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exemplar af hela b. Agricolas öfwersättning af Bibliske böckerne»
hwartil jag är öfwertygad at Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren, af wanlig ynnest för wårt lärobus, täckes bidraga.
Under min Julresa i Österbotten fick jag se et portrait öf:r
probsten Brenner i Cronoby, graveradt om jag mins rätt, af hans
broder ass. Brenner. I fall Herr Doctoren, Arkebiskopen ocb Procancelleren icke redan äger det i sin talrika samling, skal jag det
förskaffa.
Angäende bisk. Juustenß adelskap, hoppas jag innan kortt fä fullkommelig redo. Prof. Calonius håller pä att utarbeta en historia
om Finlands lagmän och bäradshöfdingar, så wida af gamle domar
och protocoller om dem någon kunskap kan erhällas; och då lian i
denna afsikt genomläser K. hofrättens archivum, så förekom honom
en action, som af bofrättsfiscalen war begynt emot Paul Juusten,
underryttmästaren, för det hän brukade adelig sköld och wapen,
hwartil b:te Juusten påstod sig äga rätt i anseende tildet hans
fader biskopen förunnte adelskap. Huru saken aflopp, bar hän ej
ännu lunnit; men hoppas framdeles, då hän hinner med läsningen
fortfara, fä rätt derpä. En synodaloration af b:te bisk. Juusten,
hällen i Åbo 1572, bar wårt bibliothek i g:lt ms. Den war bunden
tilbopa med et exemplar af K. Johan III:s Kyrkoordning, soin här
på en auction nyligen säldes.

I fall Hans Kongi. Maj :t täckes bewilja mig allernädigst permission, hwarom jag bos hans excellence wär acad. canceller supplicerat, sä bar jag ärnat i nästa månad göra en resa pä 4 mänader
til nägre tyske orter, säsom Göttingen, Leipzig, Halle, Berlin etc.
Jag ärnar då se til, at tillika kurnia gagna wårt fattiga bibliothek,
jämte det jag söker inhämta wisse underrättelser ocb kunskaper som
ligga i min wäg. Kunde jag i nägot mäl derunder äfwen tjena Herr
Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren, sä skulle jag räkna
det för en glad förmon.
Til 4:ta theol. professio, hwartil snart förslag lär komina at uprättas, bafwa sig anmält prof. Nääf, probst. d:r Avellan och theol.
adj. Deutsch. Jag wet ej ännu wisst, om prof. Lefren och rector
Cavander söka.
Prof. Avellan, som warit närä döden, börjar nu repa sig. En
af wära förmögnaste köpmän, Granberg, lieminä ifrån Lillkyro, afled
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i förgår af något hastigt tilstött slag; han war redan på wägen at
tilfriskna ifr. en feber, som någon tid plågat honom.
Wår acad. trägård repar sig wackert. Jag hoppas at under
min utresa också kunna wara den til något biträde.
Ehuru tidig wår wi hade, så synes dock sommaren långsamt wilja
infinna sig; kali blåst och tätä nattfroster hindra wäxternes trefnad
allerödmjukaste tjenare
oeb fortkomst.
Åbo, d. 23. April 1779.
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Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Jag skulle längesedan, och straxt efter min hitkomst i vintras,
enligt min skyldighet med bref upwaktat Herr Arkebiskopen, för
at aflägga ödmjuk tacksägelse för den ynnest jag vid min sidsta
varelse i Upsala, lika som altid tilförene, rönte, men jag wille tillika
kunna öfwerskicka det lofwade probsten Brenneri portrait. Delta
kunde jag, oaktadt mine påminnelser och erhällna löften, ej bekomma förrän nu med sidsta posten; och således, sedän jag en gång
råkat i den elaka ställning at ej förmä hälla ord, sä födde det ena
upskofvet af sig det andra, säsom merendels händer. Portraitet
bar warit förlagdt ibl. andre papprar, och nu först kömmit til rätta;
hwarföre jag ändteUn fär det nöjet at detsamma kunna öfversända.
Tillika bar jag den aran at bifoga et annat, af bisk. von Hontheim;
det sades wara bonom likt.
Angående väre smä academiske nyheter lära d:r Hellenius och
prof. Gadd, ifall jämwäl denne sednare besöker Upsala, lämna
underrättelser. De äro merendels föga hugnelige. Sedän den sä
compendieust tilkonma besynnerliga anatomise profession lika compendieust förswann, sä fruktar jag at det går likaledes med prosectorssyslan. Combination med stads-physici beställningen, hvartil
magistraten förra gängen gaf sit bifall, göra de nu medelst sine
chicaner omöjelig; at tanka päden ännu lämpeligare och för medicinae studium nyttigare combination med intendentskapet vid lazaretet, är förgäfves, dä wi ej kunne räkna pä vederbörande understöd och protection. Hans exc. cantzlern tyckes twärtom önska jämväl de 50 riksdlrs indragning som kronan bestär prosector i lön.
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för at skaffa staten en sä betydlig lindring. Af de 6.000 plåtar soin
Kongi. Ms:t lofwat oss til horti botanici fond, hafve vi ingen
styfver erhällit; saken bar ej blifvit bevakad. Sedän altså den
förra lilla besparingen, liken härtils blifvit tilgrepen, i mening
at et sädant förskott sedän af den wäntade fondens afkastning skulle
kunna ersättas, innoin et eller tu år hunnit ätgä, sä fä wi lägga ned
hela trägården. Naturalhistorien bar säledes ej nu hos oss en
lycklig periode. Det berättas ock, at Hellenius, den enda af de
föreslagne, som lofvade academien i den vägen rätt utmärkt gagn,
blifvit af cantzleren ifr. förslaget til oecon. professionen utsluten;
til belöning för det hän under den lilla tid hän värit demonstrator,
utan den minsta publici känning, ökt örternes antal i trägården til
mer än tiodubbelt, til och med på egen kostnad, af nit för sin
vetenskap. Kreanders besvär bafwa ej en gång värit consistorio
til förklaring communicerade; hän säges vara viss om syslan, oansedt hän intet prof wisat af den ringaste insikt i nat. historien,
el:r balfva och vigtigare delen af denna professions göromål,
och bär är känd för idiot äfven i de förste principierne deraf.
Derigenom går ock nu academien miste om det sköna herbarium
som ass. Haartman ärnat skäncka oss. Men allt detta ersätter väl
Kreander snart, medelst et eller par inpracticable projecter. I dag
skal Schalberg hälla sit inträdestal de objectis logicce et metaphysicce;
åtminstone synes ämnet lofwa nägot interessant. Gadolin är utsedd
til rector för nästa är; i fall hän annors blir sä frisk, at hän kan
härda ut med syslan; lian synes ej blifva gammal man, och ätervinner ganska smätt hälsan och krafterne efter sin sjukdom. Rossen
vegeterar pä förra wiset. Nyligen erböllo wi oförmodl. af cantzlern
befallning, at uprätta förslag til en quarta theol. professio utan
lön. Åt hvem den mä wara ämnad, kunne wi ej weta. Sedän
Cavander intet hopp bar om Calajoki, (emedan Salmenius köpt
g:la Frosterus ifr. Haukipudas ifr. förslaget), sä önskade jag nog
at hän skulle söka och erhälla den, men lian är för litet smickrare,
charlatan och vindbeutel, för at äga särdeles apparence. Lefren
lär väl söka förslag; kanske och Schalberg. Deutschen är wäl
en viss candidat. Twifwelsutan anmäla sig ock Sellen och Arelin,
til äfventyrs jämväl Stierna, hken redan en gäng begärte recommendation at blifva extraord. professor. Säkert är, at facultetens
flor och lustre fär en ny tilökning: Nääf har otroligen bidragit at
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uphjelpa densamma. Ännu har ej någon candidat blifvit examinerad til nästa magisterpromotion, som altsä ej blir talrik; deri
ligger ock förmodligen ingen olycka. Nio disputationer lära inalles,
denna termin, hos oss utkomma. Ifrän Upsala hafve vi pä flere
är inge erhällit; så at de gode herrarne ej lära sköta omat
continuera det förra commercium litterarium; dock skole vi ännu
i sommar pä försök öfversända väre: och i alla f ali blifva til
Herr Arkebiskopen exemplar altid öfversände. Lexell har fätt
permission at göra en resa til södre Europa. Sedän hän altsä öfwerger ryska tjensten, tilträder hän sin lön, undantagandes hvad
hän lämnar til sin vicarius. Af den til astron. instrumenters up-

köpande härtils besparde lönen har hän uphandlat et astron.
ur, som snart hitförväntas, och ärnar i England upköpa nägot
mera som tjenar til ändamålet. Jag har således ej hopp om lön,
innan alla nädär som erhällits el. ytterligare beviljas kunna,
gätt til ända. Nyligen ordinerades här 14 präster, ibland hka
hälften bestod af Österbotningar, och utaf dem woro fyra rätt snälle
och skicklige ynglingar. I vår hofrätt blir utseendet ganska krigiskt; sedän v. presidenten först angripit v. Glan, (liken tvist ej
ännu hunnit biläggas), så har hän nyl. ännu svärare anfallit öfw.
lieut. Ehrenmalm, sin förra wapendragare; och den calabaliken lär
ej blifva så lätt debatterad. Imedlertid äro de öfrige ledamöteme
at beklaga, som måste vara witnen til allt sädant, och utstä mycken
förtret derigenom. Vår biskop grälar ock flitigt i consist. academico, så at wi säilän förrän efter kl. 1 fä åtskiljas; de minsta smäsaker blifva ämnen til beniga öfverläggningar och debatter. Men
jag missbrukar Herr Arkebiskopens tolamod och bör sluta; framödmjukaste tre
härdandes med oaflätelig vördnad
Äbo,

5.

d. 6. Junii 1780.

