wet ei fångas soin
wid Brahestad i en Kuona, liten bäck, eller utlopp frän Njemelä
träsk. Then löper i Brahestads fjärden. Med tätä widieryssar
fångas the af poikar och fattigt folck. En pitnilcka full pläga
the säljas för en styfwer. The skola koka them och sägs fisken
och soppan smaka wäl. Är at observera, at sä snart thet ringaste
endan om Kuonan blir glatt, fångas the ei mer, änskjönt the sedän
i större ymnighet kunde fås. Masken skal tå börja wäxa, hwaraf
the blifwa otjenl. at äta. Sä ymnigt skal af them finnas therikring,
at the fås med not om sommarn timtals, men kastas tä bort; ty
tä är masken så mogen, at om allenast fisken litet widrörs spricker
huken.

Låt k:ste Bror weta om Hans Kongi. Höghet säkert förwäntas til
Finland i währ. Jag är i döden trognaste bror och tjenare

Pyh., d. 22. Apr. 1747. Pet. Nils Mathesius.

4. Högwördige Herr Professor, min högtärade Herr Broder.

Valittaa suruaan ja lausuu lohdutuksen sanoja Mennanderin puolison Johanna
Magdalena Hasselin kuoleman johdosta. Beklagar sorgen och talar tröstens
ord med ani. av Mennanders hustrus Johanna Magdalena Hassels jrånjälle.

Högtärade Herr Broders hörsammaste och trognaste tjenare

Pyhäjoki, d. 26. Apr. 1749. Pet. Nils Mathesius.

5.1 S. T. Högtährade H:r Broder.

Herr Brors angenähma af d. 21. IXbris nästförwekne wähl handfångit, hwarföre
tackar säsom ock för medbrachte hwarjehanda tijdender.

Gratulerar H:r Bror tili des nya bestälning, som hän wählförtient, önskandes
lycka, wählsignelse, helsa och kraffter uti des syselsamma embetes förrättningar

1 Tätä päiväystä ja allekirjoitusta vailla olevaa kirjettä nähtävästi on sen
loppupuoli hukkunut ei ole lähetetty K. F. Mennanderille, vaan todennäköi-
sesti Erik Juveliukselle (kts. edellä siv. 237—238). Mutta kun se on P. N.
Mathesiuksen kirjoittama, alkuperäisessä kokoelmassa hänen K. F. Mennanderille
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af Herranom Gudj! Nog wjste jag att H:r Bror fädt sig bröd i Gamlecarleby,
men att hän hade lycka straxt att tilträda trodde jag intet.

Herr Bror behagar ock eljest mig gunstigast notificera alt des Ars destillandi
picem nu kommer i ljuset pä swenska, hwarföre hän åstundar underrättelse nti
någre derwid ännu förefallande omständigheeter, säsom följande:

l:o Om dahlfaatet bör wara af ett stycke med canalen och den underjordiska
rännän el:r af särskilt träd? Hoos oss brukas öfwer alt faatet, fennice fati,
och rännän, fennice puttki, af ett stycke, som af hoosgäende omslagna model
utwijsar N:o 1 L. A. Man tager dertill en furu- el:r i brist deraf gransläck
af tämmelig tiockleek, ätminstone 12 ä 13 tuin, sora eij är rund utan trädräät
och låter wähl klufwa sig; när hän är klufwen, hugges kärnan bordt, så att deraf
blijr en ränna, som kan med tunyxa giöras släät inuti. J tiockare ändan
hugges och telges med tunyxan faatet, men i mindre ändan blijr taphälet, sedän
lägges bägge stycken, justament som the blif:t klufna, med litet drefmässa
emellan bräddarna runt omkring uppå hwarannan och bandas täti och dicht
tillsammans, så är det färdigt, som H:r Bror kan see af modellet då hän
tager af trädarne. Nog kan faatet och rännän giöras ock af 2:ne stycken, men
jag twiflar, att faatet i skarfwer blijr lekande, häller eij rinnande heet tiära.
När nu rännän och faatet är af ett träd, måste fatet passas dä the nedsättes
på sitt rätta rumin centro och rännän wähl räcka tili och inuti dahlhalsen
der tappen är. Sedän muras af tunna hällar med leer ifr. fatetz öfre brädd
par ahlnar opföre, blifwandes altsä faathåtn af trä, men bräddarne af hällar och
wählbrutet leer. Tantuin de his.

2:o Hwad som wid dahlbrännande skall observeras, är wärsta och största
kånsten, mängen har bränt om åhret 5 å 6 dahl i 40 ja 50 åhrs tijd och kan
ännu af förfarenheten 1 lära tili. Doch som jag altijd hafft the förfarnaste
dahlbränare att bräna min dahl, will jag derom lämna H. B:r, utom hwad
jag för delta för honom berättadt, följande lierätlelse brevissime. Tierudahl-
bränande består af twene granlaga och curieuse omständigheter, först jtänd-
ningen sedän sielfwa hränande. Jtändningen bör skee dä det är heel lungt
och altsä om sommaraftnarne, när det är skiärt, så att man eij behöf :r fruchta
för något storm el:r bläst, först bär man splitror af dahlbackan runtom kring
dahlbröstet, fennice haudansuu, dahls mun; så kalladt emedan veden synes

och är öppen % ahl:r nedan förr the nedersta taaktårfwor och dahlbrädden
hwarest itändningen skeer. Sedän giör man op eld på dahlen ock är 2 att obser-

lähettämän kirjeen liitteenä ja käsittelee viimeksimainitun harrastuspiiriin kuu-
luvaa asiaa, otettakoon se tähän. Delta brev, som saknar datum och under-

skrift troligen har slutet gått förlorat har ej sänts tili C. Fr. Mennander,
utan sannolikt tili Erik Juvelius fse sid. 237—238). Men da det i den originala
samlingen förekommer säsom bilaga tili ett brev från P. N. Mathesius tili C. Fr.
Mennander och behandlar angelägenheter hörande tili den sistnämndes intresse-
område, mä det medtagas.

1 Yläpuolella: Ovanom: för sak(?).
- Sanat ”ock är” epävarmat, koska mustetahra ne suurelta osalta peittää.

Orden ”ock är” otydliga, eftersom de tili största delen täckas av en bläck-
fläck.

363



G. Ad. Mittler.

vera hwartåth rööken faller, ty det är aldrig hoos oss så lung, att icke röken
weet hwarif:r vedret är, och dä begynner man med näfwer sätta eld aldra
först under vedret dijt röken faller uti the kring dahlbröstet (dahlmun) liggande
törfweds splitror, alt smäningom des man kommer päden sijdan at dahlen,
hwarifrån vederdunsterne ligga. När elden wähl fastnad omkring dahlen i
törfwedsändarne sä att the begynna på glöda, täppes smäningom dahlbröstet
(dahlmunen) med torfmylla omkring och ståppas tili med dahlklubban sådan
som mallen N:o 2 L. B. är. Nu följer bränning. Beträffande sielfwa bränningen
så kan man sedän dahlmunnen blif: t tiltäpt med nöje observera burn elden
arbetar sig op effter törfwedsändarne runt omkring dahlen, opäth dahls
öfwersta centrum, fennice haudan napa, dijt hän ock hinner om vedret är

favorabelt innom I dygn. Jmellertijd fordras arbete, och waksamhet, dahl-
brännarena, som äro flijtige, gär med deras brän efft;r dahlklubbar ständigt
kring dahlen och ther the observera att elden stuckit sig uth, stäppa the straxt
biörmåsa i holen att mull eij fäär rinna ut bland veden och kasta mull på
mässan.

När nu elden på alla sijdor gådt öf:r hela dahlen och stödt tillsammans
på öfwersta klinten, som kallas pä finska, uti dictum, haudan napa; och då
öppnas tappen först, sees effter, om tieran som tallit i rännän är kali ell:r
warm, är tieran kali, så är det wist teckn dertill, att elden gådt lyckligen och
wähl öfwer, men är hon heet, sä måste straxt effterleetas, på hwad ställe elden
gif:t sig diupt neder i dahlen och sökas dertill both; bäst är att man tager

en såå full med gammal tieravatn och spiller på öfwersta klinten af dahl;n
in centro (fen: napan), sä blijr elden, som stulit sig in, dämpat, allenast man

sedän trampar wähl tili mull på det stället, der tieruwatnet spilltes.

Sedän elden som sades, gådt första gängen öfwer hela dahl:n, brännes öfwersta
klintten deraf i liuser läga tills hän blijr någodt lägre, dernäst dämpas elden
åter pä klintten, och dahllirosi; t (dahlmun), som warit tillståppat, öppnas, då
det lugnar moth afftnarne ånyo, då ock dahlen begynner straxt effter öpningen
gif:a bäst, ty elden gäär andra gängen äfwen sä öfwer, som then geck första
gängen då jtändningen skedde. Sedän står eij mehr att giöra än att man
rifwer ned samma dahlhacken, fen. kläckero, hwarmed dahlbröstet (haudan

suu) öpnades, ibland omkring nedantill, ibland åter ofwanpä dahl:n att det
brinner jemt och dertill behöfwes instrum., mallen N:o 3. Man skall tro
att då badar dahlbrännare het. Hän brukar af bräde att conservera sinä fötter,
träskoor under sinä piexor, sådane som mallen N;o 4 L. 2 är. Delta ware
bästa sättet att bränna en tierudahl, probatum est.

Om dahlsläckningen skref jag, om jag rätt mins, tili H:r B:r, då lian än
war i Åbo, allenast det will jag här nämna, att antingen man släcker dahl:n
med mulltäpning el:r med hara watn, så måste tappen i rännän wähl tillslås,
eljest såsom elden, om icke tappen är wähl förwarad, då dahlen optändes, straxt
gif:r sig ned i dahl:n och äntcl:n begynner brinna i faatet opföre, sä skeer
ock wid släckande, att om tappen är öppen så blijr rännän full packat med
gruuskähl och hinder.
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3:o Om det wore möjeligit att af eldens krafft och heeta genom ann vedz-
brännande utprässa tieran af törfweeden, sä att tieruveden eij blijr opbränd?
Swar: Jo, det kan giöras med kånst; nog lärde jag mig i förra ryska tijden
och öfwerwäldet att bränna af eenträdzstickor och gammal näfwer eenträdztiera
och näfwerolja på det sättet. Men att bränna af furu och tallat tiera på det
sättet att elden eij rörer wid veden, hwaraf tieran skall brännas tili, tror jag
mig intet; kunde hända jag på det sättet feck så mycket tiera, som nägre
skomakare liehöf:a tili beck. Man mä bränna hwad inan will så måste elden
haa sitt.

4:o Pä hwad sätt inan kunde bäst skyhla och conservera dahlen för veder
och stårm? Är en ganska nyttig fråga, och nödig fråga. R.: Man måste se
tili att man fåär sin dahl på skogwuxen ställe. Men jag har eij tilfälle dertill,
derföre giör jag så: Jag giör en gärd el:r gärde, om jag sä kan kallat, runt
omkring dahl:n således, att man sticker ned i dahlbrädden 3 st. stafwar på
hwart ställe, binder med widjor deras ändar korswijs tillhopa, och lägger
sedän länga gärdzel på korsen emellan stören, hwaremot jag låter reesa op
bräder päden sijdan af dahl:n, hwarifr. vedret bläser, och om vedret wänder
sig, lyfftes brädren äter päden kanien, men i brist af bräder brukar man
dertill qwist och löffälla små biörckar.

5:o Om icke den öfre dehlen af furu och tall:r, somman eij kan räckas
och räcka tili att barcka, doger tili törf. R: Wij haf:e nu begynt att bruka
skarfjern, som är lijk en kort lija, doch tiock och stadig på läugt skafft, hwarmed
qwistlösa trän barckas så högt op att der eij mehr lämnas att taga af. Alla
trän, som äro antingen vederslagne el:r hafwa mänga torra qwistar el;r äro
förtorckade i skatan, doga rätt sä wähl som rötter och barckor tili tieruwed,
men hårt med lösa gårtallar.

G. Ad. Mittleriltä. Fråu G. Ad. Mittler.

Högärewyrdige och Höglärde Herr Professor,
min gunstige H:r Broder!

Hyvää uutta vuotta! Ett gott nytt år!
Den mig af Gud beskärte och ingenom mycken bedröfwelse denna

werlden hijttils igenom wandrade k. gamman har nu äter be-
kommit en ny sorg, den henne hierteligen grämer, i ty at den högste
Guden nädeligen har behagat ifrän denna werlden hädankalla
hennes k. swäger, häradshöfdingen och vicelagmannen h. Anders
'Laneeus, hwarom wij i gär med pästen erhöllo enkiefruns notifi-
Jcationsbref, öfwer hwilket dödzfall hon sä mycket mera är be-
kymrad, som hon förmenar hennes där i huset warande dotter
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Jacoba Johanna Laneea, därmedelst torde räka i någon lidelse. Jag
sodi däraf tager lika dehl, wet wid så fatte omständigheter ingen
annan utwäg för det första at päfinna, än höraamst bedia m. H.
Broder säsom i neigden boende at effter godtfinnande, antingen
taga det wämlösa barnet tili sig, eller gunstigt besörja at hon som
hushållerska pä nägot annat hederligt och anständigt atälle kunde
ankomma, sä framt m. H. Broder akulle finna orädeht, at hon
boa farbrodrens enkiefru längre qwarblefwe och tili deas jag fär
tillfälle om hennes bijt hemtande eller fördehlachtigare befordran
annoratädea besörja och föranstalta.

För den oaäkra pästgängen akull imellän Finland och här, sär-
deles denna ährstiden, tilltror jag mig icke härjemte at öfwer-
aända någon bancosedel, men förmodar innoin kort enligt h. capitain-
lieutenanten Jägerscbiölda mig i dag gifna löffte, at hos m. H.
Broder kunna deponera 10 plätar tili den kiära lacobas förnöden-
het. —• —■ - Hörsamate tienare

Carlscrona, d. 31. December 1747. G. Ad. Mittler.

Margareta Helena Miitleriltä, syntyään Haabilta.1

Från Margareta Helena Mittler. född Raab. 1

1. Min högtärade och aldrakiäraste Bror.

Valittaa surua Mennanderin vaimon kuoleman johdosta. Hänen oma mie-
hensäkin kuollut 12. ja 13. p:n välillä helmik. 1741 jättäen kuusi lasta. Peri-
kunnalla raskaita taloudellisia huolia. Beklagar sorgen med anledning ai

Mennanders hustrus död. Hennes egen man dött mellan den 12. och 13. februari
1741, efterlämnande 6 barn. Arvingarna hava svåra ekonomiska bekymmer.

Min älsta dotter Greta Engla, som akulle tili Österbott., hon är i
Gäfle hos prost Melander, min saliga Driaaelz morbror, och stär
hans hushål före men blir mycket hourt hantera, säsom egit barn
i huset, der bar hon warit i tu ähr. Den andra dernäst, Cerlotta
Eljonora, är gift med stadtzfälkiern her i stad wid nam Erans
Malisen, men i mycket siat tilständ. Den triddie i ärdningen wid
nam Jacob. Johanna är än hemma hos mig tili wärn, sedän wet

1 Paljon oikeinkirjoitus- y.tn. virheitä. Många ortografiska m.m. fel.
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Gud och hwar hon skall taga wägen; dij senare tre barnen bar
och Herren försedt på delta sait: det älsta barnet en sän wid nam
Erick Joakim, den bar min salige Drissels swäger commonisster i
Husby och Skiedre 1 församlingar, Abraham Gose, emottagit att fostra
åp och hälla i informattion. Hän är och nu som bäst i Upsala
med sin informator, och lärer nu springa penal, dij will att hän
skall bliwa student tili Jull. Deras tanke är, men docktor Melander
lefwer i Upsala, kan hän hielpa hänom tili stijpändium, iag wille
önska hän wore sä lyckelig och träffade min Bror; det andra i
ämingen en flicka wid nam Cattarina Cristina, den harmin salige
Drissel bror cekreterar Johan Drissel, i Inkiöpin, emottagit för sitt
egit barn; den tridie wid nam Marija Elisabet nu 4 åhr gammal,
är hos hans andra swäger, kiörkioherd Lars Knoge, i samma för-
samlingar, som den andra. Så har Herran sinä underliga wägar,
wälsignat i ewighet. Lätt mig min sötta Bror widare fä weta, hwad
Ehr bestälning derstädes har hwarit, och hwarföre min Bror har
utwalt Upsala att wara i widh, iag menar der skall wara ganska
dyrt, om eij endå har kömmit hit att wij än en gän har fätt talas
wid, gör följe med min gässe frän Upsala tili Heisin, och blif her
hos mig öfwer heljedagame, äm intet nägot särdeles hinder är i
wägen. Herwid sluter iag denna gän och anförtror min kieraste
Bror i Gudtz milda wärd och förblifwer min högtärade och aldra-
kieraste Brors tienskiöldiga tiennar.

Nortelje, d. 2.2 1742. Margareta Helena Raab.

2. Ädle och Höglärde Herr Magister, min gunstiga Her Bror.

Kiittää kirjeestä. Hyvää uutta vuotta! Lohduttaa uskonnolliselta kannalta
Mennanderia tätä kohdanneen surun johdosta. Tackar för brevet. Ett gott nytt
är! Tröstar Mennander ur religiös synpunkt med anledning av dennes sorg.

Jag tackar och hörsammast för ali den höflighet, wänskap och
broderliga kierlek, sommin kieraste Bror har täckz bewisa min

1 Skederid.
2 Kuukausi puuttuu. Alkuperäisen kirjeen ensimm. sivun vasempaan yläkul-

maan on joku lyijykynällä merkinnyt: ”42 Jan. 2”. Månadens namn saknas.
Uppe i vänstra hörnet på första sidan av det originala brevet har någon med
hlyertspenna skrivit; ”42 Jan. 2”.
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lilla sän, nu wid sitt wistande i Upsala. Herren Jesu lian tänke
och på det barnet tili det bästa! Gud hwälsigna min Bror, som be-
hagar ärhindra mig den godhet, som iag bar kunna wisa hänom i
hans spädaste barndom, som likqwäl mit samwette säijer bar warit
mer illa än wähl, men sä bar iag åfta kunnat roa minä sinnen och
fängnat mig deruthaf, att ehuru illa iag kunnat giordt, bar lickq-
wäll ingen annan wid dij åhren kunnat ställa min Bror tilfredtz än
iag, ehuru stor flit bäde mor och mormor telika med andra kunde
anwända dertill; ägde iag nu den förmån sä wore iag lyckelig.
Hwarmed iag förblifwer min högtärade och aldrakieraste Brors
tienskiöldigste tiennarinna

Nortelje, d. 22. Jan. 1743. M. H. Raab.

In margine: Minä barn, som her aro tilstädes, lätta öfwermåttan
helsa kieraste Bror, mä altid wähl, adiö!

A tergo: Tili Pbilosophise Magister och Adjunctus wid Kongi, aca-

demien i Åbo, Ädle och Höglärde Herr, HErren Carll
Friedrich Mennander a Upsala.

3. Högtärade och aldrakiäraste Bror.

Aikoo mennä 24 p:nä kesäk. uusiin naimisiin G. A. Mittlerin kanssa.
Ämnar den 24 juni ingå ett nytt giftermål med G. A. Mittler.

Hän är änklinge, bar 5 st. bam, en sän äm 22 åhrs älder är löjt-
nant och bar nu i wär rest utomlans, en dotter 16 åhr gammal i Riga
bos sin mors moster för egit barn barnlösa, mycket ricka, en dotter
18 åhr hemma, en 14, och en liten sän 2 ähr, som moder bar döt
i barnsäng efter, äger en liten gärd och tämliga wackra husskie-
rädtzaker och wackert silfwer, bar 600 d. silfwer i lön, mycket god,
gudfruchtig och ärlig sinter kar äm 50 ährs älder, och iag 45 åhr
gammal. Gud som bäst wet, hwad afsicht hän ähter har med mig
fattige menniska med delta, lärer skicka alting sä med mig som
hänom täckes. Gud låte mig få förspörja at min aldrakiäraste Bror
mähr wähl och nu sedt sig ut en sä wacker fru igen, som hän kan
med alt nöije lefwa tilsammans med i mänga åhr. Hwarmed iag
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bar ähran at wara min enda sötta och högtärade aldrakiäraste Brors
(rognaste tiennarinna och moster

Carlscrona, den 20. Julj 1745. Margareta Raab.

P. S. Helsa alla, som mit nam kienna, wid tilfällen, giemte minä
k. anhöriga bedia hierteligen helsa min enda aldrakiäraste systersän,
helsa och min kiära dotter äm läglighet medgifwer och war sä god
och lät henne wetta bröllopdagen.

A tergo: Tili Philosophiae Adjuncten Ädle och Höglärde Herr Carl
Friedrich Mennander delta a Åbo.

4. Min högtärade aldrakiäraste Broder och endaste systersän.

Kiittää kirjeestä ja onnentoivotuksista. Ylistää Jumalan armorikasta johda-
tusta omassa elämässään. Tackar för brevet och lyckönskningarna. Prisar
Guds nåderika ledning i sitt eget liv.

Min högtärade och aldrakiäraste Broder tienstkiöldige tienarinna

Margareta Helena Raab.Carlscrona, d. 5. Augusti 1745.

A tergo: a Monsieur Monsieur Carl Fridric Menander delta, Åbo.

5. Min k:ste Herr Broder.

Kiittää Mennanderin 30. IV. 1747 p:tystä kirjeestä. Toivottaa onnea Mennan-
derin Johanna Magdalena Hasselin kanssa solmiaman avioliiton johdosta.
Tackar för Mennanders brev dat. den 30. IV. 1747. Lyckönskar med anledning
av Mennanders giftermål med Johanna Magdalena Hassel.

Tienstkiöldige tienarinna

Carlscrona, d. 14. Maji 1747. Margareta Helena Mittler ne de Raab.

6. Högärewördige och Höglärde Herr Professor, min Högtärade
kiäraste Broder.

Lankomiehensä, tuomari Andreas Lanceuksen kuoleman johdosta pyytää Men-
nanderia ottamaan hoivaansa tyttärensä (vrt. G. Ad. Mittlerin kirjettä s. 365 j.s.

24
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sekä Jacobina Johanna Lancean kirjettä, s. 250). Tili följd av sin svdgers,
häradshövding Andreas Lanceus’ jrånfälle ber hon Mennander taga hennes dotter
under sitt beskydd (jfr G. Ad. Mittlers brev sid. 365 sarat Jacobina Johanna
Lanceas brev, sid. 250).

Tienstskiöldige tienarinna

Margareta Helena Mittler ne de Raab.

Carlscrona, d. 31. Decemb. 1747.

P. S. Min k. man är så god och låfwar igenom någon commissioner
anmoda min gunstiga Bror der ä orten uttaga för henne 60 d:r
koppar. Hans hiertelag är alt för got; men 600 d:r silfm. lön med
10 barn i dessa tider wil intet långt förslå; äm hennes person stode
minä syskon an i deras hushäl, så kan iag försäkra at hon wore bäde
huld och tilförlitligare än en främmande. Imedlertid ber iag min
säta Bror eij ogunstigt uptaga mit hierteliga tiltroede. Adiö.

7. Högärewyrdige och Höglärde Herr Professor, min k. Broder.

För nägra weckor sedän hade iag bref af min k. dotter lakobin
Lannea ifrän Moisio, deruti hon giemte kungiörelse åm des ämade
resa tili min k. Broder och mera gemwähl berättade, ibland annat,
att tränne frijare sig hos henne anmält samt förfrägade åm råd,
och ehuru warken iag, min broder eller k. man, i anseende tili den
beskrifning hon åm dem giorde åss, nägot serdeles deröfwer yttra
kunde, så har iag dock med swar därä dröijt tili des jag finge swar

äm pänningarnes framkomst, som henne någon tid förut tilskickades,
wilket wij nu under d. 29. Maji sistl:e ärhållit, uthi wilket swar
hon telika gifwer wid handen at sig en annan frijare anmält, som
är expeditions befalningzman, benänd Hörman, en änckling äm 48
ähr, uthan barn, och har des förra hustrus arwingar aldeles ifrän
sig skildt samt endå i et förmögit tilstånd med mera, som hon äm
mannens ärbarhet och andra sinnens goda egenskaper ämförmäler.
Detta partij anse både iag, min k. man och broder för henne bäde
anständigt och nyttigt och hafwa uthi innelyckte bref tili så wähl
fru Cosi Losierna som lakobina sädane wära tanckar yttrat under
tilönskan af Gudz nådz och milda wählsignelse så framt det är Gudz
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nädiga behag och de k. anhörige samt wännerna der å orien, som
mannen med tilhöriga åmständigheter bettre än wij kiänna, sädant
äwen gilla och tilstörcka, och som hon uthi mer berörde des bref låtit
förstä at hon nti delta henne så närä rörande angelägna ärendet
äwen wille min k. Broders mogna räd inhemta, så beder iag hierte-
ligen min kiäraste Broder täckes henne tili dett bästa råda. Gud
wälsigne min k. Broder för ali ämwårdnad, möda och beswär, samt
förlåt at iag nu ähter beswärar med öfwersänningen af delta inne-
lyckte brefwet, waräm iag wördsammast beder säsom och att anmäla
min och min k. mans wördnad hos k. Syster och hennes k. föräldrar,
iag förbliwer oafläteligen min högtärade k. Broders hörsamste
tienarinna

Carlscrona, d. 23. Junij 1748. Margareta H. Mittler ne de Raab.

8. Högärewördige och höglärde Her Professor, min
aldrakiäraste Broder.

Kun ei viiteen kuukauteen ole saanut tietoa, onko hänen lyttärensä Jakobina
Lancean ja nimismies Jean Hormonin avioliitosta tullut mitään, pyytää Men-
nanderia siitä ilmoittamaan. Då hon ej på 5 månader fått veta, om giftermålet
mellon hennes dotter Jakobina Lanncea och länsman Jean Hörman kömmit tili
stånd, ber hon Mennander meddela därom.

Trogna tienarinna

Carlscrona, d. 17. Novwmb. 1748. M. H. Mittler ne de Raab.

P. S. Uthi min dotters bref, som läg under min k. Brors covert, war
en liten banckosedel tili henne pä 24 d:r kopp. Gud läte intet bref-
wet blifwit förkommit, men så tycker iag hon har endä bordt
skrifwit sedän den liden i så angelägit måhl, sommin dotter skref.

9. Högärewördige och Höglärde Herr professor, min k. Bror.

Saanut Mennanderin 23. XII. 1748 päiväämässä sekä tyttärensä viittä päivää
myöhemmin p:tyssä kirjeessä tiedon Mennanderilta edellisessä kirjeessään pyytä-
mästään asiasta. Jottei tarvitsisi Mennanderia vaivata, osattua kirjeensä tyttö-
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relleen: Lohja, Hiittinen. Har genom Mennanders brev av den 23. XII. 1748
samt sin dotters brev fem dagar senare jått svar på sin fråga i det föregående
brevet. För att ej behöva besvära Mennander adresserar hon sinä brev tili sin
dotter tili: Lojo, Hitis.

Tienstkiöldige tienarinna och moster

Carlscrona, d. 9. Mars 1749. Margareta H. Mittler ne de Raab.

R. C. Morianilta, syntyjään Nierothilta. Från R. C.
Morian, född Nieroth.

1. Högwälborne ock wörddadä (sic!) Härr Biskop.

Kiittää hänen sairaalle pojalleen osoitetusta hoivasta ja huolenpidosta. Kir-
jeenkirjoittajan kotonakin yksi lapsista isossarokossa. Tackar för ali ömhet
och omsorg som bevisats hennes sjuke son. Ett av de hemmavarande barnen fått
kopporna.

Högwälborne ock Högtärade Herr Biskoppens ödmiukaste tiäna-
rinna

Mälkilä, dän 27. April 1767. R. C. Morian ne de Nieroth.

2. Högwyrdigste Herr Doctor ock Biskop.

Pyytää Mennanderia suosittelemaan valtiopäivillä, erityisesti pappissäädyssä,
kirjeenkirjoittajan vävyn luutnantti Thure Köhlerin anomusta fsen sisällyksestä
ei mitään mainita), sekä Upsalaan lähtevää poikaansa jollekin tuntemalleen pro-
fessorille. Ber Mennander med sitt förord på riksdagen, särskilt i prästestån-
det, rekommendera brevskriverskans mä g, lötjnant Thure Köhler (innehållet
i denna ansökan icke känt). Ber M. även rekommendera sin son hos någon av
de professorer hän känner.

Högwyrdigste Herr Doctoms ock Biskopens ödminka tienarinna

Mälkilä, dän 4. Sep. 1769. R. C. Morian, föd Nieroth.
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Abraham Paleenilta. Från Abraham Paleen.

S. T. Min Högt:de käraste Bror.1.

Kiittää siitä, että Mennander on omistanut ensimmäisen opinnäytteensä m.m.
hänelle. Onnea akateemisille opinnoille! Hyvää joulua ja uutta vuotta! Van-
hemmat pojat Turussa, mutta 10-vuotias Ulrik poika kotona. Tackar Mennander
för att denne tillägnat bl.a. honotti sitt första läroprov. Önskar jramgång i de
akademiska studierna. En god jul och ett gott nytt år! De äldre sönerna

vistas i Åbo, men den 10-årige Ulrik är hemma.

Min hiertans käraste Brors tienstskyldigste och trognaste Farbror

Wijksberg, d. 17. Nov. 1731. Abrah. Paleen.

2. S. T. Min högt:de kiäraste Bror.

Kiireet estäneet kirjoittamasta. Hyvää joulua ja uutta vuotta! Tervetuloa
fViksbergiin! Ämbetssysslor hindrat honom att skriva. En god jul och ett
gott nytt år! Önskar honom välkommen tili Wiksberg.

Min bögt:de käraste Broders hörsamme, trogne och käre Fader-
broder

Wijksberg, d. 12. Decembr. 1733. Abrah. Paleen.