H. G. Porthan.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Just då folket redde sig til, at efter wanligheten begynna med
bruns-drickningen wid Cuppis, så har man blifwit warse det S:t
Henriks källa uttorckat. Denna händelse, som bäde i anseende til
hälso-watnet, och stadens wattu-tilgäng, är för Åbo så betydelig, har
satt inwänarena

i mycket bekymmer: Heldtens ränna är torr, och
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brunnarne wid Tawast-tullen samt i Mätäjärwi, lika hade sit watten
ifr. Kuppis, hafwa erfarit samma öde. Om altså saken ej kan äter
hjelpas, så blir en del af staden utsatt för swår wattu-bris. Wid
anstäld besiktning fanns källsprånget hafwa flyttat sig vid pass 300
alnar längre bort ifr. staden, pä andra sidan om den wid Kuppis
förbi-rinnande lilla bäcken; det frambryter altså nu ur den lågländta
betesmarken soin ligger under Kuppis-åkrar; stället är nägot sankt,
och källans belägenhet tämmeligen lägre än tilförene. Genom afwägning befanns dock, at wattnet ännu kan fås at rinna til Åbo,
allenast nägon kostnad göres, och en ränna bygges öfwer bäcken; nu
flyter allt watnet in i berörde bäck, blandas där med annat otjenligt diks- och ytwatten, samt tager så wägen under stenbron öfwer
landswägen, åt Heickilä kungsgärd. Ej allenast sjelfwa hufwudkällan i brunnshuset, utan ock de sota källome där bredewid, och
i groparne på sandbacken, ät Mobergs byggnad, hafwa förlorat sit
watten: hufwudkällan är dock ännu ej aldeles tom, emedan den är
tämmel. djup; men det qwarwarande watnet bar förlorat sin
hait, så at föga jäm och föga luftsyra mera deri förspörjes, och
de förre profwen anställas förgäfwes. Dä man ränsat brunnen och
försökt gräfwa den litet djupare, har dock watnet synts blifwa ymnigare; få se hwad nytta derigenom kan winnas. Åker-wakten wid
Kuppis berättar, at hän redan wid Pingst-tiden sedt nägon owanlig
rörelse i jordytan pädet stället där källan nu utbrustit; småningom
har där blifwit en göl
med lerigt watten; delta har allt mera ökt
sig, utwidgat och fördjupat gropen, ändtel. klarnat, och alstrat en
ny rinnel med kalit, klart, och ymnigt flytande watten. Sjelfwa
gölen, där förut warit tämmel. fast mark, är närmare 6 alnar djup,
wid pass af en famns diameter; straxt inwid, närmare til brunnshuset och bäcken, är et sankt ställe el. gäs-jords pöl, soin plägat
gunga hela sommaren igenom, och där man kunnat utan motständ
indrifwa en läng stör i den uplösta leran; märkligt är, at källan ej
där upbrustit. Watnet i den nya källan är mineraliskt, och häller
längt mera luftsyra än det som är qwart i brunnen; men somman
ännu ej hunnit skilja derifrån en myckenhet annat otjenligt watten,
som inrinner ifrän omliggande gölar och pussar, så har man ej eller
anstält ordentliga prof; mycket swagare kännes det i sit nuwarande tilständ wara, än Kuppis fordna brunnswatten. Huruwida
genom tilkörd sand och omkring packad lera det mä kunna aktas
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ifr. otjenliga upspädningar pä et sä olägligt och nog sankt ställe,
skal tiden utwisa. Hela denna händelsen har jag trodt wara sä
märckelig, at jag ansedt mig skyldig densamma til Herr Doctoren,
Arkebiskopen och Procancelleren inberätta. Den torde ock förtjena
berr prof. och ridd. Bergnians upmärksamhet. Wattuprofwerne skola
framdeles noga upgifwas.
I dessa dagar begrofs här v. pastor Wirzenius; hän war närinare 71 är gammal. Domprobsten bekostade hans begrafning.
At
hän dödde, war för honom och flere andra en lycka; säledes blir
äter tilfälle til utdrägt med Lätala kyrkoherdesysslans besättande.
Kyrkoh. Solinus i Pyhämaa, som står pä första rummet ä förslaget, säges ock ligga dödeligen siuk. Af de månge sökande utom
förslag säges nu capell. Holberg i Wehmo hälla högsta budet
(1.200 r. spec.) och altsä äga största apparencen; lian har gift sig
med en finsk borgares enda dotter i Nystad, som medbringar honom
80 å 100 tusende dl. kmt. At Kreander blifwit oec. professor, weta
wi; och wänta at fä höra hans fullmagt. Märkligt blir at se, om
Hellenius til nägot befinnes dugelig el. nyttig. At prof. Gadd
ihogkommes med nägon caracter, skulle wi förmoda; och i det fallet
har hans resa ej warit förgäfwes. Den 23. hujus sker hos oss mutatio
rectoratus. Schalbergs inträdestal war efter förmodan; hän ntredde
för oss arten af ätskillige slags analogata etc. Men en förutgäende
läng bön til Gud, däri hän tackade för hjelp och seger mot sine
bittre fiender, som stått efter hans wälfärd, ära och lif, utförligen
ntredde för Wår Herre obilligheten och storheten af deras arghet,
anförde et längt stycke ur Seneca (i fall Wår Herre glömt denna
auctors ord) angäende detta slags folket, m.m. Denna bön war kronan af altsammans; som consist. acad. märktes warit ibland desse
gudlöse, sä bekom det ock billigtwis ingen widare compliment. Cawander har inkommit med ansökning om förslag tilden sumumeraire theologiae professionen; nägon annan har ännu icke anmält sig.
Under det twisten emellan biskopen och magistraten, angäende gränsorna af den förres rättighet at deltaga i förwaltningen af Spiekerska fattigmagasinet, (och i följe deraf, angäende entreprenadcontractet om magasins-byggnaden), är oafgjord, har magistraten
lätit fortfara med byggnaden, som inan kortt kommer under tak.
Magasinet tyckes blifwa godt, och är beläget där stadsens mälthus,
inwid än, i ändan af Clostergatan: om grannskapet just är det säkraste, skal jag icke säga.
37
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Kriget i hofrätten, emellan v. presidenten och öfw. lieut. Ehrenmalm, fortfar; den sednare har nyligen upläst et dictamen emot
den förre, innehällande sädane slags personalier öf:r Ignatius,
dennes innefattade öf:r Ehrenmalm. Fä se huru den leken
lycktas. Consistorium acad. har denna tiden warit tämmel. flitigt tilhopa; dä wår procanzler altid är försedd med änmen til
debatter, sä at wi aldrig före kl. 1 kurina ätskiljas; säsom: huruwida
rector ej förgått sig, då hän på egen hand utsatt dag til Schalbergs
inträdestal, utan at derom förut warit deliberation i consistorio;
huruwida stipendiariorun disputationes kunna anställas pä Onsdagar, dä procantzler är sysslosatt i consist. ecclesiastico; huruwida
dessa disputationer, (wid lika stipendiarii böra upropas) böra ske
förr el. sednare än catalogus stipendiariorum blifwit reglerad,
och säledes afgjort hka skola wara stipendiarii el:r icke, m.m.
Öfwer dessa wigtiga ämnen aro flere arcks protocoller förde, särdeles
öfwer det sidste, hket sysselsatt oss flere consistorii dagar; soin alla
andra enhälligt tyckt, at revisio catalogi bör gå förut, sä tör hr procantzlem draga saken til h:s excellences decision. Men det har utan
swårighet blifvit lag hos oss, at stipendii-dispp. hädanefter skola
anställas endast pä Lördagame.
Wattufloden har här i landet gjort stor skada; särdeles i Hwittis
och flere soknar som ligga wid Kumå elf. Mänge byar hafwa förlorat ali sin gröda; andre ej fätt göra sit wärutsäde. Platsen där
lifdragcnerne hafwa sit läger, är sä fuktig och med wattugölar
omgifwen, at man ej utan medömkan kan tänka pädet stackars
manskapets wäda i anseende til hälsan. I gär kunde jag första gången uphöra med eldning i mine rum; sä kali har wäderleken warit,
särdeles om nätterne. Men jag missbrukar förmycket Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens tolamod, och bör sluta.
Med wördnad
som

Åbo, d. 16.

6.