3. Min hiertans käre Bror.

Saanut Mennanderin 17. I. 1734 ja 4. IV. 1734 p:tyt kirjeet ja havainnut jäl-
kimmäisestä kuten jo aikaisemmin Mennanderin äitipuolen kirjeestä Mennanderin
isän ja kirjeenkirjoitta jän velipuolen kuoleman. Valittaa surua, lausuu loh-
dutuksen sanoja. Fått Mennanders brev av den 17. I. 1734 och 4. IV. 1934
och erfarit av det senare såsom redan tidigare av Mennanders styvmors brev att
Mennanders far och hans (brevskrivarens) styvbror avlidit. Beklagar sorgen,
uttalar tröstens ord.

Den store Guden är ock faderlöses Fader effter des oryggeliga
löffte. lag blef faderlöös på mit 6:te ähr, ja dä och sä godt som
moderlöös genom fattigdomen i huset, men låfwat ware Herran,
som härtill mig hafwer hulpit, hän bielper och wisserligen ännu
intill min lefnads sluth ock sedän annammar min siähl nti den
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ewiga glädien der Gudh oss alle låte mötas åth eller finna hwar-
andra i sinom tidh.

Min kare Bror skrifwer sig willia resa hijt med första farkästarne
ifr;n Stockholm, hwarför iag och lemnar alt det öfriga orördt, intill
dess wij fä talas widh. lag weth inttet, hwar kare B:rs senare
bref så länge dröjgdt, iag feck det först i går wid Pemar körkan,
ock önskade altså nu, att detta måtte änn träffa min kare Bror
antingen i Stockholm eller Upsala, efftersom iag och detta pä
Stockholm i förstone ställer, sä wida iag menar k. Bror der nu

wara. Men skulle sä wara, att kare Bror skulle resolvera sig gerad
tili Österbotn att resa, sä correspondere då med mig om alt hwad
soin förefalla kan, eller nödigt är. lag försäkrar min kare Broder,
att iag af uprichtigt sinne och hierta i räd och dåd skall Aika gå
min kare B:r tillhanda så länge iag lefwer. lag skref och strax
min k. B:rs stiufmoder swar på notificationsbrefwet och recom-
menderade min k. B:r uti hennes grace nu som tillförende, nämde
och med nägre ord, att ali onödig bekästnad wid begrafningen skulle
besparas, doch att den salige mannens andelösa lekamen hederligen
mä komma uthi dess hwilorum. lag lemnar alt öfrigt tili munte-
ligit tahi, som Gud låte å begge sidor med fägnad skee, efftersom
iag nu och är på resande foth tili nägre förätningar, på hwilcka
iag i 14 dagar lärer dröija, dä är iag äter hemma, om Gud will,
så att iag hoppas fä tala med k. B:r här, om eij förr, så i Pingst-
helge. Gud wälsigne dig käre B;r och förläne honom alt hwad hän
sielf sig åstundar och Gudi är behageligit, önskar mig af alt mit
hierta, näst trogn hälssning ifr:n min k. hustru och mine flickor
som äro hemma. Faderbroder

Wijksberg, d. 13. Maii 1734. Abrah. Paleen.

Uhrsächta min Stora hastighet.

4. Min hiertans käre Bror.

Mig är inhändigat min käre Broders href ifr:n Stockholm under
den 31. passato, hwaraf iag inhämtat, att min käre Broder då warit
resfärdig åth Österbotn. Gud låte k. B:r nu mehra wara wähl
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framkommen, och har iag eij underläta bordt att heratta min kare
B:r swar, det iag wähl eij undandrager mig att gä kare B:r till-
handa med räd och däd effter yttersta förstånd som en wanlig
Faderbroder, men att komma tili Illmola den tiden begrafningen
i sominar kan skee, är för mig aldeles omöijeligit, emedan iag denna
tiden warit och änn är mycket siuklig.

Särdeles räd kan iag eij heller nu meddela min k. B:r, innan
iag får höra, om den salige giordt nägot skrifteligen eller lemnat
någon disposition effter sig antingen skrifftel:n eller muntel:n,
hwarom min k. B;r i förstone oförmärkt wille förnimma, besynnerl :n
om någon af prästerskapet skrifftat honom på des sotesäng, och
om icke hän dä för densamma sig nägot uthlätit, af hwilck. på den
händelsen begiäres sädan attest, som hän wid päfordran beswäria
kunde, hwaraf iag förwäntar copia med pästn och hwad mehra
kunde finnas af den salige förordnat skrifft:n eller mantelin nti
witnens närwaro.

Elliest kan och k. B:r giöra sig, sedän begrafningen öfwergät,
med maneer underrättad, om der finnes någon afwittringsskrifft
om des mödeme och huru den lyder, som iag äf :n wäntar part
af, samt då tillika, huru k. B:rs stiufmoder sine barn afwittrat
och huru dhe redan aro betalte för sit fäderne med mehra. K. B:r
mätte ställa sig lydig och hörsam moth sin stiufmoder och att med
maneer drifwa, hwilcket kan wara bättre änn straxt lägga sig i twist,
hälst som och nädeåhrs-inkomsterne änn pästä tili Walburgi, hwar-
uti k. B :rs så wähl som hon är dehlachtig. Doch skulle iag eij tycka
orådeligit wara, att inventarium öfwer egendomen i hoet under
tidh skulle uprättas, hwarwid mycket är att observera. Men iag
will för denna gängen sädant förbigä, intill des iag får höra af k.
B;r omständelm nti alt och huru det enats. Käre B:r will sig
likna i äthhäfwor och elliest etc.

I Wasa eller Christina måtte k. B:r hafwa en trogen wän, som

lagar k. B:rs bref tili mig richtigt med pästar och mine äter ifnn
påsten tili honom, elliest kan owän dem förhindra. Lät mig weta
hans namn, så will iag under hans couvert skrifwa mine bref tili
k. B:r.

I öfrigt häller iag rädeligit, att k. B:r resolverar sig widare sine
studier att idka wid Åbo academien, sässom mindre kåstande änn
i Upsala. Egen fader är nu död, käre B:r, så att försichtigheet
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mehra änn förr nu måtte brukas. Nog skulle iag och önska få
weta om k. B:r täncker tili hösttermin wid academien eller först
i winter. Alt för hastigt får man eij skillia sig ifr:n kuset, och
alt för länge får man eij försumma sine studier. Om detta med mehra
får iag wähl weta k. Brors mening, fast och om k. B:r wore hågad
att antaga nägon condition sådan som lian lika fult finge idka sine
studier wid academien, hwarom man då kunde höra effter, eller om

hän tänke lefwa på egne medel, som lärer blifwa kåstsamt. lag
önskar sluttel:n min k. B:r i Jesu beskydd och näst trogne hälss-
ningar ifr:n min k. hustru och alla barnen är tili min död min
kare Broders Faderbroder

Wijksberg, d. 26. Junii 1734. Abrah. Paleen.

P. S. Min kare Broders kare moder, änkieprobstinnan hälsses
ifr:n mig mycket flitigt. lag nämnde och uti mit bref tili henns,
att ali onödig bekästnad wid den saliges hegrafning kunde före-
kommas, hon må eij det hafwa med obehag uptagit, emedan iag
det giordt i en god mening.

A tergo: a Monsieur Monsieur le Candidat Carl Fridric Mennander
a Wasa et Illmola Pastorat. Hoos H:r Påst-Inspectoren
i Wasa recommenderas detta des ägare i egen hand att

befodras.

5. Min Högtrde kare Broder.

Saanut Mennanderin 21. VI. 1734 p: lyn kirjeen. Ei ole voinut saapua hauta-
jaisiin 17. VII. 1734. Fått Mennanders hrev, dat. den 21. VI. 1734. Har ej
kunnat komma tili begravningen den 17. VII. 1734.

Ali först wille iag wara underrättad, huru afwittringsskrifften om
min k. B:rs möderne lyder och om hans sahl. fader sedermehra
för sin död antingen muntel:n eller skrifftel:n giordt nägon dispo-
sition, huru effter hans död emellan des änkia och enda son, min
k. B:r, skulle förhållas. Föränn begrafningen är öfwerstånden,
anstär wähl k. B:r inttet att iöre nägot om arfskapet. Men sedän
det är skedt, mäste wähl k. B:r med maneer och höfligheet wid
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gifwit tillfälle förnimma af sin k. stiufmoder, huru med honom och
hans widare fortfarande uti des studier skall blifwa, dä man lärer
förmärka hwad hon menar, så att tahi pä tahi sedän kan falla, samt

kare Bror låta förstä, det et behörigt inventarium öfwer ali egen-
dom i boet måtte skee, samt hans möderne deraf först blifwa be-
talt, och hwad sedän öfwer andra uthbetalande afgiffter finnes,
delas effter lag, sä att k. B:r deraf tillkommer för fädernet helfften
och andra helfften tillfaller hans stiufmoder för hennes gifftorät,
hwaremoth är laglikmätigt, att tili inventarium bör äfwen höra ali
hennes egendom i boet eller utom boet, såssom tili exempel om

hon och hade uthstående fordringar med mehra.
lag skrifwer nu haroin allenast tili k. B:rs uplysning, men när

iag fär af k. B:r wiss effterrättelse uti ofwannämnde och hwad iag
imit förre bref af den 26. nästl:ne Junii förmälte, sä skall iag skrifwa
tydeligen och äf:n apart tili min k. B:rs stiufmoder att i alt måtte
gå richtigt och min k. B:r ingen oförrät tillbiudas. Imedlertid
wille min k. B:r näst sig sielf anmäle min hörsamme hälssning
hoos sin k. stiufmoder och äf :n afgifwa innelychte, hwaruti wij be-
swarat invitationsbrefwet tili begrafningen, som k. B:r lärer och
få närmare sielf see och läsa. Herren Cndli ware med Eder alla
och låte alt wähl i sämia och kärlek aflöpa, önskar af hiertat

Faderbroder

Wijksberg, den . . .' Julii 1734. Abrah. Paleen.

P. S. lag wäntar min k. B:rs swar med första, då iag närmare
mig skall uthläta sä i et som annat.

lag ämnade förgäta att nämna om den saliges personalier. Mig
är deruti eij widare i minnet, änn att hän är född ähr 1673 i Men-
näs by i Nykyrkio s:n, des fader h:r Anders Mennander war i samma
s:n capellan och raoder hette Anna Meyer, bemt:e hans fader blef
död i des barns späde ähr. Dä blef min sahl. Fader H:r Eric Palenius
capellan i Nykyrkie och gifft med bem:te min sahl. broders och
min moor, hwilcka sedän hoit sine stiufbarn under prseceptorer
intill sin död, och derpä blef min sahl. bror student i Åbo. Seder-
mehra kom hän att blifwa rector schohe i Rewall, der hän och
blef första gängen gifft med domprobstens dotter, min k. Brors sahl.
moder. Sedermehra war hän och kyrkioherde i Estland uti en sochn

1 Aukko alkuperäisessä. Lucka i originalet.
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soin kallades Fickel. Men ähr 1710 mäste hän flychta derif :n undan
fienden, miste och 3 sine harn samma ähr i pesten. 1711 eller 1712
om iag rät mins blef hän kyrkioherde wid finska församblingen
i Stockholm, sedän hän först flychtade hijt i orten ifr:n Rewall,
jag päminner mig är 1711. Trettondedag tiden koin hän ifr:n
Pärkala tili mig pä Finby i Pikie s:n och om sommarn eller närä
dereffter reste lian öf:r tili Swerige tili finska pastoratet, uthi h:r
Kowij ställe, som då kom tili Wasa, sedermehra fek hän fullmacht
pä Laihela pastorat i Österbotn, war och dijt redan ankommen, men
1714 åter mäste flychta tillbakas undan fienden, och åter dereffter
kom att blifvva kyrkioherde wid bm:te finska försambling intill des
hän kom tili Ilmola. lag mä eij annat tro, änn att hän, sahl. man,
mätte hafwa annoterat pä något ställe om sin födelse, framsteg och
transporter. Hiertans B :r, uhrsächte min hastigheet, emedan iag och
nu pä timen feck en hehl hop med främmande ifr:n Åbo, sä att iag
nu mäste sluta.

6. Min Högt:de käre Broder.

Under mit trägne arbete wid påstäende höstetingen har iag eij
tillförende hunnit beswara min k. B:rs bref af den 2. Aug. nästl :ne,
som war tämmerlig gl:t innan iag det feck.

Om min k. Broders stiufmoder skulle wara så obillig att hon
wille afräkna pä k. B:rs möderne något af det Lanaeus hafft om
händer, sä förfaller det sä mycket lättare, som att iag seer af den
tili mig skickade copiale afwittring, det k. B:rs sahl. fader hafft
äfwen k. B:r förmynderskapet, så att k. B:r deruti eij behöfwer
fruchta för något answar eller afräknande. Med sorgekläder och
det öfriga k. B:r skrifwer om, synes wara sak samman, hwarom iag
mig och förbehäller närmare att yttra om min swägerska deruti
skulle med alfwar tillbiuda min k. B:r nägon oförrät. Om min k.
B:rs stiufbroder jemte sin moder eij elliest om hans fäderne rich-
tighet skulle komma med sanningen fram, sä är ytterste medlet att
få det beswäria, nembl:n sä inventarii richtighet som ali afkort-
ning. Men skulle min sahl. broder hafwa sädant aftahl giordt och
ingåt med denna sin senare fru wid deras inträde uti gifftermålet,
att hennes egendom eij skulle sammanblandas med hans eller komma
att uptagas som et boo, sä har hennes son om sit fäderne eij heller

378



23 / 9 1734.

att blanda sig uti k. B:rs sahl. faders egendom, eller deraf sitt
fäderne att ätniuta, utan af sin moders proprie boo. Doch tror iag
aldrig min sahl. broder tili sådant orimmeligit pactum hafwer gåt.
Men wore det skedt, måtte deröfwer skrif£tel;t och med witnen
verificerat eller elliest trowärdigt document upwijsas, elliest är det
fäfängt.

Med inventarii uprättande lärer eij wara hast, hälst en god dehl
af nådähret änn återstår och dagel:n derigenom i boet flyter, doch
skulle det eij skada att närmare fram det skedde, men frågan är,
hwem det skall förrätta. Häradsh. i orten wore dertill tienligast,
men mån hän är owäldug och eij i skyldskap eller swågerskap med
änkieprobstinnan. Lät mig weta derom och huru längt ongefähr
vicehäradsh. Polviander derif :n boor och om hän är owäldug eller
ifr:n swägerlag. Så kunde man begiära honom dertill. Böckerne
komma eij tili inventarium utan böra alla apart effter afwittringen
k. B. tillhöra. Lät mig weta härom k. B:rs mening, då iag och sedän
wille skrifwa hans stiufmoder tili och förnimma i alt hennes me-

ning tili en begynnelse. K. B:r måtte eij länge dröija med swaret,
törhända att man behöfwer inlägge uti KL häffrätten och begiära
constitutorial för någon tili delta inventarii uprättande och jäm-
kande, om ordin. domaren i orten, som h:r häradsh. Mollin lärer
wara, eij wore dertill tienlig. Gud gifwe att wägen eij wore så
läng oss emellan, så skulle iag sökt en gång wid tillfälle komma
dijt op, att man muntel:n närmare om alt kunnat conferera och
öfwerlägga, men den länge wägen och min swaga häissä betage nu
den förmän. Doch hoppas iag att alt ändä skall wähl aflöpa. Och
som iag nu eij mehra hinner för denna gången, önskar iag min k.
B:r i lesu beskydd och med troheet förblifwer min högt:de käre
Broders tienstskyldige Faderbroder

Sagu s:ns tingsställe, den 23. Sept. 1734. Abrah. Paleen.

P. S. Detta bref kan min käre B:r wähl läsa sin k. stiufmoder,
om hän så will eller nödigt wore. lag will ock betro min k. B:r, att

iag talt widh notarien Petter lusleen, som Bror wähl känner, det
hän will ätaga sig resan dijt op, om käre B:r så skulle tycka af
nöden wara, hän är förfaren i alla delar uti siika mähl, så att om
och min k. swägerska wille bifalla honom, att förklara tili en me-
diator i detta mähl, så skulle iag wara wiss derpä, att alt med minsta
omkästnad och richtigast kunde aflöpa.
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7. Min hiertans kare Bror.

Wid Halicko-tinget d. 14. passato bekom iag min k. Brors skrif-
welse af d. 28. Octob:r nästl:ne, i anledning bwaraf mi föllier här-
jemte min skrifwelse volant tili hans k. stiufmoder, som k. Bror
bar at igenomläsa och fasttrycka samt skyndsammast sin k. stiuf-
moder at tillställa och begiära hennes skrifftelige swar deröfwer,
hwilcket iag med aldra första änn förr Juhl hit förwäntar. Skulle
min k. swägerska willia bifalla at i wänlighet uthreda om alt delta
arfskap angäende, sä will iag härifrån betinga för min k. Bror en

beskedelig och nti siika mähl förständig kari, at derwid äk. Bro-
ders wägnar jemte honom sielf, såsom en god man, wara tillstädes
och hans tillständiga rätt bewaka. Om ock min k. swägerska skulle
härwid seija, at hwad hade iag bäruti at giöra, säwida min k.
Broder är redan myndig sielf, sä kan min k. Bror tilistä och swara,
at hän äfwen mig derom anlit, såsom des skyldaste och närmaste
blodsförwant. Skulle nu min k. swägerska, som sagdt är, samtycka
tili wänligit öfwerenskommande, sä tycker iag lägligaste termin der-
till wara den 20. Januarii nästkommande. Öfwerläggen nu derom
med sin k. stiufmoder i wänlighet och beskedelighet, hwartill Gud
förläne sin näd och wälsignelse, at alt i wänlig kiärlek kunde he-
läggas och dermedelst rätwijsan ä bägge sidor bibehällas. Häröfwer
förwäntar iag min k. Brors jemte des k. stiufmoders skyndsamma
swar och förblifwer min högtärade k. Broders ——

Faderbroder

Åbo, d. 3. December 1734. Abrah. Paleen.

A tergo: Tili min käre Brorson, studenten H:r Carl Fredric Men
nander delta i Illmola Prästegärd.

8. S. T. Min högtärade käre Broder.

Jag har i korthet skolat beswara min k. Brors i gär mig inhändi-
gade bref under d. 18. passato ehuru siuklig iag är, emedan iag nu
i samfälte 7 weckors tid här i Åbo mäst hälla sängen. Och stär
hoos Gud när iag kan komma tili min hälsa igen. lag har beswarat
min k. Broders stiufmoders bref på sät som medfölliande uthwiisar.
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hwilcket min k. Bror kan henne öfwerlefwerera sedän hän det
igenomläsit och fast häfftat.

Enär denna jnventering och förrätning försiggåt, så kan k. Bror
meddela mig deraf part och derhoos berätta hwad han derwid har
at påminna, då iag mig will närmare yttra uti hwad som erfordras
och nödigt wara kunde. Imedlertid har iag hallit för onödigt i
anseende tili k. Brors anförda omständigheter, at skicka någon dit
såsom fullmächtig för k. Bror, hälst som det utan bekostnad eij
kunde aflöpa, hwarföre måtte min k. Bror nu sielf wid denne jnven-
teringen och delningen observera och bewaka sin rät, gifwandes
mit förra tili min k. Brors k. stiufmoder afgångna bref nogsamt
anledning, huru samma förrätning bör skee, så at om ock min k.
Brors k. stiufmoder, hwilcken öfwer egendomen gåt, så i sin sahl.
mans lifstid, som effter hans död, hade något af egendomen uthlånt
eller ock gifwit sin son af förra gifftet öfwer des fäderne, bör sådant
tili jnventarium uptagas, men skulle hon dertill eij willia samtyckia,
så bör likwäl effter min k. Brors påminnelse derom uti jnventario
inryckas och förmälas, antingen tili widare öfwerenskommande eller
laga uthförande, på samma sätt bör äfwen förhållas uti alt det
öfriga, som stridigt blifwa kunde, på det man måtte hafwa någon
uplysning och anledning, hwad ständigt och stridigt blefwo, kunnan-
des min k. Broder emottaga sit möderne samt hwad på fädernet
effter berörde fördehlning tillfalla kan, doch at han derwid sig för-
behåller mig såsom sin endaste faderbroder och närmaste blods-
förwant, at meddela af hela förrätningen behörig part, innan han
ratificerar giöremålet eller förrätningen derutinnan med sin under-
skrifft. Så är nu min mening härutinnan, hwad mera under sielfwa
förrätningen kunde förefalla, lärer min k. Broder i anledning deraf
kunna finna sig uti och observera sin rätt. Herren Gud gifwe sin
nåd och wälsignelse å bägge sidor och förekomme alla onödige
stridigheter, så at och ali widare process, som harsine förtretlig-
heter och omkostningar med sig, måtte blifwa betagen.
Min kare Broders Faderbroder

Åbo, d. 10. Januarii 1735. Abrah. Paleen.
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9. Min kare Bror.

Saanut Mennanderin ja tämän äitipuolen kesken tehdyn perinnönjakokirjan,
jota pitää kohtuullisena. Kehottaa Mennanderia säästäen käyttämään perintöään.

Fått det mellan Mennander och dennes styvmor uppgjorda arvskiftesinstru-
mentet, som han finner billigt. Uppmanar Mennander sparsamt använda silt
arv.

Men träredskapen med thet öfrige huusgerådet, som k. Bror eij
sielf behöfwer, jemte boskapen och spanmählen, kan hän thet
möijeligast sig giöra läter tili penning anwändas, effter spanmåhlen
nu eij heller här gäller mehr än 13 å 14 d. rägen, och 10 ä 11 d.
kornet. Doch lärer k. Bror och beliöfwa något af spanmählen och
victualiepertzelarne, sä framt lian hijt eller tili nägot annat univer-
sitet sig begifwer, som ifrän Österbotn med fahrkäst i währ äfwen
hijt flyttas kan; hwarest och med bättre fördehl lärer kurnia afsät-
tias dhe säng- och lijnkläder, som k. Bror eij sielf behöfwer, äfwen-
som k. Bror lähn- och kullerstohlarne med coufferten ochkistorne tili
widare kan hafwa i behäld, med mehra, som k. Bror sielf rådeligast
finner. Mehra kan eller mächtar iag för denna gång icke min k.
Bror tili underrättelse lemna, medan iag, Gudi klagat, nu alt sedän
den 26. Novembris sidstl. legat tili sängs af en swär passion, så att

den högste wet hwad uthgången therpä blifwer. . Trognaste
faderbroder

Åbo, den 20. Martii 1735. Abrah. Paleen.

10. S. T. högt:de kare Broder.

Dä min kare Bror som hastigast war här uthe senast, förgat iag
att fräga af min k. B :r om lian wille betiena sig af huusrum uti min
Åbo gärd, emedan dertill wore lägenhet, sedän fru Burman ifr:n
Michelsmessan näst kommande kommer derifr:n, sä att både den
stugan jemte hwalwfwet innanföre, samt bodan och kellaren, hon
innehafft, blifwa lediga, har fördenskull iag skolat min k. B:r här-
medelst derom förständiga sä att om hän will, skola bem:te mm

eller hwilcka hän af dem will hafwa, stä honom tili tiänst, på det
hän mä siippa att hyra huus, tili dess för k. B:r nägon bättre för-
män kan sig yppa. Men skulle k. B:r eij behöfwa eller behaga detta
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tillbåd, så ähr k. B: r så god ock låter kangiuterskan madame Elgh
derom wete, emedan iag anmodat henne, på sadan händelse, bem:te
huus att uthhyra, hwem som behagar. Min k. hustru ock mine barn
låta häissä kare Bror och wänta att få weta hwad der nu höres. Gud
wälsigne k. B:r i andelig och timmelig matto, önskar af trogit hierta

—■ —■ Faderbroder

Wijksberg, den 23. Aug. 1735. Abrah. Paleen.

P. S. Besök oss här ibland, k. B:r, då hän bar tid och fär lägen-
heet, k. B:r är altid wählkommen anhörig.

A tergo: a Monsieur Monsieur Charles Friedericus Mennander le
Maitre de Philosophie en Åbo.

11. Ädle och höglärde H:r Mag., min högt:de käre Broder.

Kun yliopp. Limatius pian lähtee, pyytää kirjeenkirjoittaja Mennanderia ja
vävyään Stenmania hankkimaan pojilleen Abramille ja Fredrikille hyvän koti-
opettajan. Då stud. Limatius snart reser, ber han Mennander och sin svärson
Stenman skaffa en god informator åt sinä söner Abraham och Fredrik.

—■ kare Broders Faderbroder

Wijksberg, d. 20. Sept. 1736. Abrah. Paleen.

12. Ädle och höglärde H:r Magister, min högtide käre Bror.

Pä Mainiemi feck iag min k. Brors bref af den 20. hujus och
tackar skyldigst för beställningen deruti nänmes, hwarom wij fram-
deles genom Gudz näd fä muutelin tala närmare.

Den 23. om qwällen kom iag hem och är krasslig, hwilcken min
siuklighet den obeskedelige Limatius änn mera ökt, som emoth ord
och aftahl, ja ali redelighet, lenmat minä bam uti min fränwaro
handinsa, sedän hän först som en best sig åthburit. Gud ware låf, som
skilt honom ifnn mit huus, fast iag hade önskat det kunna ske pä
bättre sät. Jag hade aldrig kunnat tro honom hysa sä stor arghet
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i sin krop som iag sedermera befunnit, men Herren näpse honom
och löne honom för ali förtret lian mig tillfogat.

Jag har skrifwit h:r professor Wallenius tili och frågat, när han
hade tid att examinera niine barn, wäntande derå swar, som ock,
om eller hwilcken iag får för mine barn tili informator? Hiertans
Bror, när examen skeer, önskade iag giärna honom derwid äf:n
wara när för wisse orsaker skull och altså will iag skicka häst effter
kare B:r tili den tiden, allenast iag får låf dertill och weta tiden af
h:r professor Wallenius när det beqwämligast ske kan.
Faderbroder

Wijksberg, d. 28. Octobr. 1736. Abrah. Paleen.

P. S. Om Limatius kommer i minä rum i Åbo, sässom att afhämta
derif:r sinä saker, så ber iag käre Bror att Seija gärdzwachtz-
hustrun, det hon ser effter, huad lian dcrifr :n tager och att hän
eij mä röra dni lohans böcker.

A tergo: Herren H:r Magisteren ädle ock höglärde Carl Fredric
Mennander i Åbo.

13. S. T. Min högt:de käre Broder.

J största hast är mit yttrande på min högt:de käre Broders
ankomna bref af den 30. passato, att iag sannerligen inttet kan
finna mig sä hastigt, hwad iag skulle räda min käre Bror tili af det
anbudne i Helsingfors, hälst sommin k. B;r eij nämner hwad som
är tillgiordt öfwer des ansökning ang:de collegier wid academien
med mera, utan skulle iag tycka rädeligast, att min k. Bror tili
instundande Päsk helgen rycker uth tili Wijksberg, will Gud, soin
snarast, att wij finge talas wid närmare derom, och imellertid eij
aldeles afslå eller och aldeles förbinda sig tili det anbudne, utan

förbehälla sig litet tili betänkiande. Nog tycker iag, att et wist
stycke bröd är bättre änn mycket owist, sä att om k. B:r tili merit
kommer tili Helssingfors som vicepastor af caracter och snart åter
derifrm tili finska församblingen i Stockholm, kunde wara rätt sä
godt, som träla kanske längre nog för mindre wid academien, eme-
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dan en braf kari kan äter widare ifr:n bem;te finska församblingen
blifwa befordrad tili bättre, ja kan lyckas tili sådan lägenhet som
man eij wille byta moth nägot professorat, at förtiga de förtretlig-
heter, som wid et dylikt collegium hälst i dessa tider förspöries wara.
K. B:r, be Gud om bästa rädet och öfwerwäg noga hwad hän sielf
äninat sig tili. Faderbroder

Linnunpa tingställe, den 1. April 1737, A. Paleen.

A tergo: a Monsieur Monsieur le Maitre Carl Fredric Mennander
en Åbo.

14. S. T. Min högt:de kare Broder.

Pyytää lainaksi 400 plootua korkoa ja kiinnitystä vastaan joko Mainiemeen tai
Wiksbergiin. —• Ber att få tili låns 400 pldtar mol räntä och säkerhet, antingen
i Mainiemi säteri eller Wiksberg.

- Faderbroder

Wijksberg, den 29. April 1737. Abrah. Paleen.

15. S. T. Min Högt:de kare Broder.

Hyväksyy jonkin Mennanderin 15. VIII. 1737 p:tyssä kirjeessä tekemän esi-
tyksen, josta ei tarkemmin mainita. Godkänner ett av Mennander i ett brev
dat. den 15. Vili. 1737 gjort förslag, varom intet närmare utsäges.

Faderbroder

Wijksberg, den 18. Aug. 1737. Abrah. Paleen.

16. S. T. högt:de käre Broder.

Emedan iag nu eij sielf för min flussfeber i hufwudet och öronen
kan komina tili Åbo, dy föllier här innelycht en sedel tili h:r ränt-
25
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mestar Steenman på 300 plåtar eller ettusende ättahundrade dahl:r
kopp:r m:t, som kare Bror har der att uplyffta när honom behagar
emoth qvittens under samma sedel litan att widare nämna, hwarpä
det är oss emellan, emedan wij wid första sammankomsten kunna
derom och om det öfriga silfwer liqvidera, då och k. Bror kan hafwa
mine uthgifne sedlar wid handen. Faderbroder

Wijksberg, den 7. Sept. 1737. Abrah. Paleen.

A tergo: a Monsieur Monsieur Charles Friedericus Mennander le
Maitre en Åbo.