Junii 1780.
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Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Af hog at i de academiske disputationer, som under mit inseende
kunna utkomma, tillika med de studerandes öfning, hafwa nägot
tilfälle at tjena vär fattiga finska historia, har jag gifvit nägre
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af mine elever ämnen at arbeta uti, som dermed hafva gemenskap. Men som af de fä monumenter som densamma nplysa, här
ej mycket är samladt, så nödgas jag falla Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren besvärdig med anhållan om böggunstigl
biständ, i hvad Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens
samlingar knnna af sädant innehälla; öfvertygad, at dst som där icke
finnes, fäfängt annorstädes ifrån väntas. Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens ynnest och nit för vår inhemska litteratures upkomst försäkrar mig, at varda hugnad med sådant understöd. Ibland dem som nu först skola utgifvas, är en Historiola concionum sacrarum fennicarum, af herr Tulindberg, Ostrob. Til denna
disputation bar jag af strödde finska predikningar fätt ihop och
gifvit til vårt acad. bibliotbek sä mänge som hoslagde förtekning
innebäller; men som utan tvifvel flere finnas tryckte, beder jag
ödmjukast, at Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren läter
.stud. b:r Starck, hvilken jag derom tilskrifvit, fä lof at afskrifva
titlarne pä dem lika Herr D. Arkebiskopen och Procancelleren kan
äga, förutan de pä denna förtekning upförde. En sädan ynnest skal
jag med samma tacksamma vördnad som Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens öfrige mig beviste välgerningar
erkänna.
At gifva anledning til deras lättare igenfinnande, bar jag bifogat en förtekning päde predikningar jag vet vara utkomne, men
ej bar til hands, hvilkas hela titlar jag derföre ästundar fä del af.
Somlige torde jag väl ifr. Österbotten knnna erhälla, hvarom jag
gjordt anstalt, men dermed torde ännu något dröja. Så vidt möjligt
är, skal jag efterband söka at til värt acad. bibliotbek samla allt hvad
til nationens historia literaria hörer, men det vil ej ,gå sä fort
dermed.
Uti disputationen skal jämväl sjelfva predikosättet hos oss i
gemen kortteligen characteriseras, så väl som förtekning pä predikningarne införas. Den kan altsä tjena säsom et slags appendix til
Strickerska värket, samt gifva anledning at upspana de predikningar, som ännu äro okände; hka jag sedän framdeles vid tilfälle
skal bifoga tilde förut bekante. Sä snart arbetet är tryckt. skal jag
hafva äran at deraf öfversända exemplar. Med oföränderlig vördnad
ödmjnkaste tjenare
—■

Åbo, d. 14. Decemb. 1780.

Henr. Gabr. Porthan.

420

Henrik Gabriel Porthan.

7.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Af disputation om finske utkomne predikningar bar jag
aran at härhos til Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren
öfversända et exemplar; med ödmjukaste anhällan, at om i Herr
Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens samlingar nägre af
dem, som jag härtils ej fått se, skulle finnas, h:r Starck dä kunde
fä tilständ at afskrifva titelbladen, för at til mig desamme öfverskicka. Af dem, som i detta seculo utkommit, bar jag, utom de på
min öfversände förtekning uptagne, sedermera erhällit Pazelii öfver
probsten Jo. Wegelius i Uhleä och väntar snart, at fä Stenbäcks
öfver kyrkoh. iEimelseus i Storkyro. Tulindberg ärnar pro gradu
utgifva de återstäende §§ af samma disputation; hvarföre jag skulle
önska, at innan Pingst-tiden blifva riktad med de hjelpredor, som
tjena til detta ämnets utförande.
Af b. Juustens prästemöte oration, om hvilken jag tilförene
haft aran at heratta, häller jag pä at taga afskrift som gär nägot
långsamt, i anseende tildet gamla exemplarets besvärlighet at läsas;
så snart det är afskrifvit, skal jag hafva aran at öfversända afskriften.

Nyligen bar jag til acad. bibliothek. förwärfwat et band med
äldre finske saker, hwaribland, utom det cirkulairbref af b. Petraeus som beskrifwes i Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens oration De Synodis (dat. 1. Jan. 1654), äfwen finnes et
annat äldre (dat. 1. Dec. 1652), pä swenska tryckt, af b:te biskop
och hela domkapitlet underskrefwet, hvarjämte fölgt en copia af
Petrsei biskopsfullmagt; utgör et arck in 4:o. Dessutom finnes i
samma band 1 '/2 tryckt arck, innehållande prediko-dispositioner,
mäst på svenska, med nägre rader latin emellan, på dominica I. in
Jejunio, II Sönd. i Pastan, 111 d;o, IV d:o, Y d:o; och til slut stär:
Siette. predikan, pä Långfredagen, hvarmed arbetet slutes, utan at
disposition til samme predikan är bifogad. Som titelblad saknas,
vet jag ej när eller af hvem det är utgifvet; men stylen är lika
med den som ses i b. Petraei sidstnämde bref. Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancellarien torde känna detta papper.
Vår biskop är nu lyckeligen äterkommen ifrän sin visitationsresa til Österbotten. Hän bar dock ej funnit möjeligt, at efter sit
upsåt siippa upp til Kemiträsk och Kuusamo. Fä se, när hän vill
visitera den delen af Österbotten, som hän nu spart, och tillika
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lialla, därstädes

prästemöte, hvartil hän denne gängen ej var hugad.
Professor Cavander är nu hitkommen, sedän hän i Wasa gift bort
sin dotter; ännu vete wi ej af termin til hans introduction.
Prof:r Nääf har til consist. academicum inlämnadt betyg af ass:r
Bergman, at hän är utom ständ at denna termin göra tjenst, i anaeende til sine förswagade både kropps och sinneskrafter. Hän
skall vara helt melancholisk ooh wistas ute pä Artuckais. Vicelandsh. Fredensköld har nyl:n förlofvat sig med en fröken Taube
pä Hermansaari. Af matheseos professor hafve wi ännu ej nägot
hördt; hoppas dock at snart förnimma det Lindquist blifwit nämnd.
Sidsta brefvet ifr. Lexell war dat. Paris; och var hän då sinnad
at derifrän resa til England, och öfwer Swerige och Åbo resa tilbaka
til Petersburg.
Jag önskar hjerteligen at få höra det Herr Doctorens, Arkebiskopens och Procancellerens hälsa stadgat sig; det har oroat oss
mycket, at den i wintras spordes vara vacklande. Här har, Gudi
lof, ej värit mycket sjukligt; nu skal dock en rötfeber börja
wisa sig. Yären synes blifva längsam; alla isar äro ännu starcke;
och man fruktar högeligen för väre äkrar, som i höstas hade så
swag brädd. Spannemålen gäller emellan 9 och 11 plätar timnan,
och förrådet är ej stort. Imedlertid brännes och supes här ifrigt.
Med oaflätelig wördnad framhärdar
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 6. April 1781.

8.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Härhos har jag äran at til Herr Arkebiskopen öfversända et
exemplar af andra delen af disp. de Concionibus fennicis. Ämnet
är väl icke just mycket interessant; men säsom det likwäl angår
en liten del af vär nations historia literaria, sä trodde jag at ideen
icke skulle aldeles misshaga älskare af vär fattiga litterature. Det
kunde fördenskul icke annat än högeligen smickra mig, at Herr
Arkebiskopen i sin gunstiga skrifvelse täckts gilla mit försök, och
tillika nnderstödja det med subsidier som medfölgde, af hka jag ej
underlätit at göra bruk, och för hka jag aflägger ödmjukaste tack-
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Nästa termin ärnar jag, om Gud unnar lif och hälsa, fortsätta,
och om möjligt blir, fullända min Poesis fennica, och Bibliothekshistorien; par delar skola ätminstone utgifvas. Jag måste endast
läta dem försvaras säsom specimina; ty gradualisterne vilja ej respondera för sädane suiter, och jag söker gerna at ibland dem ej
hafva andre än dem, soin kunna efter gifven pian sjelfve sammanskrifva sine prof, ehuru besväret at rätta deras arbeten är oftast
större, än at straxt sjelf författa det helt och hållet. Men deras
större öfning och underhällandet af en loflig ambition synes betala
denna möda.
Säsom större delen af väre studerande skola blifva präster, sä
bar jag, för at äfven i min väg gagna så mycket mera, ej allenast
sökt flitigt lämpa mine föreläsningar i rhetoriken til predikostolsvältaligheten, utan ock gifvit någre sine disputationsämnen i
samma afsikt. Och hoppas jag, at då prof. Cavander begynt undervisa dem nti det, som angående predikosättet är theologicum, värt
förenade bemödande något godt i delta mäl skal uträtta. Professor
Bilmark har lofvat sända til Herr Arkebiskopen alla vära utgifna
disputationer, och säledes behöfver jag ej särskildt skicka de som
under min tilsyn utkommit.
Vår philos. magister-promotion har mäst til nästa terniin anstå.
Ungdomen börjar tro sig bättre kunna använda sin kostnad pä
annat sätt til befordrande af sin fortkomst, än at länge ligga vid
academien och antaga graden. Synbarligen aftager ock arbetsamheten, och et yppigt lefnadssätt tiltager ibl. de studerande,
som .gör deras vistande vid academien allt dyrare. Imedlertid
at vid specimina och förhör söka vara så
alfvarsamme som sig göra läter; sä at de magistrar, som til nästa
promotion admitteras, ätminstone ej mä vara sämre än förut i
allmänhet, och sä svage som en och annan de sidsta promotionerne,
ej få rum ibland dem.

hafve wi föresatt oss,

Som af philos. facnlteten ingen annan än prof. Kreander ville
blifva präst, så fär lian S:t Marie annexa, och finska domkyrkoförsamlingen har cons. acad. tilstyrkt hans exc. cantzlern at anförtro prof. Cavander extra ordinem, tils annexa i theol. faculteten kan honom tilfalla. Kreander blef i dag prästvigd, jämte
8 st. studerande, hvaribland 6 Österbotningar. Denna nation har

7

/i2 1781.