17. S. T. Min högt:de käre Bror.

Den 20. i denna månad bekom iag härstädes min k. Broders ange-
näma af den 16. dato ock berättes derå tili wählment swar, at iag
är nögd med kare Brors disposition angående kammaren eller stu-
gan wid porten. Sedän ang:de min k. B:rs egen angelägenhet, så
skulle iag eij tycka för orådeligit at kare Bror giör föllie med h:r
öfwersten Sinklair tili Stockholm, emedan k. B:r då hade bättre
tillfälle sig at anmäla hoos wederbörande. H:r öfwersten äfwen
honom sine wänner ock wäns wänner torde derwid ytterligare con-

tribuera tili det bästa, som elliest hoos honom torde komma i
glömskan eller blifwa förbigången. lag lemnar doch detta uti kare
B:rs egit mogna betänkiande. Gud styre alt tili det bästa. I öfrigt
förbehåller iag mig at tala härom med mehra muntehn närmare

wid k. B:r och altid med särdeles nöije förblifwer Brors
trogna Faderbroder och tienare

Sagu s:ns tingsställe, den 22. Martii 1738. Abrah. Paleen.

P. S. Om k. B:r i Påskehelgedagarne kunde komma som snarast
tili Wijksberg, så är han wählkommen.

A tergo: a Monsieur Monsieur Charles Friedric Mennander le
Maitre en Åbo.
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Erik Johan Palenilta (sittemmin af Palenilta).
Från Erik Johan Palen (sederm. af Palen).

1. Min förtrognaste Broder.

Af det angenäma under den 2. nti innewarande månad har iag
inhemtat, huruledes Consistorium derstädes är af samma tanka som
Hasselbohm. Och ehuruwäl säledes den lycka synes med tämel.
starka bomar inspärras, sä bör man docb ei i otid läta händerne
falla, eller lägga ned blanka wapn för en swart fiende, innan man
budit honom udden af sin styrka. Hasselbohm bar iag ei tili det
ringaste mig blottat före. Icke eller bar cantzleren änn nägon rök
af intriguen. Utan aro andre wägar af mig utsedde, dem Du ei
annat kan änn gilla. Imedlertid bör ingenting försummas af Dig
ä den orten. I öfrigt skulle iag ock gärna se, at Du kunde som hasti-
gast sielf komina bit öfwer, i fali Du blifwer föreslagen. Til
Din resa kan Du förebära fölliande orsak. Wid påstäende riksdag
har finska församlingen härstädes wunnit then förmän at swensk
gudstienst i finska kyrkan fär hällas. I anseende härtil har berrde
församlings ledamöter beslutit at besätta den ledigwarande capel-
lanssysslan med en sä duchtig kar, at ban kan winna namn af corn-

pastor, och inrättningen i finska kyrkan säledes blifwa hädanefter lika
och enahanda med prästesysslorne wid tyska församlingen. Nu
som doctor Filenius under sin warelse härstädes gifwit förslag pä
Dig, så bar iag af secretairen Jusleen på församlingens wägnar
blifwit anmodad, at bedia Dig det Du häröfwer Dit utlätande wille
lämna. Förmäneme bestå i fria husrum och 1.800 dahl:r k:rmts
säker inkomst, hwarutom en hwar af församlingens ledamöter
lofwat at til Dit iståndsättande bidraga alt hwad möijeligit är. Så
framt Du ei skulle winna profession, torde detta ei wara sä galet,
ehuru det i bör jän läter orimmeligit. Och aldenstund profpredikan
bör nödwändigt föregå, innan wal kan anställas, wore rädligast, at

Du under praetexte at willia emottaga denne förmän, begär tillständ
at få komina bit öfwer, då wi sedän starkare kunde arbeta tili Din
förmohn wid profession. Jag wäntar härom Dit swar med det aldra-
första, och om man skal uppehälla församlingen härstädes med
hopp at få Dig tili sin siälesörjare eller kort afslä deras kallelse.
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lag glömde skaml. at skicka mitt namn sist in blanco tili Dig
Nu föllier det doch. Mon cher, skulle Haveman wara obewekelig,
så torde man kumia förmå Kraftman til nägot förskott, hälst hän
will köpa min andel, then iag ock twingas at sälliä. lag undrar
hwad lian biuder, emedlertid kan Du inhemta af honom, om hän
will betala 15.000 d. för min helft med jnventarium och altför-
sammans. Sota Du, skulle hän hafwa pgr inne, så sök förmä af
honom 1.800 d:r, i hwilket fali zedeln tili honom kan lemnas.
Doch bör hwarken Haveman eller Rosen weta häraf propter
sequentem vocalem. lag litar pä Dig som pä mig sielf och wet at
Du bedrifwer saken med uprichtighet, medan min wälfärd härunder
verserar. Gör äntel. wexel öfwer med det första.

Plichtepallen är nu borta. Riksdagen påstär ännu. Ministreme
silta ännu inne. Dina böcker och walkkiorteln, som Filenius glömt
efter sig, skola föllia med aldraförsta. Hälsa Din phillius.3 lag
lefwer Din trogne wän

St., den 10. Julii 1741. E. J. Paleen.

In margine: A propos mon cher! Uphandla för mig halft dusin
linstrumpor och skicka dem öfwer, medan Fredric Forseen, som
iag härom anmodat, mig ei en gäng swarar. Widare skulle Du
utan olägenhet kuuna pä Din Credit uttaga lärft tili 1/2 dusin öfwer-
skiortor, skulle iag förbindas tili dubbel wänskap för Dig, di de
sedän kunde sys af systrame och i höst öfwersändas.

2. Min egen Du.

På stunden upbröt iag det förtrogna af den 30. sistl. Julii. Det
fägnar mig hiertel. at Du wunnit mm pä förslaget. lag har ei änn
hunnit eller med fog kunnat fä weta om detsamma med denna
post ankommit. Imedlertid kan Du wara försäkrad at ingenting
skal af mig tili Din fördel urachtlåtas. Hwarom Du med nästa
post skal få nogare underrättelse. lag tackar Dig för den omsorg

1 Viimeiset kirjaimet epäselviä samoin kuin sekin, ketä tarkoitettanee.
De sista bokstäverna otydliga; osäkert vem här åsyftas.
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Du liaft at upbringa mig pgr och beder at Du wille continuera
medan iag sannerl. är i högsta nöden stadd. Det närmaste iag kan
upläta min belft i Wjksberg är 13.000 dahl. k:rmt. Betänk, min
skuld är så stor, dä iag räcknar hwad iag sä tili juden Haveman,
soin sinä bröderne och brodren Abraham bör betala, utom det
creditorerne bärstädes hafwa at fordra. Min sota Du, skulle wärdet
eller pantskillingen kuuna bringas högre, wore änn bättre. För
allting gör det bästa och öfwerstyr med det snarast ätminstone
1.200 d. Ty rättnu förlora creditorerne patiencen, och då wet Du
hur det gär.

I fall Kraftman will sluta accord, så är iag nögd, at han tillträder
min helft i Wjksberg jemte de derunder lydande hemman emot
14.000 el. 13.000 dahl:r k:rmts promt försträckning, samt upbär
räntorne och anwänder afkastningen sig tili godo. Doch med sådant
förbehåld, at gården mig åter tillfaller, så snart han får sine lanta
pgr igen, medan iag ei gärna will skillia mig från allan rätt til
densamma. Icke eller bör honom lemnas frihet sin panträttighet
på någon annan at transporterä, innan han lätit mig deraf få weta
med mera, som tili min förmån enligit lag kan lända.

Swara mig äntel. snart och förskaffa mig pgr.
Minä wederwärdigheter härstädes hafwa giordt mig mer än ledsen

wid allting. lag bar doch nu apparence at winna 900 d:s lön,
hwarom Du närmare skal fä weta. Man mäste börja med nägot
tillswidare. Detta med mera winner doch ei sin fullbordan utan
pgr. War derföre redlig och hielp mig, om Du ock toge dem uhr
afgrunden. lag tienar Dig gäma igen och skal biuda tili at efter
yttersta krafter bewaka Din wälfärd. Lycka tili bröllop. Skada
at iag ei fär wara med. Gud wälsigne dig! Jag förblif:r Din oför-
ändrade wän

St., den 4. Aug. 1741. Paleen.

P. S. Har ei ryssen fåt stryk? Här talas mycket derom. Gud
låte det wara sant och befrämje wåra wapn.

Köp mig 1 dussin trästrumpor. Går förslaget ann nied öfwer-
skiortorne? Hälsa philius och de omyndiga syskonen.

Gyllenet.ierna är dömd från lif ära och gods. De öfrigas dom
lärer ock snart publiceras.

389



Erik Johan Palen.

3. Min Gunstige H:r Broder, förtrognaste Cousin, i redelighet
försökte Swåger, och beständige gode Wän och Gynnare item Wäl-
gärningzman nec non future Professor Facultatis Theologicae,

deinceps Episcope sine Scribarum 3 et caetera.

Si vales bene est, ego quidem valeo.
Candorem animi Tui, ut ante probatum, ita sanctitate sanguinis

illibatae et inseparabilem et mire auxiliarem lares domesticos vei
patrios visurus optam, jucunde inveni.

Gratias ergo Tibi ago tantas, ut fransiscorum baisez mains nihil
valeant, par rapport de ma vive reconnaissance.

Nec illis, vicissitudinibus obnoxiis, nec lovi nostra placuit in-
dustria, vei placere licebit.

Sorte contentus, aliani suo tempore exposcam.
Nu är ali min lätin ali och bar iag ändä at tacka god Arak för

dessa få rader. Wille du låta mig genom correspondance afgifwa
Dig scripta, torde om iag blifwe inöfwad fä den ambition at blifwa
professor juris, allenast Du tiger med min ringa commerce med
bror Cicero.

Innelychte recommenderar iag, som Du sedän behagade försejla
och honom tilställa. Imedlertid finge Du bonom fast, sä tuchta
honom, som ei fullgiort sin skyldighet, och bringa honom at jemte
de öfriga lemna mig fri magt.

Annors gifwer prästens förwäntade winst advocaternes wåld, på
det hän mänte lära sig hwad wäl placerad conduite will säja.

Låt weta om iag kan tienä Dig i nägon sak mot drakan och gl.
ormen, som säjes hafwa öfwergifwit babyloniska skökan, bwilcket
doch strider mot skrifftenes sats. . Din trogne wän

St., d. 25. Jan. 1747. Paleen.

4. Min wärdaste H. Biskop och Broder.

l:o Har iag den aran at hälsa ifrän archiebispen Troilius, som
i dag spisar hos mig.

1 Näin alkuperäisessä. Så i originalel.
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2:o Gifwes wid handen at Biblarne äro lyckel. arriverade a costi.
Exemplaret tili Hans M:t är genom hans excell. Scheffer aflefwe-
rerat, och lofwade lian sielf swara pä brefwet. Det andra exempl.
til gr. Tessin bar Semander jemte brefwet emottagit.

3:o Länder til efterrättelse, at terriner 2 st. swenska, och talrikar
et dussin ostindiska med putra pryts1 blifwa afsände; äfwensom 20
exempl. a. Sahlstedts werk, them hän sagt at B:r förskrifwit el. tin-
gat, och bar iag å B :rs wägnar för then til honom betalt 420 d k:rmt.

4:o Bör ei förtigas, at Sagu församhg lagt in hos Konungen och
begär at siippa H:r Biskopens wård och skötzel af theras usla siälar.
Genom mitt böga bearbetande bar saken i dag nti rådet blifwit
företagen och, utan at Communication ansägs nödig, H:r Biskopen
förklarad berättigad at fä behälla Sagu i sin lifstid. Tacka Gud,
Scheffer och mig, som alla tre giordt et; Gud straxt, Scheffer med
första post, och mig när det faller Dig lägligt. Lät likwäl ingen weta

häraf tils widare. Ty protocollet är ei än justerat.
5:o Kan H:r Biskopen altid lemna landshöfd. del af förslagen,

som uprättas til lediga pastorater, utan at lian äger rättighet at wid
förslagen göra nägon pänimmelse til ändring i consistorii göromäl.
Skulle lian sådant pästå, bör det ei tillåtas, mindre nägot förslag pä
hans föreställning ändras; utan kan hän, om lian finner sig befogad,
anmäla sinä betänkeligheter hos Konungen, dä hän ikläder sig en
parts men ei en landshöfdinges egenskap: landshöfdinge-jnstruction
innefattar Communication med landshöfdingarne som et blott for-
mell, utan myndighet at blanda sig i consistorii göromäl, för hwilka
consist., men ei landshöfd. blir answarigt. Rosir torde för öfrigt i
förefallande mål wara säkrast at addressera sig til.

6;o Hälses Jusleen. Hans angelägenheter skal nasta cabinettsdag
afgöras. Lät ock honom weta at alt mitt hö som war med Sand-
lund, war så skämdt at det ei til foder, men gödsel kan emploieras
och at den andra skutan ei än ankommit. Den torde ligga i hafsens
diup jemte 300 t:r hafra som iag fr. Helsingfors wentade och der
upköpt. Så skal man rijk warda. Men lappri: Herren lefwer sade
Tigerstedt. Jag lefwer och dör Din trognaste och ödmiukaste tienare

St:m, den 24. Nov. 1758. E. J. Paleen.

9
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5. Högwördigste Fader.

Sairaus ja maikat estäneet kirjoittamasta, kiittää kirjeestä ja iloitsee nuoren
Carl Fredrikin parantumisesta. Sjukdom och resor hindrat honom alt skriva,
tackar för brevet, uttalar sin glädje med ani. av alt unge Carl Fredrik övervunnit
sin sjukdom.

Deremot har Johannaa tilständ ei synnerl. allarmerat mig. Om
man will imaginera sig wår werld som et skepp, sä kan iag ei annat

finna, än at hon fåt mm pä jorden som blott barlast, hwilken utan

förlust kan utkastas när bättre wahra fordrar beqwämlighet.
Splshandelen nu bäst wij icke tanka pä, ty den har här anseenl.

fallit och säljes nu rägen til 28 dahl. pä torgen.
Efter oändeligit beswär har iag omsider fät räda pä Hortenii supp-

lique som warit . . den följer nu härjämte, hwarä resolution äfw.
är skrifwen. Tilistä]! honom den och gif bort sysslan när du beha-
gar. At mätä Sagu-boerne måttet fult, tycker iag at du giorde bäst,
om du walde 8 :ne beskedeliga prästmän, som aflade prof i försam-
lingen, af hwilka packet sedän finge wälja den de wille til v. pastor.
En och annan biskop här pä swenska sidan skal bruka wid sinä
annexer denna methode, säsom det kraftigaste medel, at siippa
församlingens klammerie.

Om den Högste täckes förunna mig lif och hälsa, tänker iag i
Maji mänad wara pä minä gods, och se buru minä tiufwiska jn-
spectorer hushällat. Jag finner at iag har för mänga järn i elden och
at derföre nägot gät förlorat. Men det är sä med menniskan. Man
gifwer sig oändelig möda at komma in i affairer, och sedän hinner
man ei i ali sin lifstid at arbeta sig utur dem. Kunde Du sä ställa
tilat Junii mänad finge anwändas til brunscur, spatzeregäng och
små öfwerläggningar pä Wiksberg, skedde mig en oändelig glädie.
Ty at wara i Mnland utan Dit sällskap, är at dö af ledsna.