423

termin här värit rätt mannstarck; 57 hafva warit inne vid
academien; och deribland finnas ätskillige rätt goda ämnen.
Kreander skal nasta vecka äter resa til Stockholm; dels för sin
löntwist med prof. Lindquist, dels ock förmodel. at advocera för
.sin synnerlige patron vår herr procantzler i en underlig tvist, som
lian formerat emot Consistorium acad. rörande arrendet af den
gärd h:lken hör til acad. trägården, och som sai. prof. Kalm bebodde.
Denne gärd bar det nu f allit h:r biskopen inn at hyra, pädet den
ej skulle kumia uplåtas til prof. Hellenius, (dock emot hyra) såsom
consistim önskade. Vi äre så olycklige, at nastan ingen session
hälles, i bken ej lvister pläga oss; så at jag ej vet huru jag
mä erhålla et privilegium at fä ständigt absentera. Det minsta
stöd i acad:s angelägenheter kunne wi af vår procantzler ej räkna
pä; men flitigt få wi höra huru hän sitter hos oss i cancellerens
ställe, och hvad respect honom tilkommer. Til och med vill hän,
af denna grund, förneka oss at få votera öfver hans propositioner;
och at expeditioner höra gä til cantzlem efter hans enskilda tanka,
men dock af oss alla underskrefne, samt at när hän något säger,
tilhör oss endast at lyda. Hvar gång hän kommer upp, är hän
merendels försedd med nya frön til tvister, som lian med god
framgäng utsår; hvar proposition är stäld i form af förebräelse
och skrapa, hwilken lian vil at wi, den mä vara skälig ell:r oskälig,
höra hälla til godo, och läta inprotocollera ovederlagd, til et bevis
förmodl. hos efterverlden på hans nit och activitet. Vi som
minnas, at hän sjelf, såsom professor, gjorde ingenting så ogerna
somat hälla sine föreläsningar, hwilken knapt nägon så ofta, under
hvarjehanda pretexter, sökte försumma, fä nu flitigt päminnelser
ang. väre ämbetsplikter, och hän synes just vara glad, när hän
tror sig finna tilfälle at förebrå oss nägon efterlätenhet. Nedlagde
saker rifvas åter ä nyo upp; och protocollerne vil hän altid reglera
efter sit behag. Skulle wi läta handtera oss som scholepoikar, och
ej wåga göra et steg utan at begära lof, så skulle det vara wäl.
Hän bar fattat sä höga begrep om sin värdighet, at hän ej vet
sjelf huru högt den hör firas, och pretenderar, at jämwäl den
aktning, som grundad pä personliga meriter och frivillig vördnad
för respectable egenskaper, blifwit förmän bevist hka warit
älskade, skal oaktadt hans upförande och stötande fagoner, honom
oinskränkt bevisas. Men jag hör ej missbruka Herr Arkebiskopens
(lennä
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tolamod, medelst vidlyftigare beklagande af väri öde. Den som
blir rector, är i synnerhet i en svår ställning. Ingen af oss, (ej
en gäng ass. Haartman), är i lag, utom Kreander, som blifvit hans
gebeimeräd och advocat, och lagit det partie hket jag erindrar
mig at Herr Arkebiskopen berättade mig det vår procantzlers fader
i biskop Wittes tid altid Hällit. Förmodl. blir hän ock nu kallad
til ledamot af cons. eccles. för gamma goda egenskap; jag gratulerar
stiftet därtill! Om jag ock resolverat mig at söka en annexa, sä
skulle jag dock bedja Gud bevara mig för den olyckan, at under en
sädan ordförandes tid någonsin blifva ännu af et Consistorium en
ledamot! Det lugn, och den lätthet i ämbetssyslornes bestridande,
den förtröstan pä väre angelägenheters understödjande ä hög ort,
som Åbo academie ägt och förlorat, få wi sakna, men kunne ej
glömma!
Dä jag säg af tidningarne at gr. Liewen lämnat delta timmeliga,
erindrade jag mig det löfte hän gaf Herr Arkebiskopen at til värt
bibliothek skänka sin samling af auctores classici, in usum Delphini
editi. Menar Herr Arkebiskopen at hopp är, at delta löfte honoreras? Herr Arkebiskopens ömhet om vår academie gör, at jag
vågar ödmjukast anhälla om Herr Arkebiskopens gunstiga åtgärd
i den saken! Löftet skedde ju offentHn, äfwen i Hans Kongi.
Maj:tz egen höga ähöro! Kanske arfvingarne ej bestrida dess
värkan, om det dem föreställes; i f ali ock hans framl. excellence
ej skriftel. derom nägot förordnat.
Med nästa är begynne vi äter med utgifvandet af Åbo Tidningarne, på samma sätt som förut skedde. Pränumerationssedlar
tryckas som bäst; och om Herr Arkebiskopen behagar befalla mig,
at af dem öfverstyra exemplar, sä skal jag räkna det för en glad
skyldighet. Yi äro ej utan historiska samlingar, hka wi hoppas
skola förtjena läggas för allmänhetens ögon. Vid tillfälle, kanske
med prof. Kreander, skal jag hafwa äran at sända afskrift in extenso
af sai. bisk. Juustens synodaloration.
Den Högste styrke Herr Arkebiskopens hälsa och krafter, samt
förläne Herr Arkebiskopen et godt slut på delta gamla äret, och
lyckligt inträde i det nya! Det skal altid vara min fägnad at förnimma denna min önskans fullbordan, och beständigt ädagalägga
den wördnad hvarmed jag framliärdar
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 7.

Dec. 1781.

H. G. Porthan.
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P. S. Här berättas at fru Kalm, el. rättare sagt major Lode i
hennes namn gjordt ansökning om et tredje nädär i St. Marise pastorat; och oss lyster höra, huruvida det lyckas. Hon klagar ändock
ständigt öfwer academiens och hela rikets otacksamhet emot hennes
hus.

9.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Straxt efter återkomsten ifrån min vanliga Wiitasaari-resa hade
jag den förmon at af h;r prof. Bilmark undfä det bref af d. 9.
sidstl. Januarii, hvarmed Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren mig täckts behedra. Innan afresan hade jag väl gjordt
anstalt, at et exemplar af Åbo Tidn. til Herr Arkebiskopen och
Procancelleren skulle öfversändas; men som det blifwit försummadt,
har jag nn den aran at öfversända alla de utkomne numrerne på
en gång, och skal om de följandes öfverstyrande, i smäningom, säsom de hinna utkomma, draga behörig försorg.
Kongi, regeringens bref til gr. Brahe finnes i original på landscancelliet härstädes; och tyckes vara et interessant document i vårt
lands historia. Ännu hafve vi ej kunnat öfverkomma gr. Brahes
bref, som föranlätit delta svar. Anmärkningarne ang. barometern,
aro af conr. Ström i Biörneborg; lian är en tänkande man, och jag
undrar nog, at mag. Törnquist nyl. blef honom föredragen vid
lectors syslans besättande här i Åbo. Et bref ifr. biskop Winstrup
til Lunds apad. dävarande cantzler uti Pufendorffska twistigheterne
där vid academien hafve vi in originali öfverkommit; som vi
ej vete at det förut blifvit tryckt, ärne wi införa det i nasta nummet af Tidningarne; det visar nog, at gubben ej var Pufendorffs
wänn.

Om Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren täckes ur
sine rike samlingar gunstigt biträda väre blad med nägre stycken,
skal det med ali vördnad erkännas. Vi hafve sä litet ljus om vårt
lands äldre öden, at allt som dertil tjenar, i synnerhet af oss skal
upsökas. Nog har prof. Calonius och jag en pian, at ifr. kammarcollegii archiv förskaffa oss en hop uplysningar; men sådant kostar
groft. För et extract ur landets jordeböcker, ifr. deras början, in-
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rättadt efter en af oss föreskrefven method, begär man 100: de
riksdaler. Hvad nti landzhöfdingarnes archiver kan stä at finnas,
vete wi ännu icke; men skole göra anstalt, at derom blifva underrättade. Mycket kan det ej vara. Vär geographie skole wi nti
möjeligaste måtto söka uplysa.
De öfversände penningarne til madem. Paleen skal jag, efter
befallning, henne smäningom tilställa; jag träffar henne flitigt hos
assess. Jusleen, som bar mycket att göra med hennes hushällnings
styrande; hon behöfver, stackars gumma, bäde understöd och tilsyn
burn hon det använder.
Fru Hassel är ännu quar i Borgo, dit hon til Jul afreste. Hon
vore lyckelig, om hon ville där quarblifva hos dompr. Krogius,
som pä skäliga vilkor vil hellällä henne hos sig; men jag tviflar
nog, at hon vidtager det rädet. Hennes söner, för hka, i synnerhet den yngre, hon bär en sä oinskränkt ömhet, äro ej nögde
med et sädant förslag; de skulle mycket tappa derpä, och bullra
redan deröfver at hon sä länge dröjer, och ej skickar dem pengar.
Alla hennes vänner hafva styrkt henne at blifva quar och lämna
sönerne bär. Fredric har redan förstört henne; spannemälen ifr.
Ispois, ja dragarne, säljer hän bort pä egen hand, när hän sä finner
för godt; sin mors silfver etc. har hän til en god del pantsatt och
skingrat. Hon lefver ganska knapt, ja för mycket knapt; men hän
skal hafva allt fullt upp för sig och sine stallbröder; hän håller
equipage, ibl. en och ibl. 2:ne hästar i staden, och hans mor måste
gå i halkan, sä at hon ock i höstas gjorde et elakt f ali; aldrig
består hän henne häst. Hon länar upp pngr, som hän straxt förslöser. Jubilseus stär ej i så stor grace; hän super väl mera, när
hän fär; men är för öfrigt mera stilla, och ser altför usel och förfallen ut. Fredric däremot är i ständ at hota sin mor, om ej annat
hjelper; men hon tror honom mer än alla andra menninskjor, äfven
då hän med de orimligaste lögner bedrager henne. Ekenberg lefwer
pä sin ö såsom tilförene, helt enslig; hän synes ganska säilän i
staden, och hans famille aldrig. Alle äro vid hälsan. Jusleen
mår wäl med sin fru; hon är en mycket munter och förständig
menniskja, samt flitig och aktsam hushållerska, som finner mera
nöje uti at syssla hemma, än flänga pä visiter och calaser, samt
de assembleer och picqueniquer med h:lka visse officerare och
secreterare flitigt tjena wär stads damer.
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Nasta vecka börja de fläste af väre professorer at läsa; härtils
hafva blott 2:ne lasit. Prof. Nääf bar på doctorens betyg värit fri
för denna tyngd; theol. adjuncten Deutsch laser för honom. Nu
bar ock dompr. Gadolin erhållit betyg, at lian, i anseende til
resterne af den svåra sjukdom hvaraf hän för Jul blef anfallen, ej
kan göra tjenst denna termin, utan måste fortfara at medicinera.
Således behöfs åter en vicarius. Prof. Gadd omtalar sit förordnande
tilat för oeconomiens uphjelpande göra resor omkring landet; således lär hän ej hafva tilfälle at denna terniin hälla mänga föreläsningar. Kreander har fätt permission at dröja i Stockholm til
nasta öppet vatien. Så at här blir et starkt vicarierande! I mag:r
Röring fingo wi i fjol en rätt skickelig docens; men hän miste
Jultiden hastigt sin fader i slag, så at det lär blifva svärt för
honom at kunna sig här länge uppehälla, b:ket för chemiska vetenskapen hos oss är stor skada. Ass. Haartman är nästan friskare
än förr och mycket ond öfver sin herr broders nit at i consistorio
underhålla ständig split, och upfinna ouphörl. nya ämnen til chicaner.
D:r Pryss synes wäl bära sin älder. Cavander fortfar at
arbeta oförtrutet med ungdomens undervisning. Med de öfrige
academici stär tili efter förra vanligheten. Jag var i höstas hos
d:r Ross pä hans landtgärd; hän vegeterar lika som förr, har förlorat bäde kropps och sinnes krafter, men kan gå på et slätt golf,
när hän en gäng kommer på fötterne; deremot måste hän lyftas af
och pä sin stol, men är til sinnes altid nögd. Det har värit lycka
för hans hus, at hän så länge lefvat; nu hafwa de haft rädrum
at sätta sig på rätt god fot.
Dir. Ross arrenderar af prof. Nääf
hela Nädendahls prästegård och pastoralier; hän skal betala 5.600
dl. i ett för allt, och bär då upp alla inkomster, följer med på läsemöten etc.

Väre hofrätts-herrar äro illa hållne med sin president, som grälar
i ett, styres i allt af öfv.lieut. Ehrenmalm, och i synnerhet tror
sig aldrig kunna wara nog nitisk om det adeliga interessets bevakande; således har lian nyl. föreslagit, at endast adelsmän skulle
presidera vid alla ägodelnings-rätter, m.m. Yice-pres. Ignatius bor
i synnerhet trängt, hvarföre hän dock til en god del harat skylla
sinä egna anstalter. Ihmellisen esivallan Jumala on meidän maalle
andanut, kunne vi väl säga, säsom förra Tavast-gumman. Vär
nye landsböfdinge väntas snart in; lian skal blott hushälla som
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ungkarl, tila fardagen på Saria gär ut, och lämnar där ute sin
famille.
G:le camer. Krook blef nyl. olyckligt öfverkörd på gatan,
och afled efter nägre timmar. Få ae hwilken af de öfverdådige
körare, aom dä äkte i kapp på gatan, faatnar för denna ohygglige
geming; de voro et helt följe. Lagman Krooka änka har och dödt;
och lämnat aina barn i högata fattigdom. Kyrk. Vernan i Kimito
har lätit sammankalla aine creditorer, för at med dem accordera;
hana akuld skal ej vara atörre än omkring 100: de tuaende daler
kmt. Sådane aro fölgderne af väre unge prästers åtkomat til pastorater! Survivancerne börja nu här blifva atarkt i mode. Utom
Aspegren, Miödh och Lebell, hafva regem. pastor Collin fått på
Lojo, magiater Polviander på Hattula aurvivance-resolution, och
flere söka aamma förmon. En ung präst Caireniua akal aöka Masku
på dylik väg, ehuru hana blifwande avärfar Borenius för tidigt
afled. Mag:r Michael Polviander (Mouhijärviensis) gör anstalt
at få Tavast-Kyro på samma sätt soin Idman fick Pälkene.
Det
skal kosta mindre at på sädant via köpa et consistorielt pastorat,.
än at hälla högsta budet för de regala: Salmeniua fick på lika sätt
Calajoki. Högmans öde akrämmer sä vederbörande, at det blir
svärt efter en nägorl. duglig kari til Utsjoki; ännu har ingen anmält
sig at resa dit upp.
Nu följer innelyckt den förr omrörde synodalorationen, soin
värkeligen är märkwärdig. Orthographien har jag jämkat, men för
öfrigt på det nogaste fölgt mit original, som endast på par ställen är oläsligt. Afskrifvaren har för öfrigt värit en slarf, som nog
ses bäde af hana orthographie och nägre meningars beskaffeuhet,
hka hän säkert förderfvadt. Ingressen tyckes tilkännagifva, at
detta prästmöte värit efter reformationen här i stiftet det första..
At soml. präster haft den oseden tilat utdela kaiken genom
klockarena medelst sked, tyckes röja nägon slägtskap med ryske
kyrkana ceremonier. Besynnerligt är at läsa den jämmerliga klagan
hän förer öfwer regeringens härdhet mot präaterskapet, i anseende
til dess inkomster; äfvensom at blifwa varse pastorernes herravälde
öfver sine capellaner, som då värit blott de förres adjuncter. Om
det Concilium pfovinciale, som i 15:de puncten omtalas, har jag
ingen idee. Löjeligt är at djeknarne dä ännu funnit afsättning på
aflatsbref. Häller Herr Arckebiskopen och Procancelleren det för
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tjenligt, at uti Åbo Tidn. införa en kärt recension af delta tai?
Uti samma häfte, finnas ock tvänne tionde-placater af K. Johan 111,
bägge okände för pr. Wilskman. Det ena är dock tryckt af sai.
pr. Rabenius uti disp. de Legis publicatione, om jag rätt mins;
men ej det andra, soin är i synnerhet decicift uti den ventilerade
frågan om pastorum rätt til tionde af säterier. Sedän com. rädet
af Grubbens under tvist med Weman väckt fräga om allmogens
skyldighet at släpa tertialen til nasta stad, en så vigtig sak för
prästeme uppe i landet, och hofrätten ej kunde nägon författning
i det mälet, bar lector Alopaeus insändt afskrift af en resol. på
finska prästerskapets enskilde besvär pä 1734 ärs riksdag, hvari
denna fråga är tämmel. deciderad; originalet finnes i Borgo cons.
archiv. Annu hafve wi ej lagit visst partie, om vi skole i Tidn.
införa sådane handlingar. Straxt efter ofvanb:te synodaloration
finnes ock et stycke med öfwerskrift; De publica pcenitentia ex
actis synodicis. Man war ganska sträng. Om Herr Arkebiskopen
och Procancelleren befaller, sä skal jag ock afskrifva delta stycke;
det är ej längt.
Vår praesul skal hos cancelleren vunnit seger öfver Consistorium,
och således lär hau wäl i nasta vecka tractera oss med denna marknadsgåfva. Vi äro vane wid sådane douceurer. Jag har tagit mit
partie, at tiga, och då jag måste utlåta mig, altid göra det skrifteligen.
Blir det för mig möjeligt, at nasta sommar resa öfver til Sverige, så
skal jag försöka, om det ej går annat få frihet ifr. consistorii göromålen; jag vii däremot åtaga mig hvad andra arbeten som häldst,
och fördubblade göromål i informationsvägen. Hvad Kreander för
sig uträttat, vete vi ej ännu; biskopens advocat harhan värit, hken
dock genom sine herrar hofcolleger skal egentel. drifvit sine
processer med utrumque Consistorium.
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 8. Febr. 1782.