A propos. lag hade snart glömt en sak, som mig högel. förargat.
Din swåger Hassel sökte för Juhl cornetz beställ:g wid lifdragoneme.
Sedän hän lupit med en och annan af sine förmän at insinuera och
befordra sin ansökan, men fant motständ, kom hän til mig 2 dagar
förrän cabinette skulle hällas. För din skull taite iag wid statssecret.
och hofcantzeleren Carlsson. Begge lofwade, begge recommenderade
honom ock hus Kunge. Men en fatal omständighet, som mellan-

1 Epäselvää. Otydligt.
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kom, giorde at Bruncrona feck tiensten. Hassel wille då at man
skulle poussera på utvotering i rädet. Nu som delta war emot

lagarne, så kunde iag ei åtaga mig den comission. Häraf tog hän
sig anledig at blifwa owettig, talailla om mig och sprida ut skam-
lösa rychtn. Hän brouillerade sig tillika med sinä förmän och i
synnerhet öfwerste Wallenstierna, hwilken är så picquerad, at hän
efter ali apparance lärer förfölja honom i det yttersta. I anseende
til hans besynnerl. conduite twiflar iag icke, at hän ju hos Dig så
wäl som hos min gl. wän och gynnare, professor Hassel söker
swärta mig. Skulle hän wara så obetänkt, så råd honom til sacht-
mod. Ty Gud wet at iag som ärlig kari welat tienä honom, som iag
nu likwäl til ali emploi finner wara owärdig. Den stackare will
sparka sig fram genom werlden och wet ei, at man bör tacka Gud,
om man krypandes kan wäl komina härur. lag förläter honom
såsom en rä och otam yngling gärna. Men beklagar hans framtid.

Hälsa B:r Carl ifr. mig. Och barn bedia om sin respect hos dig.
lag lefwer och dör med ali trohet, wänskap och högacht. Din
ödmiukaste tienare

St:m, d. 6. Martii 1759. E. I. Paleen.

6. Högwördigste Fader.

Stenmanskan sedän hon här sett ali werldsens härlighet,
reste härifr. d. 18. hujus och lärer nu wara lyckel. framkommen. lag
gaf henne en assignation på Dig stor 333 dahl. k;rmt, som iag å Dine
wägnar för en swart robe, den Du lärer fä skänka henne, utbetalt.

Icke kan iag säga at hon förtient synnerlig attention hwarken af
Dig el. mig. Ty när hon kunde, wälade hon sig ringa om ali sin slägt.
Icke desto mindre är det roligt at göra byke godt. Blott för den
orsak, men ingalunda af kärlek har iag wisat henne höflighet och
klädt henne och den yngre poiken.

Den andra el. iubeloxen duger icke stort. Dum är hän, men tillika
högdragen. Det förra har hän af mödernet och det senare af fader.
På honom måste ock et warsamt öga hällas om hän skal blifwa folk.
Ty hän super gärna och älskar liderlighet. Gör derföre för aam-
wetets skull och pålägg nägon i hofr:n, som ger honom nog at syssla.
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Jusleen är ei wärdt med at härom anmoda. Ty hans symbolum är;
ju wärre det går med slächtn ju bätre. Hans jouvel gär här ocb
wäntar på condition. Hos förnämnt ocb ansedt folk duger hän
intet; ocb at gifwa honom ringa folks barn til handledande är skam-
ligit säger hän. Nog kan iag emploiera honom, om iag får hierta
dertil. Den förbannade modren bar strypt ali kärlek för sig ocb sin
räfachtige herre, sä at ungarnes wäl theraf tager skada. Men nu
tildet som är mera reelt.

Effter din begäran bar iag utspionerat Nääf ocb des force. Af
otidig ambition ocb derhos snålhet at blifwa hastigt rik, bar hän
kastat sig i gunstlingarnes armar. Hän will per force bli professor
ocb recomraenderar folk til tiensten. Tessin är deröfwer ond ocb bar
lemnat honom tilsit owissa öde. Ser gäma at Du kalfatrar honom
ocb at lian antydes komina til Åbo ocb göra tienst.

En stor man är fallen i Israel. Fredric Gyllenborg, hin store, är
död. Hän begrofs i gär. Hans dödsfall gör mycket allarm. Ty en

man af den styrka ocb med de talents hän ägde är swär at träffa.
Hän tycktes ock i desse kinkotte tider wara oumbärlig. Försynen,
som styrer ali tili wärt bästa, bar doch sett längre in i sakeme än
wij, ocb giordt efter sin allwishet det bästa.

At morbror fät stryk af ryssarne til byxor ocb tröja ocb at hän
sielf är blesserad, lärer redan wara Dig bekant. Nägot märkel:t
torde wij ock snart fä höra ifr. wär armee. Herren styre alt til et

godt slut ocb gifwe snar ocb hederlig fred.
Folk siukna här starkt ocb dö hastigt. Strandberg, Kierman ocb

flere wänner ligga än illa siuka. Ödmiukaste ocb trognaste
tienare

St:m, d. 28. Aug. 1759. E. J. Paleen.

7. Högwördige H. Biskop och Procanceller, min gunstige
H. Broder.

Du bar skäl at bannas för det iag sä länge tegat stilla. Men wäre
sakers underliga ställningar ocb rättare sagt confusion bar giordt
at iag, som welat skrifwa nägot bäde til uplysning ocb encourage-
ment, bällre innehållit bäde med det ena ocb andra, än fylla pappe-
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ret med sladder. Här är ännu hwarken kock el. källarmästare,
ulan löper folket om hwarannan rådwilla och yra. Gubben wid
berget är borta och ingen gubbe i hans sialle är ännu skapad. Hans
place fylles aldrig genom jalousie, agg och owilja. Men lii någon
del genom wreden, som rätt nyttiad werkar mycket godt.

När nägot hufwudsakeligit här blifwit afgiordt, skal Du deraf få
tidig del. Imedlertid wille lag gärna weta, om Du näsiä är tänker
nyttia samma swarta klippare som sist el. om Du anser dem för nog
ostadige. Bojaren som ofta ridit den lii höger, säger och påstär at

hän lemnat en hop elaka owanor, och at lian torde blifwa et stilla
och fromt creatur.

Tack för Din present. Den är wäl icke än ankommen, men wäntas
dagel.

Siuk bar lag äter warit, men är nu, Gudi lof, restituerad. Hälsa
syster Steenman, assessor Jusleen och hans fru, Din lilla son och
alla öfriga wänner ifr. oss alla hiertel. Fredric Forsen war här och
slog mig på pungen så det swider. Hän tyckes doch aldrig stå at

hielpas. För minä grofwa synder bar iag fät det fördömdt swä-
gerskapet mig pä haisen. din trognaste och ödmiukaste
tienare

E. J. Paleen.St:m, d. 2. Nov. 1759.

P. S. Mine gossar äro nu i Upsala under Jhrens direction och
inseende. Det wore skada, om desse biörnungar blefwo räfwar.

8. Högwördigste Fader.

Det hekymmer, den oro och den willrådighet, hwari den beswär-
liga och med millioner förderfweliga inventioner bekajade riks-
dagen mig försatte, hade kunnat omsider förwilla, forblinda och
totalement annihilera en sä wanmächtig, til Stora sakers utförande
icke nog dristig och desutom, på sidan af en filou bewakad person,
som iag är, om icke wär Herre i Dig förwarat för mig en azyles,
en mentor, en trogen och orädd wän, som med mogen råd ståt mig
hi i nödenes tid, som upmuntrat min nedslagna sinne och som förtt
mig tilden eftertanken, at den, som styrer allting, wänder ock alt
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tildet bästa. Som Du häruti warit et Guds redskap, så tackar iag
först Honom som Dig skickat hafwer, och sedän Dig, som ei refu-
serat en ledsam expedition. Gud wäl signe Dig och glädie Dig för
hwar gång Du styrkt och gladt mig.

Hiärtel. fägnar det mig at Din resa gådt lyckel. Stor sak i wagnen
allenast Du blef conserverad. När iag fär rätt på min sadebnakare,
skal Du få en wagn, som är mera prophetisk fast, den ei kan komina
up emot Elite.

Bilöpare bar iag sluppit. Men uti de andra som expeditions-
deputation tilböra, de beswära mig ännu nog och lärer den led-
samma deputation bindra i år mine resor til Finland. lag torde docb
taga den utwägen at i winter öfwergifwa Stockholm.

Lagerflychts och plantagesak skal iag ei glömma. Gadolin skal
iag möta. Hustru och barn hälsa Dig och iag jemte deni broder
Carl. Din ödmiukaste och trognaste tienare

St:m, d. 13. Julii 1761. E. J. Paleen.

9. Min förtrognaste Broder.

I sex weckors tid bar iag warit siuk och mäst sängliggande. Nu
börjar iag äter blifwa nägot bättre. Det wärsta är, at iag förlorat
mitt goda humeur och at iag plägas af hypocondre, som gör mig
handfallen och ledsen wid hela werlden.

Dag ifr. dag hafwa wederhörande försäkrat mig om Dit adelskap.
lag tror ock at Sinklair, som nu tyckes wara både min och Din wän,
gör alt hwad hän förmär. Men Herren är scrupuleux och dragen
ut på tiden. Framdeles torde doch saken blifwa lättare, sedän
archiebiskop nu mera är död och allas ögon wända sig til Dig. Fersen
arbetar positivt för Dig. Så wäl r.r. som presid. Höpken önska af
alt hierta at se Dig archiebiskop. Ekeblad dör, om det ei sker, och
mänga af excellencierna hafwa gifwit mig parole at nämna Dig.
På förslag tror manat Du säkert kommer, emedan ifr. alla orter

förspörjes at consistorierne estimera Dig säsom lärd, fogelig, nitisk
och redelig man, som bar obesmittade händer. lag för min del
pälägger Hans Högwördighet, at i sitt consistorio i Aho laga så, at

Du, Benzelstierna och Filenius måtte blifwa nämnde. De som
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annors tro sig komma i ätanka hos consistorierne, äro Serenius, Bero-
nius, Engeström och Köming. Hermansson lärer arbeta för (ien sist-
nämnde.

Ekeblad beklagade sig i går öfwer et steg, som Åbo consist:m
lagit emot honom, i det at, dä consist:m hemstält om bibliotequarie-
sysslans skiljande ifr. Scarins förra profession, apart ansökning
derom fölgt til H:s M:t, som utmärka mindre frötroende för canzle-
ren och äfwen inskränka hans embetesrättighet at sädant sielf fram-
föra. Sagement sköt iag skuld på Gadolin såsom rector och at Du
hade inga del deri. Hän sade at hän giordt consistorio remonstration
häröfwer och war brydd om Du wore ond pä honom, för Guds skull,
ställ delta wäl rätta. Hän är Din wän af alt hierta och en heder-
lig herre.

Riksdagzropet har tystnat af, fast iag fruehtar at ständer i hast
mäste komma tilsamans. Fersen och Sincklair äro wänner. Hän
detesteras af de gl. m. Sä förändrar tiden folk och seder.

Tänck! Min redel. Otto Olsson är död. lag sör jer honom af hiertat.
I går afled ock Wählberg i mycken uselhet. Hän war nu på sis-
tone olidelig.

Hälsa Din och min Carl, och se på min iunkare, at han anwänder
tiden sig til nytta och at Lexell är flitig. Din trognaste och
ödmiukaste tienare

St:m, den 3. Febr. 1764. E. J. Paleen.

10. Min Gunstige H. Biskop och Broder.

Dit angenäma ifrän Biömeborg har iag bekommit och gläder det
mig hiertel. at Du mår wäl. Deremot har iag, utur delta Dit bref,
med missnöje mäst inhemta Din föresats at wilja refusera archie-
biskopswärdigheten. Om Du härutinnan blir enwis, kan Du falla
i min onäd, och dä torde iag, med Gadolins hielp, finna utwäg.
at taga Dig det Du nu har.

Alfwarsamt likwäl. lag tror, at Du gör emot Dig sielf och det all-
männa illa, om Du sätter Dig up emot Dina wänners önskan och
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gör dem flate. I wida fältet kan det wäl ännu stå, om Du winner
förslaget, emedan wist folk arbetar oändel. för Serenius, Beronius
och Engeström, då sysslan ämnes den förstnämnde. Men sä är det
doch hugneligit och glädiefult at ifrån alla orter fä höra den
achtning alla, sä det ena som det andra slächtet bar för Dig säsoin
en lärd, from, stadig och desinteresserad man. Desse tankar, soin

hos mänga fattat fasta rötter, stå ei lätt at utplänas, och gifwa de
mig säker anledning at hoppas, det Du fär de flesta consistoriers
vota. I Upsala arbetar Hermansson för Serenius. Hän, Beronius
och Hallenius komina säkert derifr. på förslag. Höpken såsom
cantzler har för Dig ei kunnat nägot uträtta. Förargad så deröfwer
som andra tilstötte förtretligheter har lian nedlagt äfwen detta
sista ämbete. Huru det gär i sielfwa stiftet, derom är man än owiss.
Ifrån Westerähs, Carlstad, Stockholm, Gtbg, Lindköping, Wexiö.
Gottland och Hernösand tror iag Du fär röster. Åbo och Borgo
bör Du sielf kurnia swara före. Imedlertid är Boijen engagerad
at göra sit bästa. Lägg ei hinder häruti i wägen, ty det är altid
en heder at stå på förslag, om Du äntel. tiltror Dig icke mägta
med en ärchiebiskops staf, som swagare armar lekt med. Huru
Du och Dine consistoriales tänka, är wanskeligit at spä. Grunden
til voteringen bör likwäl blifwa den, at ei någon som icke är aca-

demicus wäljes. Af dem äro i synnerhet Benzelstierna, Du och
Hallenius de wärdigaste och lärdaste at gä igenom med. Men skulle
ei annat hielpa, mä Beronius i stället för Hallenius komma i åtanke.
Nu wet Du min mening. Gör nu som Du är karien til och misstro
Dig ei för mycket. Guds försyn torde hafwa utsett Dig at hielpa
et förfallit Zion, och då blir det swärt för Dig spierne emot udden.
Äter börjar man blåsa i riksdagzbasunen och talas allmännel. att
sammankomst blir i höst. lag tror det doch icke. Här äro ställ-
ningarne underl. och sä brokiga som de nägonsin warit. När iag
får tid och thet dagas mera, skal Du få om alt den notice, som

ingen annan Dig gifwa kan.
Huru är det med min Carl? Studerar hän? Är lian flitig, sedig

och til nägot i framtiden skickelig? Skal hän blifwa längre i Åbo
el. tycker Du at lian bör tagas derifr.? Duger hans informator och
profiterar hän af hans manuduction? Öm och confus om hans
wälfärd gör iag sädane frägor, som Du dels torde le åt, dels ynka.
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Dig öfwer. Nog wet iag at Din omsorg för honom är faderlig. Men
hwad mig bekymrar, är, at Din tid ei medger, at hälla honom och
informatorn, at göra rätt för sig.

Elirenmalm wille slnka mine finska gärdar i sig. H:s M:t har
gifwit mig frelsemannarettighet at besitta dem. Säg om icke det
i dessa tider är et mesterstycke? lag lefwer och dör med ali tro-
fasthet Din ödmiukaste tienare

Stm., d. 6. April 1764. E. J. P.