10.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Dä menföre i hafvet hela tiden afbrutit den ordentliga Communication emellan Sverige och oss, sä bar jag drögt at med skrifwelse
upwakta Herr Ark°biskopen och Procancelleren. Men nu bar
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ändteligen hafvet begynt rensas; ehuru wi ej ännu kunne göra oss
säkre om rätt jämn postgäng. Jag hoppas, at väre poster kömmit
öfver til Grislehamn äfwen sä wäl som de svenske til Ekerö, och
Herr Arkebiskopen och Procancelleren säledes erhällit mit
sidsta bref, med N. I—6 af Åbo Tidningarne; nu följa de öfrige
N. 7—ll. Jag förstod ass. Juslen orätt, rörande hans anstalt om
de förste numrernes afsändande; derföre skiekade jag äfven exemplar af dem: men hans glömska angick et annat exemplar, om
hvars afsändande hän tillikaskulle draga försorg. Det öfverflödiga
exemplaret af N. 1 och 2 torde i Upsala finna nägon annan köpare;
då jag med lägenhet, eller ock med posten, allt efter behag, skal
öfverstyra fortsättningen.
Med sidsta post hade jag den äran at erhälla, jämte Herr Arkebiskopens och Procancellerens vördade bref af d. 13. Febr., de
öfversände exemplaren af synod. talen och disputationerne; för
hwilken angenäma skänek jag aflägger ödmjukaste tacksägelse. Det
2;dra exemplaret af engelska öfversättningen har jag redan aflämnat til acad. bibliotheket at fogas tilde förra böeker med lika
Herr Arkebiskopen och Procancelleren riktat detsamma. Pränumerations-pgrne för Åbo Tidn:r, 12 d:r; och 6 dl. til post-pgr, som
tillika medfölgde, har jag ock undfätt; de sednare aro tilräckelige
för hela äret; sä myeket mer, som jag dock värit skyldig at med
deras öfversändande til Herr Arkebiskopen och Procancelleren tid
efter annan göra wäre blad bekante hos hela ideens förste uphofsman och deras säkraste Gynnare.
Bibl. Clewberg har för delta quartal besörgt Tidningarnes utgifvande; den influence redaeteurens smak nödvändigt i ätskilliga delar mäste hafva päde införde styekens vai, dä ej Sällskapet har tilfälle at in pleno deeidera om alla detailler, har gjordt,
at en del numrer ej äro i en stor del läsares tyeke. Men dä et
sådant arbete skal styras af flere, kan ej annat hända, än at utgifvarena äro lika skilde i smak som läsarena. Prof. Calonius har
lämnat in Winstrups bref. Verserne äro af väre unge poeter. Armfeldts bref har Tengström inlämnat. Brefvet i N:o 10, och öfversättningen i Nro 11 äro af ass. Juslen. Det öfrige i Nro 11 har jag
inlämnat. För nästa quartal skal jag besörja Tidningens utgifvande.
Bröstvärk och flussfebrar äro här allmänt gängse; den besynnerliga vintern, som omväxlat med sträng köld, Starck blida och
at

7 3 1782.

431

swärt urwäder, har ifr. Torneå til Petersburg gjort denna sjuklighet allmän. Men dock hafva här ej mänge dödt. Ib]. desse är dock
gle tenngj. Stälfoth, som dog pä sitt 96. el. 97. ålders är. Hofrätten
har ibl. af flussfebern och bröstwärcken warit reducerad til 5 ledamöter, och ganska knapt antal af betjente. Magistraten har af
gamma grund en tid värit inactiv. I gär bestod wårt consist. acad.
af 3 ledamöter som woro närvarande; dock hafva de fläste af oss
härtils lasit, om ej pä acad. dock hemma: men för studenternes
hostande har man svårt at göra sig hörd. Vi hoppas dock, at det
onda nu smäningom skal gä öfver. Jag har, Gudi lof, sluppit med
rätt lindriga känningar härintils. Juslen med sin fru har warit
wärre däran, och mäst i nägre dar hålla sängen. Presid. Cederhielm,
och hans trogne rädgifware och hjertas wänn, öfverst lieut. Ehrenmalm, reste norra vägen til Sverige. Fä nu se, hvartil Ehrenmalm vidare skal nyttjas: antingen at som hofrättsräd blifva ord.
ledamot i hofrätten, sedän hans adjunctions-tid nu gått til ända,
el. lagm. Palens vicarius, (hket h:r lagmannen väl lärer söka
efter möjligheten undslippa), el. präses i den öfverrätt öfr alla
ägodelningsrätter i Finland, som hän och presidenten föreslagit,
pädet Kungen ej mä säsom härtils, besväras med klagomåls afgörande i slike mäl. Til hans ledamöter skola wara utsedde ass. Loffman, dir. Alfving och camer. Gadolin; lika samtel. hulpit tilat
utarbeta planen. Gär den i värkställighet, så har landet at fägna
sig öfver en förträfflig rättvis domstol. Resten af ledamöterne skola
tilkallas af landets besutne adel; af hka exclusive, och utan at pröfning äger rum, huruvida de förstä sig pä lagfarenheten, presidenten
villat ordföranden i ägodelningsrätter skola tagas; hvartil hofrättsns pluralitet sä vida styrkt, at de böra fä dertil af sokname
väljas, utan at hofrätten skal äga at pröfva der as skicklighet, hket
endast om andre ordföranden, när de väljas, skal äga rum. Detta
är nu öfversändt til Kongi. Majstrs decision.
Prof. Lefren har begärt och fätt cons. acad. recommendation
til cantzlern om hans exc. förord för honom at blifva kyrkoherde
i Borås. Om hän har alfvare, vet jag icke: men at lian skal värckeligen fä pastoratet, tror jag ingalunda, i fall ej nägon tilämnad
successor mä drifwa saken igenom pä vederbörligt sätt. Prof :r
Nääf har lagt in om afsked, med full lön och annexa; hans ansökning har ej ännu i cons. acad. förewarit, emedan biskopen ock.
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såsom andre, värit af bröstvärken attaquerad, så at wi en lång tid
haft lugn och frid.
I Borgå skulle i slutet af sidstförl. månad Solitander, Lind och
min broder, som alla sökt eloqu. lection, derföre speciminera; men
den förste bar funnit consistorii kallelse vara onödig, äfven som
prof af honom, hvars skicklighet de förut bordt kanna, och den
medlerste bar af bröstvärk blifvit hindrad. För den orsaken bar
termin til specimen blifvit upskuten, och Sigfrid fätt wänta där
nastan en hei mänad. När nu något må blifva af, vet jag icke.
Förmodl. nämnes Lind til lector, ehuru i alla afseenden yngre
tjensteman; och Solitander fär transport til rectoratet efter Forsius,
sä at Sigfrid får väljä, at antingen förblifva conrector i Helsingforss,
eller söka rectoratet i Lovisa, som til lönen är like med hans nuvarande station. Hän bar ej gäfvor at söka.
-

•-

ödmjukaste tjenare

Åbo, d. 15. Mart. 1782.

11.

H. G. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Til följe af Herr Arkebiskopens och Procancellerens befallning,
uti ynnestfull skrifvelse af d. 20. sidstl. Martii, som jag i förgär
hade den aran at erhälla, öfversändes härhos, sä väl afskriften
af den appendix de Publica poenitentia, som följer tätt efter b.
Juustens synodaloration i det gla ms:tet, som ock Åbo Tidn. N:o 12,
13 och 14, samt den besynnerl. indelningen på frunt. svagheter.
Något annat i det gla ms. finnes mera icke, utom K. Johan III:s
tiondeplacater af d. 27. Sept. 1572, och d. 12. Dec. 1575; af hka det
ena, om jag rätt mins, är tryckt uti Rabenii disp. de Legis publicatione.
Jag hade nog lust, at nägon gäng framdeles utgifva ä nyo pä
trycket b. Juustens förtekning pä Åbo biskopar, med noter; wärt
ms. på bibliotheket lämnar mig dertil liten hjelp. Om jag i sommar,
el. nästa är, sä framt Gud unnar lif och hälsa, fär tilfälle at komma
öfver til Sverige, sä skal jag höra efter, om där flere gle afskrifter
af detta document äro at tillgä. Det hos Nettelblad tryckta är ej
fritt frän fel.
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Herr Arkebiskopen vet, twifwelsutan, at den sig kallande Malachias Lurseus är en candidat, Österbotninge, vid namn Enlund,
nägon torpares son ifr. Mustasaari. Hän valde på mit tilstyrckande
studium medioin®; responderte för en del af ass. Haartmans Sciagraphia morborum (af hken delta är en ej rätt beskedlig imitation), ooh bar ej oäfvet hufvud: men begynte förmycket tycka
om liqueurer, och bar et underligt istadigt humeur. Nu bar lian
öfvergedt medicinen, ocb rest til G. Carleby, bvarest lian bar
en condition, fördelaktig nog, samt sade sig ärna siä sig på handein eller sjöväsendet. Hän war stipendiarius Wahlianus; men
öfvergaf det, och reste ifr. academien. Fä se, hvad lians öden blifwa.
Icke längesedan tilsände mig förre saltpetersjuderi inspectoren
m. Herkepaeus 2 :ne böcker, som hän berättar skola tilhöra Herr
Arkebiskopen ooh Procancelleren, men värit bragte genom län
upp til Tawastland; den ena är Bonav. Corn. Bertramus de Rep.
Ebraeornm,
opera Const. I’Empereur, Lugd. Bat 1641, 12:o, och
den andre II Rumulo del Sig. Marchese Virgilio Malwezzi, tryckt i
Genua hos Piet. Aubert, hvaruti finnes Herr Arkebiskopens och
Procancellerens egenhändigt skrefne namn. När öppet vatien blir,
så skal jag hafva den äran at öfversända dem.
Probsten d:r Lencquists son har nu på trycket förre delen af en
disputation under mit prsesidio de Superstitione veterum fennorum, livarnti väre gamle finnars mythologie är afhandlad, så
godt som lian, hans fader och jag förmätt utreda en så förvirrad
sak. Andre delen skal hän ännu i terniin utge säsom gradual-disp.
om lian fär cand. examen och lyckl. prästerar det, som jag hoppas.
I denna disp. har jag infört mycket, som annars war ämnadt för min
Poesis fennica, som nu derigenom blir mindre vidlyftig. En del
af hist. bibliothecse läter ock en Johnsson trycka.
Fru Hassel war dock så wis, at hon beslöt blifva quar i Borgå,
och hor nu hos dompr. Krogius, hvarest hon har allt fritt, för 100
riksdl. årl. Sönerne vräkas här; ty de fä ej komma dit. Så länge
nägot är quar i visthuset, går det ann; huru hon sedän vil understödja dem, vet jag icke. Ännu har Fredric i behäll sit equipage;
och bar begärt pgr genom bref ifr. sin moder, men ännu ej fätt
något. Både stadsgärden ocb Isbois skola säljas, och fru Hassel
få ersättning i pgr. Ganska lyckligt för henne; hon kannu af
öfverskottet hjelpa sönerne utan at sjelf lida nöd.
—•
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Et ungerskt lexicon har jag excerpert och antecknat de ord, som
förekommo mig lika i mit exemplar af Juslenii Finska lexicon.
Men jag tycker at det spräket har längt större likhet med lappskan,
i flere delar: hwarom jag framdeles närmare skal undersöka. En
ungersk grammatika har jag ock bestält mig.
I Åbo Tidn. ärnar jag införa nägre små afhandlingar, rörande
finska historien. Som desse Tidn. aro ämnade ibl. annat, at uplysa
wärt lands geographie och tillständ, så har jag gjort anstalt, at
ifr. alla län fä omständliga beskrifningar om deras beskaffenhet.
Camer. Tulindberg har meddelt en öfwer Ulileä län, som är rätt
vacker, och i nästa Tidn. skal göras bruk af. Hvad som kan tarfva
rättelse, blir på delta sätt bäst hjelpt.
Ändtel. vann min broder denomination til eloqu. lection i Borgo,
genom biskopens votum decisivum. Men bäde Solitander, som
vägrade at enl. consistorii befallning infinna sig til speciminering,
och Lind skola besvära sig; Lind reser sjelf öfver til Stockholm.
Säledes stär saken i vida fältet.
Herr Arkebiskopen och Procancellerens städse hevistä ynnest
emot mig och min broder gör mig dristig, at jag vågar ödmjukast anhålla, det Herr Arkebiskopen och Procancelleren, genom
gällande förord hos nägon af de mägtige i Stockholm täckes höggunstigt understödja hans rätt. Hän är äldre magister och äldre
tjensteman än Lind, har värit docens vid academien, präsidert och
orert; h:ket den andre ej gjort. Ehuru hans latinska styl värkel.
ej är den yppersta, sä har dock L. genom sit utgifne specimen bevist,
at lian deruti är längt svagare, och i rhetoricis ännu sämre än min
broder.
ödmjukaste tjenare
Med oaflåtelig wördnad
Åbo, d. 5. Apr. 1782.