11. Den 14. Jan. 1768.

Högwördigste Fader.

För ali wänskap och förtroende under midt senaste wistande i Åbo,
tackar iag ödmiukast.

Nu är iag här öfwerhopad af oändeligit arbete, och bryr den
korta termin iag här utsatt mig rätt mycket, i synnerhet sommin
swaga hälsa förswinner aldeles af nattvak.

Laihiander har iag talt wid. lian tänker wist at nästa gäng wara

H. Biskopen följachtig. Och som lian ägsr utwäg, at om man ock
arbetade deremot, ändä winne sin but, så lärer man få gä in med
honom. Af discourse kunde iag förstå, at ålänningen lärer hafwa
alfwar at blifwa den andra och winna hielp ifr. denne sidan. Men
iag sökte detournera honom ifr. den tankan och deremot tänka
på W., som lian accepterade. För Ed in 1 blir det ömöjeligit, hwilket
iag skal låta B. weta. Laihiander reser nu til staden. Wijs honom
förtroende.

Conrector Pihlman, säsom en hurtig och pälitelig kari, recommen-

derar iag pädet högsta. Hän afgifwer detta bref och kan berätta
om tilståndet i Österbotn hwarest lian juhlat. V. collegen m:r

1 Epäselvästi. Otydligt.
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Utter söker apologistsysslan här. Hän är bäde förtient oeh skickelig.
Hielp derföre honom för min förböns skul. Hans befordran blir
i mänga afseenden nyttig och stärker äfwen H. Biskopens an-
seende här ä orten. Låt mi ei nägon draga Dig ifr. det iag hoppas
och hwilket skal förbinda mig at reellt tienä igen. Gud wälsigne
H. Biskopen.

Nimikirjoitus puuttuu. Underskrift saknas.

12. Högärwördigste Fader.

Je vous porte ime triste et deplorable nouvelle. Konungen är
död. Så oförmodad soin denne omwäxling war, sä hastigt skedde
den. Innan 5 minuter war herren frisk och sund, död. M.1 glädia
sig i skrymslorne. De skola doch med Guds hielp få läng näsa.
Emot deras förmodan utropades Gustaf för Swea Konung dagen
efter dödsfallet. Hän är nu i Paris. Dit äro flere courierer af-
gängne och nu sist general Scheffer, som pä äterresan skal wara
Hans M:t följachtig. Gud göre Hans M:ts wäg lycklig och hans
regering säll!

Som wid en så högtbeklagelig förändring riksdag ei kunnat und-
wikas, sä är ock termin dertil utsatt tilden 13. nästkommande
Junii. Wälkommen då hit med pälitel. präster. Hwarken Gadolin
el. Laihiander äro tieni. Hedman ifr. Österbotn bör forceras. Annors
fruchtar iag at Mathesius intriguerar sig fram. Hwad tycker Hans
Högwördighet om Carlborg. Honom önskade iag. Welin är god,
men decrepitus och lärer icke wilja wäga sin swaga hälsa andra
gången. Tänck ut gode och tillförlåtel. män. Jag tror och wet,
at prästerskapet rätta sig efter sin älskade Biskops wilja och räd.
Kröningen skal göra at Din sons adelskap skal validera.

Confusion och bestörtning öfwer dödsfallet samt andre tili wak-
samheten och säkerheten tienande öfwerläggningar hafwa betagit

1 Mössorna?
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wåra styresmän tiden at arrangera riksdagzanstalterne. De äro
doch började. Döm om wår situation. Ingen minister på wår sida
och inga pgr. Begge wäntas doch ofördröijel. Imedlertid negotieras
och samlas här så mycket som tillredelserne fordra. M. hafwa
icke el. pgr och Österman har gifwit slädt hopp om ei ängelsman
will hielpa. Rosen kommer ei at förestå affairrerne, utan i hans
ställe är öfwerste Duwall uthsedd. Honnett och drifwande m.

Woltemats omsorg torde icke el. komma at sträcka sig långt.
Din trognaste och ödmiukaste tienare patriot.

Stm., den 15. Febr. 1771.

Nimikirjoitus puuttuu. Underskrift saknas.

13. Min egen Bror!

En bedröflig påst. Den 8. Maji och 9:de timan e.m. war oss, min
egen Bror, en fatal dag. Ach gifwe Gud den dagen warit i wär
calender tili många är fram bättre flyttad. Den dagen skilde wär
mor frän sin man, oss frän wär far och Dig, min Bror, frän Din
wälmenande farbror. Kort sagdt obiit parens optimus die nominato,
oss tili outsäijelig sorg och afsaknad. Bitra öde! Wreda himmeli
Sä offta iag med efftertanken gär nägot tillbaka och öfwerwäger
den godhet, kärlek och ömhet hän mig i sin lifstid uttedt, när äfwen
iag derhos betrachtar de swärigheter, äfwentyr och förtretligheter
framdeles hopetals möta, sä offta blir och iag liksom förwirrad.
Bloden stelnar, lemmarna darra, hela kroppen dignar af wanmacht.
Det endaste, som mig nägot kan tili rätta bringa, är hans stilla
och saliga afgäng. Beskaffenheten af hans siukdom war denna:
at hän af samma anstöt, hwaraf B:r wid sin warelse i Åbo hade del,
hlef sä swärt den 6. Maji betagen, at hän Söndagen mäste skicka
Ramen inn effter fälskären. Samma affton koin iag ut och taite med
honom några fä ord, den 8. om morgonen, hwarpä, sedän iag besäg
hans swaga tillständ, den anstalt förfogades, at Braxer kom och
meddelte honom dyra nattwarden, then hän med sundt förnufft och

26
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särdeles gudeligliet begeck. Sedän kom äntel. Möller, då war hoppet
ute, tungan stel och bröstet behäfftat. Känsslan war doch tili slntet
behällen alt tili kl. 9, dä niedelst några ryckningar lian delta
usla lefwerne och wäxelföre wandell i säker sällhet förbytte. För
de mänga troubler, beswärligheter, den myckna motgång och för-
tryck hän på dessa sista tider mäste utstä war det wäl sä wida
en behagelig stund, som hän ifrän alt sädant hastigt blef entledigad.
Men i det öfriga tyks och är hans afgäng alt tidig. Den Högste som oss

i sä beklageligit tillständ försatt, må nu wara wär tröst och tillflycht.
Din bortwaro ökar och min sorg troligen, hälst iag wet mig äga i
Dig en så uprichtig wän, en sä ömhierttad cousin, som den mins a
min olägenhet med ängslan beklagar. Med nasta päst wäntar iag
bref frän Dig och näst hälssning ifrån alla i sorgen qwarlemnade,
af hwilka Ulrica är inconsolabel, förblif:r med mycken kärlek Din
redeliga cousin

Wijksberg, d. 10. Maji 1778. E. I. Paleen.

Matth. Pazelinkselta. Från Matth. Pazelius.

Ärewördige och Höglärdc Herr Magister och Hector.

Det förtroende H:r Hector behagat giöra mig, inedelst inhämtande af några
här å orten brukeliga omständigheter wid tiärubrännerie, anser för en särdeles
wänskap. Hwad jag derom kunnat ärfara, af de förfarnare i denna sochn, är

följande; l:o Dahlfatet brukas här merendels af et stycke träd, med rännän,
som gär til dahlbröstet. 2:o Tiärudahlens bygnad artar sig efter ställets be-
lägenhet. Ju mera den kan wara af sielfwa marcken omgifwen, ju bättre är det,
emedan dä mindre befaras skadeliga luftdrag; formen är rund och mätteligen
sluttande til concav. 3:o Säsom luftdrag äro mäst skadelige, sä förwares tappen

i rännän wäl, tils den fär öpnas; rännän och dahfatet besläs med ler sedän
de äro med Sten omgifna; dalen täckes med mossa täti, men ei för tiokt och
tungt. Jtändningen sker baknti dalen, el;r mitt wed, ja ock emot bröstet, alt
som tiärweden wid dalens fyllande kömmit, at stiga bögt och brant til. Wid
itändningen achtas at ingen eld slipper til läga, ja ock ei lii frit utrökande,
innan dalen alt omkring fattat eld. Jämn och längsam bränning otan utsläende
Stora lägor är den fördelachtigaste; därföre äro storm och regn skadeliga, den
förra mera än det sednare. Den förra olägenheten motas sä mycket ske kan
med flitigt täckande där elden wil bryta ut; den sednare med takets lättande..
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4:o Hela dalen brukas ei här besläs med ler; hwad annorstädes sker, är mig
obekant. 5:o Sallan giöres dalfatet a£ särskildt trä if:n rännän; men aldrig
brukas barck i des sialle, men wäl liiat omgifwa dalfatet, då ler därtil ei
brukas. 6:o At tiära i de wanliga dalar skulle kunna brännas genom blotta
wärman, utan at eld komme wid tiäruweden, hälles för ogiörligit. Åtminstone
fordras därtil nägot obekant sätt, och särdeles, at ganska litet tiärwed pä en
gäng därtil skulle anwändas, men at delta med fördel så i anseende til tiärans
godhet som des rayokenhet läter sig giöra i tiärugnar, det är pä andra orter

försökt. Hwarom h:r Petter Stenhagen lärer kunna något wid handen gifwa,
hwilcken pä nägot ställe lärer sedt, burn därmed tilgär. H;r Magist:ns
och Rectorns hörsamste tienare

Kelwiå, d:n 29. Nov. 1749. Matth. Pazelius.

A tergo: Ärewördige och Höglärde Herren Rectoren, H:r Mag:r Erich Juvelius 1

nti G. Carleby.

Gabriel Henrici Peldanilta. Från Gabriel
Heurici Peldan.

1. Suo Clariss. Fratr. Domino Car. Frid. Menn. S. Pl. et off.

Si placet Doraine Frater, deambulatio, hodie commodior mihi
videtur. Serena enim et maxime alliciens est tempestas, et tempus
erit opportunum magis, aut morandi, aut ante feriam maturius
redeundi, prout acciderit. Nec enim vacat Fratri meo Domino
locum tenenti nobis esse comiti. Titillans cpioque animum aquae
in mediana via salutiferae. Si quod pomum quercinum (Galläppel)
aut herba indica thee fuerit ad manus, parum sequi poterit, ad
probandas aquas. Excusa, quod ex pacto vobis adesse non possim,
si aliorsum pedes nos tulerint. Vale et fave!

Tui clariss. nominis aesthimatori officios.

Dab. ex otio Ilmol., d. VII. Aug. clolo CCXXXIV. G. H. P.

In margine: P. S. Primis statim promeridianis horis Te praesto-
lor, aut negativum, si ita visuni quid quod nunc modo, mox statim
si placet!

A tergo: Clariss. Philosoph. Candidat. Dominus Car. Frid. Mennan-
dro hae in manus.

1 Kts. edellä s. 237—238. Vrt. myös siv. 362—363 olevaa alaviittaa. Se
sid. 237—238. Jjr även noten på sid. 362— 363.
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2. Clarissime Domine Magister, Fautor et Frater aestumatissime.

Kiittää Mennanderin onnittelusta Ilmajoen kirkkoherranvirkaan sekä tämän
lähettämästä väitöskirjasta. Tackar Mennander för lyckönskningarna tili kyrko-
herdeämbetet i Ilmola samt för Mennanders disputation.

Ei mindre vänstycke öpnar mig m. H:r Broder genom inlagde
specification och de der upförde huusgeråd samt andre stycken
pertzeldlar, som mig tili särdeles tienst och homma inpassa nti mit
anläggande widlöftigare landthuushåld. Jag haar derom confe-
rerat med moster fru probstinnan, som läfwade mig sädant optee
genom h:r Lorents Backman, och det i Ilmola; enär sädant skedt,
skall närmare heratta, och pengar tili m. H:r B:rs tiänst med ali
tacksamhet remittera, ehwar m. H:r B:r det eskandes varder,
emedan ock i Åbo för min rächning liggande medel äro för tiden
at tillgå.

Hans Högwördighet h:r prof. Biörklund, som en gl. ungdoms
wän och höggunstig gynnare, bar iag anmodat tili at ntsee mig en

skickelig person tili mine barns informator, som ock under hand
kunde hielpa under predikosysslan dä och dä mot en honett ährlig
löhn, den iag effter qvalite will gäma bestä. Skulle någon af mine
gl. diciplar wela sig dertill resolvera, lärer 1 wäl hoos sig
finna, at iag intet knapp och niugg härtills warit. M. H:r
Broders hörsamme tienare

Rapt. in valedicentium succurrus d. 29. Julii 1735. G. H. Peldan.

Gratulerar och tackar för disputation samt mycket hälsar

Ankoin, d. 12. Aug. Israel Reinius.

A tergo: A Monsieur Monsieur Charles Frideric Mennander le
Maitre de Philosophie a Åbo.

Ankoin d. 12. Aug.

1 Pieni pala poisrepeytynyt. Ett litet stycke bortrivet.
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Gabriel Petecheltä. Från Gabriel Peteche.

1. Högwördige Herr Doctor och Professor.

Kotiutunut 31. I. ja lähettää Mennanderilta lainaksi saamansa 200 kuparitalaria.
Hemkommit den 31. I. och sänder tili Mennander de 200 daler korpparmynt

hän jäit tili låns.

Beträffande biskopsvoteringen, som d. 21. i förled. mänad liade
bordt gä för sig, lärer Herr Doctoren förmodl. redan hafwa tilräcke-
lig underrättelse. Warandes orsaken lii thes upskiutande, säsom
den föregafs almänt, en så god som billig och wälgrundad tancka
om Herr Doctoren at wara den wärdigaste til biskopsstolen, bwilken
fordrade at effter möijeligheten häfwa de hinder, som mi förmärck-
tes wilja insmyga, i synnerhet genom prof. Gadolin. Men som plura-
liteten utaf prästerskapet ännu wäga i en twiflande tancka om rik-
tigbeten af desse föregifne hinder, i synnerhet, som en del ock få
utaf dem, som skrifwit under den til Hans Maijs:tt afgäende skrifft
angäende nägra puncter, hwaruti ästundas Hans Maij :ts decision,
tyckes med alla sinä afsikter gynna doctor Tillander och andra åter
Pryssen, såsom ock de samma förmärcktes wed samma tilfälle offta
löpa hos dem, och taga räd til deras företagande, sä fordrade saken,
effter mit ringa omdöme, at de utaf prästerskapet, som äro aldeles
willrädiga och ei weta huru dä wid det härnäsi skeende walet skola
bära sig ät, eij heller kunna hafwa förtroende til nägon här borta,
hälst de sedt sä mänga hemliga afwikelser, borde härom genom
nägra päliteliga närmare underrättelse pädet de dä skulle veta taga
de utwägar, som en allmän kärlek för Herr Doctoren ledde dem
til. Herren befrämje en sak, som prydes af den största rättmätighet
och ledes af sä mänga upriktiga önskningar! ödmiukaste
tienare

Åbo, d;n 14. Fehr. 1756. Gabr. Peteche.