12.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Härhos har jag äran at öfversända de sidsta 4 numrerne af Åbo
Yerserne i N:o 15 äro af philos. adjuncten Tengström, och de öfrige af min fabrik. Fabeln ur Spectatorn har not.
i hofrätten Wallerian öfversatt. Meteorol. observationerne och
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förtekn. öfver de födda och döda i staden af ass. Bergman; Scarins
lefverne af prof. Bilmark.
Ass. Pomoell blef i dag begrafven; hän bar ej gjort nägon disposition om sin egendom. I förl. Söndags höll d:r Gadolin sit afträde
ifr. finska församlingen, ocb i Söndag håller prof. Cavander sin
inträdespredikan. Ibl. särdeles händelser räknas det här, at frn
Schauman vunnit nådår efter sin fader probsten Hortelius. Hofrätten håller på at dömma hela stadens magistrat til 2 ärs suspension för deras förfarande emot förra casseuren Nymalm; denna
sak är nu et tale-ämne i staden.
Vären fortfar at vara ganska kali och ohyggelig; sä at landt
mannen är ganska förlägen med sin boskap.
Promotionen hos oss blifver icke talrik; det gär ock sent til
med specimina publica. Yär ungdom bar fått i hufvudet den
tanckan, at magisterskapet föga hjelper dem och at man bör se sig
om andra medel til ly eka, än academiske prof och meriter. Til
präste-ordination skal äter en ansenlig hop hafva sig anmält.
Fredric Stenman gjorde nyl. en resa til Borgo, för at söka förleda sin moder tilat flytta hit tilbaka, emedan lian finner sig hafva
myeket förlorat genom hennes frånvaro. Men ännu lyckades det
icke för honom. Gud beware henne ifrän, at å nyo läta honom tubba
sig tilat begä en sädan obetänksamhet, och öfverlämna sig i hans
våld. Ännu är ej afgjordt, om prof. Gadd el. Bilmark skal blifva
rector för nästa är; den förre vill undandraga sig, under förewändning af sine resor omkring landet, til h:ka hän fått publikt
understöd. Vär procantzler har botat professorerne ifrän den
begärelse, hvarmed fordom fikades efter rectoratet; nu önskar litet
hwar at kurnia siippa denna ledsamma post. Prof. Bilmark skal
I nästa consist. blir fräga om
parentera öf:r grefwe v. Liewen.
orator vid tilfälle af Hennes Majstrs tilförväntande lyckliga nederkomst.
Härtils har consist:m eccles. ej fått nägon upp til Utsjoki. Men
nu är en ung Fellman, sin fars adjunet i Limingo, hitkommen för
att undergä pastoral-examen, och sedän i nästa winter resa dit upp.
Unge Lencquist lär väl med denne post öfversända förre delen
af sin disputation. För trängseln pä tryekeriet lär Johnsson ej
ännu sä hastigt fä den delen af Hist. Biblioilleen; tryekt, för h:ken
lian skal blifva respondens: gradualerne hafwa förmonsrätt at
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blifva expedierade. Candidaterne frukta, at de som ej tre veckor
innan promotionsdagen gjort sig färdige, ej siippa til promotion.
i anseende til procancellarii berömliga noghet i smä saker.
Vicelectoren Lind är mi öfverrest i vredesmod, för at stöta
ut min broder ifrån eloqu. lection wid Borgo gymnasium.
Har
hän vigtiga skäl at anföra, så blifver lian i synnerhet farlig. Gud
ödmjukaste tjenare
vet burn min bror mä kunna souteneras.
Åbo, d. 3. Maji 1782.

Henr. Gabr. Porthan.

P. S. Jag glömde berätta, at den rycktbare kyrkoh. Stenfeldt i
Libelitz nyligen af häradsrätten blifwit arresterad, och försänd
til kronohäcktet i Kuopio; sä at hän lär fyllt sit mått. Landcbirurgus Geist där uppe har af swärmodighet dödat 2:ne sine barn
och sig sjelf; samt i et bref til en bekant berättat, at i synnerhet
en falsk attest til hwars utgifwande Stenfeldt honom förledt,
oroade hans samvete: saken angick en kari, som dödt nägra dagar
sedän lian af Stenfeldt blifwit bärdt slagen, och hwilken chirurgen
intygat ej hafwa dödt af samma slag.

13.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Herr Arkebiskop ens och Procancellerens gimstiga skrifvelse af
d. 8. hujus har jag haft den förmon at erhälla; och tackar aldraödmjukast för det höggunstiga löftet at understödja min broder
emot hans competitorers anfall.
Jag hoppas och önskar hjerteligen,
det Herr Arkebiskopens och Procancellerens h aisa mätte tillätit at
lyckeligen fullborda resan til Stockholm; vid h:ket tilfälle jag
ej tviflar, det ju Herr Arkebiskopens och Procancellerens ynnestfulla recommendation mycket värckat, at hos de betydande gifva
Sigfrid! rätt sitt tilbörliga anseende. Saken lär ej ännu sä hastigt
afgöras; ty nu först äro besvären remitterade til biskopens och
consistorii förklaring.
Härhos har jag den aran at öfversända sidsta stycket af Hist.
Bibliothecae Aboensis; dä jag i höst, om Gud spar lif och hälsa,
ärnar ännu tillägga tvänne stycken, sä blir min pian fullfölgd til
slut. Beskrifningen öfver wisse mss., jämte en förtekning päde
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sällsyntare värken, och en allmän öfversikt öfwer värt bibliotheks
tilständ skal sluta arbetet. Som jag i sommar ej lärer siippa ifr.
Åbo, så skal jag hjelpa bibliothecariatet at formera en accurat och
bequämlig realcatalog; sä at vårt bibl:k ändtel. skal blifva i fullkomligt skick. Nu är det nyare rummet innan kortt fnllt, hvad
quarter och smärre formater angär; men pä folianter är brist,
emedan sädane Stora värck som borde fyllä de hyllorna och aro just
bibliotheksböcker, hos oss altför mycket saknas; alla nya editioner
af Patres ecclesiae, Collectiones conciliorum, Acta sanctorum, Corpora historicorum diversarum gentiuni, Tbesauri antiquitt. hebraicar. graecar. et romanarum etc. etc.
Af Åbo Tidn. medfölja ock de sidste numrerne. Det införde
brefvet bar afseende pä nägre critiker, som dels i Stockh.
Posten, dels i bref til en och annan af utgifvarena, dels i discourser
blifvit fälde öfver desse blad; hvaraf auctoren tagit anledning
til denna satire. Författaren är bibl. Clewberg, ehuru hän ej wil
wara känd. Öfversättningen ur Horatius pä N:o 21 är af Tengström. Af Beskr. om Uhleäborg återstär ännu et litet stycke, och
underrättelse om länets städer. Sedän följer en tabell, som visar
landets förkofran päde sidsta ären. En artig Beskr. öfver Åbo
län, af landscamer. Winter, ehuru ej sä detaillerad, bafve vi ock
fätt om bänder, den hän upsatt til sin nye landshöfdinges underrättelse; och boppas jag, at ock öfver de andre länen smäningom
erhälla sädane beskrifningar, som ej litet skola bidraga at göra
värt land kändt med besked, och pålitligare än genom ätskillige
resares etc. flyktiga upgifter.
Af alla de interessante upgifter om h. Juustens slägt, h:ka Herr
Arkebiskopen och Procancelleren täckts mig meddela, samt hvad
jag förut samlat, och dels Spegel, dels Stiernman i sin Matrikel
(wid Starkhauptske slägten) anfört, dels den begynte, men så
mycket mankan se, ofullfölgde action i hofrätten emot ryttmästaren
Paul Juusten, ger anledning tili, skal jag upsätta en kortt afhandling om denna sak för Åbo Tidn. Stiernman i sin Aboa lit. p. 81,
säger at bisk. Thauvonii moder Catharina Juusten war dotter af
ryttm. Juusten, son til biskopen. Männe i de derstädes citerade
oration och programmet, som jag ej ännu kömmit öfver, nägot
finnes til denna genealogiens uplysning? Finnes ej öfver bisk.
Thauvonius nägon likpredikan?
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Ang, Österbottningarnes