G. A. Piperiltä. Från G. A. Piper.

1. Högwördige och Höglärde Herr Doctor och Biskop.
Kiittää ei ainoastaan siitä, että piispa suostunut antamaan maist. Holmin tehtä-

väksi palvella kirjeenkirjoittajaa saarnaamalla , vaan myöskin siitä, että maist.
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Holm on aseteltu vaaliehdolle Vaasan ja Mustasaaren pit.apul.-virkaan. Toivoo
hänen saavan seurakunnan kutsumuksen. Tackar ej allenast för att biskopen
bifallit tili hans anhållan om att få mag. Holm som hjälp vid predikandet
utan även för att mag. Holm uppställts på förslag tili sockneadjunktsysslan i Vasa
och Mustasaari församlingar.

Hälst det synnes obilligt, att hela stora församlingens betygade
nöje, äfwen H. H:r Doctorens och Biskopens och ven. consistorij
benägna föranstaltande, skall igenom så berycktade hufwudmans
protest och dem lämnad frihet tili flere rösters sammangaddan.de,
rubbas, hwartill så mycket mindre någon samwets rörande orsak
finnes, som alla dessa äro swänske språket mäcktige, och om ifrån
finn-socknarne några drängar och pigor sig i staden infinna, böra
de effter förordningarne tili deras socknar åter bortskaffas. Kort
sagt: den finska gudstiänsten kunde här effter mitt tycke om icke
aldeles nedläggas, dock aldraminst äga den myndighet, att effter
deras tycke reglera den swänska gudstiänsten och dess predikanter.
—■ —■ —■ hörsamste tiänare

Korsholm, d. 2. Jan. 1758. G. A. Piper.

2. Högwördige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller.

Suosittelee maist. Jonas Holmia Vaasan koulun konrehtoriksi. Rekommen-
derar mag. Jonas Holm tili konrektor vid Vasa skola.

—■ —■ hörsamme tiänare

Södertelge, d. 16. Maij 1759. G. A. Piper.

Henrik Gabriel Porthanilta. Från Henrik
Gabriel Porthan.

1. Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Af den ynnest upmuntrad, hwarmed Högwördigste Herr Docto-
ren, Biskopen och Procancelleren täckts mig höggunstigast hugna,
wågar hos Högwördige Herr Doctoren, Biskopen och Procancellarien
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jag aldraödmjukast anhålla, at wid den efter herr professor Lefren
lediga bibliothecariesyssläns återbesättande warda med Högwör-
digste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellariens gällande för-
ord understödd. Utan allt annat stöd på de höga ställen, hwarest
saken skal afgöras, är det pä Herr Doctorens, Biskopens och Pro-
cancellerens ynnest, som mit hela hopp om befordran af min lycka
hvilar. Ehuru academien nu är utan canceller, så har jag trodt
försiktigheten fordra at i tid insända til h:r Kongi, secreteraren

Semander min ansökningsskrift af fruktan at ansöknings-tiden kan
gå til ända innan academien under så obehagelige och besynner-
lige hwälfningar, som denna tiden händt, blir åter med canceller för-
sedd. Pä h:r Kongi, secreteraren Sernanders benägenhet, som jag
ej wet burn betydande den kan blifwa, lärer jag ej kunna göra mig
mycken räkning. Af mine medsökande är ingen mon om sysslan
mer än h:r adj. Schalberg. Mätes wår rättighet endast mechaniskt
efter de är wi wistats wid academien, sä har hän fyra eller fem är
för mig; hwaremot jag likwäl wägar hoppas, at min nästan åtta ärs
tjenstetid wid bibliotheket, jämte det jag med underwisning, ätmin-
stone sä mycket som hän, gagnat den studerande ungdomen, bör
medelst Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancella-
riens ynnestfulla åtgärd göra mig framför honom berättigad til be-
fordran wid et wärck, som är honom så obekant, at hän på dessa
åtta är ej mer än twänne gänger som hastigast warit inne i biblio-
theksrummet. De som för mig warit amanuenser wid bibliotheket,
hafwa derföre ansedts berättigade til närmare ätanka wid förefal-
lande ledigheter wid academien; och ehuru syslan ej är trägen, har
den dock fordrat sin jämna uppwaktning, häldst jag de sednare ären
fätt nästan ensam bestyra om hela bibliotheks-wården, utan annan

wedergällning än et ringa stipendium, som jag dock de första och
flästa ären ej heller haft. At mit arbete under de ären jag warit
docens wid academien, icke bestätt blott uti at hwar termins bör jän
intimera, utan at någre studerande hällit mödan wärdt at tillita mig,
hoppas jag mine herrar förmän lära kunna intyga; äfwen som jag
ock bäde genom sex disputationer och twänne orationer wid solenne
tilfällen sökt wisa min åhoga at göra mig skickelig at tjena wid det
academiska wärket, icke utan kostnad under minä swaga wilkor. Af
de 2;ne sidst utkomne delar utaf Historia Bibliothecae Aboensis, har
jag tilsändt h. Petter Jusleen exemplar at til Högwördigste Herr
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Doctoren, Biskopen och Procancelleren öfwerlämnas; och skulle ännu
denna wår utgifwit de twänne följande, om den obeskrifweliga träng-
seln på wårt swaga tryckeri det ej skulle göra omöjligt; hwarföre
jag dermed til nasta termin nödgas upskjuta. Mine respondenters
wilkor tillåta mig ej at trycka mycket i sänder, och arbetet har wäxt
under händerne, då jag welat samia så mycket jag kunnat få rätt
på, så länge de papprar ännu finnas, som kunna om wårt bibliotheks
öden lämna några uplysningar. Om Högwördigste Herr Doctoren,
Biskopen och Procancelleren gillar min tanka, så ärnar jag sedän i
disputationer trycka hela bibliothekscatalogen, med nödige anmärk-
ningar, sedän dess inrättning hunnit hjelpas. Under detta arbetet
har jag först rätt lärt kanna wårt bibliothek; och det wore et nog
obehagligt öde, om hela förmon af mit arbete och mit bemödande
at i denna lärdomsgrenen förwärfwa mig någon kunskap, skulle
blifwa endast den hedern, at nu andra gången få om wärkets beskaf-
fenhet underrätta den, som är så lyckelig at blifwa mig föredragen
til dess förwaltning. Sysslan är wäl icke mycket indrägtig; häldst
och h:r prof. Lefreen lärer wilja behålla den lön, som efter afl. herr
canc. rådet Scarin, då nådåret gått til ända, bibliothecarien tilfaller.
Men för någon bättre utsikt til framdeles befordran, och at tillika
få med mera frihet och nöje arbeta wid et wärk, som jag så mycket
hos mig står, önskade bringa i bättre skick, wore det för mig en
stor förmon at komma dertil. Hwarföre jag om Högwördigste Herr
Doctorens, Biskopens och Procancellerens ynnestfulla bidragande
dertil ännu aldraödmjukast anhåller, och i förtröstan derpå med
djup wördnad framhärdar Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens
och Procancellerens aldraödmjukaste tjenare

Åbo, d. 7. Maji 1772. Henr. Gabr. Porthan.

2. Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.

Til Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Procancelleren öfwerläm-
nas i ödmjukhet fortsättningen af mine disputationer de Poesi
Fennica, som jag fördristat mig at Herr Doctoren, Ärkebiskopen
och Procancelleren tilägna. Jag har trodt mig wara pliktig tilat
nyttja delta tilfället, för att offenteligen förklara ej allenast min
enskilda tacksamma vördnad emot Herr Doctorens, Ärkebiskopens
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och Procancellerens ynnest, som sä kraftigt främjat min lyeka, ulan

ock den tacksamhet som wär finska litterature och hela wär allmän-
het är Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Procancelleren skyldig och
hos alla hederlige sinnen så lifligt brinner. Jag wägar hoppas, det
Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Procancelleren anser delta mit
företagande med vanlig och sä ofta tilförene ertedd ynnest; hwilken
skal upmuntra mig at fortfara med delta ämne, som icke synes wara

ointeressant, och hwaruti jag hunnit förse mig med tämmeligen rika
samlingar.

Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Procancelleren täckes icke
obenäget anse, at jag nu först har den aran at öfversända de bägge
första fortsättningarne; jag förmodade at veckan efter deras utgif-
wande få jämwäl den tredje tryekt, men trängseln pä värt genom
interessenternes trätor och processer i förwirring bragte boktryekeri
frustrerade ej allenast delta mit hopp, utan twang mig ock at sam-
tyeka det bemälte tredje styeke skulle uppsättas med annan stil än
de bägge nästföregäende, lika som desses stil är olik de förr ut-

konme. Ja det sednare arket af tredje styeket mäste lämnas otryckt
tils promotion i philos. faculteten hunnit för sig gå, emedan ali tiden
behöfs at få candidaternes gradualer tryekte. Jag ämar efter hand
pä sädant sätt complettera alla minä päbegynte disputationer, at jag
låter speciminanter respondera för 2 til 3 arck i sänder; graduali-
sterne åter mäste sjelfwe skrifwa sine prof, ehuru det ofta är mödo-
sammare at omsnygga dem, än at skrifwa hela arbetet ifrän början,
men jag tänker wälja desse sednare slags respondenter med mera
flit och önskar dem ej mänge. Sä snart jag hinner fä flere delar
af Poesis Fennica tryekte, skal jag ofördröjeligen dem til Herr Doc-
toren, Ärkebiskopen och Procancelleren öfwersända.

Så snart möjeligt blir, skal jag läta tryeka den i gär hållne
parentationen öfwer sai. herr cancellierädet Hassel. Om herr
Kongi, secreteraren Fredenheim dertil samtyeker, ville jag häldst
hafva den under mine ögon tryekt, med den stil som i de bägge
förste nu ödmjukeligen öfwersände styeken af Poesis Fennica är
nyttjad; då jag skulle förskrifva tjenligt papper, och arbetet innom
Julii månad kunde fullbordas, emedan vär promotion skal ske den
30. Junii. En annan sak vore det, om det för mig blefve görligt,
at i sommat göra en resa öfver til Swerige, dä oration häldst i
Stockholm kunde tryekas, men delta är jag ej ännu i ständ at afgöra.
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Den genom flere berättelser hitbragte tidning, at herr K. secre-
teraren Fredenheim är pä vägen at göra et i alla afseenden lyck-
ligt gifte, bar icke allenast högeligen fägnat alla hans wänner
härstädes, utan upmunlrar mig ock, at Herr Doctoren, Ärkebiskopen
och Procancelleren til en sä glad händelse i ödmjukhet på det aldra-
hjerteligaste felicitera: en händelse, som i sä mänga hänseenden
blifver Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Procancelleren hugnelig!

För min försummelse at Herr Doctoren, Ärkebiskopen och Pro-
cancelleren förut med skrifvelse i ödmjukhet uppvackta, anhåller
jag aldraödmjukast om höggunstig tilgift; genom flere upskof, tim-
made emot flere de bäste föresatser at förbättra mit fel, blef det
snart så stort, at jag blygdes för mig, och förlorade allt mod at
detsamma afhjelpa. Men dä jag nu funnit en utwäg at äter upmuntra
mig tilat öfwerwinna mit decouragement, skal jag härefter wara up-
märksam at förekomma en sädan förlägenhet.

Jag bar af väre finnars trollrunor tagit mig anledning at nägot
tala om den med dem förknippade vidskeppelse. En bedröflig
händelse som i Sawolax nyligen sig tildragit, bestyrker nödvändig-
heten af den olyckliga inbillningens utrotande om deras kraft och
värckan. En bondeson dödde af någon tränsjuka; fadren miss-
tänckte en i soknen bekant sä kallad trollkarl, för at med sin konst
hafva vällat dess sons död; kanske nägot löst dennes hot torde
styrkt honom i sädan misstancka. För at hämnas och befria soknen
ifrän en sä farlig kari, kom hän öfverens med sin granne, at denne
skulle vid et tilfälle ute pä marcken mörda den förmente trollkar-
len; hket skedde, och den döda kroppen blef til gärningens för-
döljande upbränd; men brottet yppades dock, och bägge mördarena
äro af K. hofrätten dömde til döden. Fadren har til sin misstanka
ej kunnat uppgifva andra skäl, än lösa och däraktiga presumtioner.

Öfwer framl. hofrädet Arckenholtz häller jag pä at förfärdiga
en parentation, men är stadd i stor brist på subsidier. Yore jag
rikare pä materialier, torde jag fallit päden tanckan at hälla talet
pä swenska; men nu måste jag fördölja min fattigdom under
latinska ord, om hka färre domare förmä yttra sig.

Framdeles torde jag wäga at falla Herr Doctoren, Ärkebiskopen
och Procancelleren beswärlig med anhällan om biträde til samlin-
gen af finska ordspräk, hwilken jag är sinnad at förbättrad och
tillökt utgifwa, i form af disputationer, dock at flere exemplar
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tryckas, sä at de, när tittelbladet ändras och theserne borttagas,
kunna passera för en slags bok.

Framföre 6:te delen af Poesis Fennica ämar jag införa en Dis-
sertatio Epistolaris om finska folkets ursprung och ålder, med någre
flere dithörande anmärkningar, til följe af herr kammarherren
Burenskölds anmodan. Om jag kan erhälla del af någre gamle
ryske visor med öfversättning, sädane soin omtalas i företalet af
franske öfversättningen utaf Cheraskoffs Combat de Tzesme, torde
jag af dem fä nägot ljus om finske runornes ålder, med hka de
skola äga mycken likhet, säsom aldeles skilde ifrån nyare ryska
poesien. De gråt-runor som grekiske karelarena bruka, och af hka
jag bar en tämmel. fullständig samling, som skal nyttjas i föl-
jande delarne af Poesis Fennica, tyckas vara en medelart mellan
ryske visor ocn finske runor.

För at visa nägot prof af väre literariske försök, tar jag mig ock
frihet at medsända twänne under mitt praesidio utkomne gradual-
disputationer: den förre är början til en suite af 4 dylike; den
sednare lär respondentens broder continuera. Med fullkomligaste
vördnad framhärdar oaflåteligen Högwördigste Herr Doctorens,
Ärkebiskopens och Procancellerens ödmjukaste tjenare

Åbo, d. 22. Maji 1778. H. G. Porthan.

3. Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Säsom jag här på orten icke kunnat träffa nägot fullständigt
exemplar af bisk. Agricolas finska öfwersättning af Psaltaren, hwar-
utur jag wore i ständ at supplera de twänne blad som fattas i före-
talet nti det exemplar, som h:r d:r Kalm förärt til academiens bib-
lithek, så anhäller jag ödmjukast, at Herr Doctoren, Arkebiskopen
och Procancelleren täckes låta cand. Bonsdorff, hwilken jag äfwen
derom tilskrifwit, utur Herr Doctorens, Ärkebiskopens och Pro-
cancellerens exemplar afskrifwa desse felande blad, neml. B II och
B 111, el:r sidoma 9—12 af b:te företal, ifrån orden: Tellens etc. til
och med den wersen som gär näst för: Qvin carhu sikiöns noleskele.
Dermedelst blir wärt bibliotbek dock försedt med et hjelpeligt
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