Westzynthius; jag

slägtregister skrifwer jag til kyrk.
icke, hvad arbete hän må dervid hafva
Men skada vore det, om et sädant document
vet

användt el. icke.
ej kommer i ljuset.
Et finskt glossarium vore visserl. et interessant värk. Men värst
är, at subsidier dertil äro så fä, och arbetet som fordras dertil,
ofantelig. Det första steget vore, at väl lära sig ryska; ty på
delta spräk äro utkomne grammatikor och ordalängder öfver de
dialecter af finskan, som talas af ätskillige i Ryssland boende finske
nationer, men at förstä, hvad värckel. är finskt, borde man och
kanna tatariska, turkiska, mogoliska etc. språken.
Vid jämförandet af det nya lappska lexicon med värt spräk
bar jag funnit, at lappskan värckel. ej är så närä slägt med finskan
som jag trodt, ehuru ej aldels främmande. Då samma sak beteknas
med flere lappska ord, ibl. h:ka nägre äro lika finskan, men andre
icke, så misstänker jag de förre at vara sedermera länte, likasom
mänge swenske ord; och således bör jag fästa min upmärksamhet
förnämligast vid sädane som äro ensamme, och dock finska, men
innan alla lappske ord hunnit fullständigt samlas och dialecteme
rädföras, blir denna pröfning svår.
En pastor Hupel närä Dorpt, som är känd för sine Nachrichten
von Est- und Lifland, arbetar pä estniska spräkets uphjelpande;
med honom bar jag lust at inlåta mig i brefwäxling, äfven som med
Lithander, hwilken nu är flyttad ifr. Dagö til et pastorat pä fasta
landet.
Vår nye landshöfdinge rustar starkt med stadens handlande, som
ej gjort anstalt at förse landet med tilräckeligt förråd sait; Bremer
hälles för den störste syndaren, och pästäs at fördelen af frakter
derute vållat denna underlätenhet.
Kyrk. Lilius i Messuby skal vara död; och hans son, som nu
inkommit til pastoralexamen, säges hafva för sig en pian at succedera genom samma väg, som Idman kom til Pälkäne.
Nu har vär ac. cantzler decidert, at byggnaden vid ac. trägården skal försäljas, at afskära ali ani. til vidare tvister, och
platsen användas til trägärdens utvidgande. I den ställning saken
räkat, var denna decision oss icke obehaglig; ty annors hade,
efter de 6 årens förlopp, innoin hka biskopen skulle innehafva
och reperera gärden, oundvikeliga trätor förestätt. Dä skulle repa-

2

V5 1782.

439

rationerne pröfvas, ny hyressumma och hyresman determineras etc.;
alli ämnen, för hka vi alle bäfvade. Men imedlertid förstätter oss
denna författning i största bekymmer. Vi hafve ej ännu fätt summan fullt ut, som skal utgöra trägärdsfonden; genom förskott ur
andre cassor bar denna fond imedlertid räkat i ansenlig gäld. Huru
skal alt delta betalas, och fonden altsä blifva varaktig? När nu
trägården skal utwidgas, platsen planeras, nytt plank omkring densamma sättas m.m., sä vete wi ej huru pgrne skola räcka til. Då
byggnaden säljes, köpes det mästa säsom brännved; i stället at
den på stället ännu kunnat stä en mannsälder, och cassan ej allenast
imedlertid hinna regleras, utan ock af hyran et årl. tilskott af
300 d;r kmt vinnas. Consistorii idee var, at cassan med aldeles
ingen reparation skulle graveras; och säkert hade innehafvaren,
at desto längre njuta förmon af byggnaden, reparert den til husbehof. Sedän hade byggnaden dock kunnat bortsäljas, som brännved. Nu mäste väl ock demonstrators-byggnaden flyttas ut åt gatan;
ty midt i trägården blir olämpligt at lämna den; äter en ny kostnad.
At äfven bortsälja den, och lämna trägården sä ensam, at ingen
menniskja bor där inwid, och säledes lämna den utan ali wakt, är
ej heller rädligt. Hvad byggnadens försäljande nukan inbringa,
svarar wäl icke emot kostnaden som förestär, och som blir större i
samma mon trägården vidgas. För ali denna förlägenhet, hafwe
wi at tacka wär procantzlers nit för trägårdens hästa, som ban behagar kalla sit gräl, och derföre förebrätt consist: m at ej nog ömt
hafva sedt på trägårdens förmon och bestånd. Oaktadt cantzlerns
förra bref innehöll, at allt skulle vara ogjordt tils hans ytterligare
decision, sä hyrde likväl biskopen, Consistorium aldeles oätspordt,
bortt gärden ät häradsh. Lagerborg. Yi skötte ock ej omat blanda
oss deri; men nu bar denna sidsta decision förekommit honom obehaglig, häldst hän var så viss omat allt skulle afgöras efter hans
ästundan. Fä nu se, hvad räd kan päfinnas.
Prof. Nääfs ansökning om ständig tjenstfrihet, med fulla lönens
behällande, synes ej af alla vilja gynnas: soml. vilja borttaga en
at lämnas ät hans efterträdare el. vicarius. Alle finna nogsamt, at hän sjelf ej kan göra tjenst. Jag vet intet exempel, at
lönen på det sättet blifvit delt; nog är det sant, at hans flit och
förtjenster ej äro lysande; men kanske exemplet torde vara farligt.
Jag vil minnas, at t. ex. pr. Carl Asp i Upsala ock fick afsked
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med full lön; ehuru hans tjenstgörning ej lär varat länge, eli. värit
särdeles ifrig. Sedän disputeras, om i Nääfs ställe skal begäras en
V:s theologus (hvarpä genom domprobstens sjuklighet snart torde
följa på lika sätt en VI:s), eller theol. adjuncten förordnas at läsa
för honom. Adjuncten äter tycker det blifva för sig tungt at för
intet äläggas ständig tjenstgörning. Så at brydsamma frågor just
samlat sig öfver oss; och under allt delta är enigheten ej at räkna
på: dissentierar ingen annan, så gör procantzlern det.
Hisinger och Haartman hafva tilbudit en årl. tilökning af 100
plätar til demonstrators-lönen, om den förwandlas til en beständig
professio hist. naturalis, hörande til philos. faculteten; med vilkor,
at professorn skal vara med. doctor, läsa privatim i mat. medica
och diaeten, hafva praefecturam horti, och fä avancera til indelt
lön i sin tour. Delta sidsta vilkor hafva de fläste philos. facultelens
ledamöter ej velat admittera; så at jag icke vet, hvad utgång
saken kan taga. De tycka, at det blir för längt för yngsta prof :n
at vänta på full lön, när 2:ne skola tjena för 400 plätar i pgr, utom
de soin torde fä tjena för intet. De mena at de g :1a stam-professionerna, och de exspectantes som räkna på dem, härigenom skulle
komma at lida; at i synnerhet acad. secreteraren aldrig mera skulle
kunna söka en profession, emedan hans lön är större än 400 plätar;
at private-stiftningar ej böra träda i lika rätt til kronans löner,
som de publike; at medicinska faculteten härigenom skulle pä
den philosophiske göra en inkräktning, m.m. Törs jag häröfver
utbedja mig Herr Arkebiskopens och Procancellerens yttrande?
Nog är ock det svårt at refusera et capital af 10.000 daler, som
accademien tilbjudes; och en hist. nat. professor vore visserl.
nyttig; äfven som intet ondt deri synes vara, at vi hafve en medicus tili wid academien. Men kanske det vore så godt, om hän
förblefve demonstrator.
Til primus wid instundande promotion i philos. faculteten utnämdes af de fläste rösterne cand. Meinander, Wiburg. Hän är
egentl. mathematicus; och har jämwäl warit i Upsala. Gratist
blir cand. Ingman, Nylandus. Promowendi äro 21. I går examinerades de sidste. Frägan blir: An institutio academica ad eas lantuin litteras docendas tota conferri debeat, quee ad munera publica
administranda, vei qusestuum liberalium genera adjuvanda, proxime
prosint? Nu disputeras här starkt; och har jag, utom Lencquists
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pars posterior, äfven 2:ne andre pä trycket, som under mit inssende
skola försvaras. Prof:r Bilmark skal d. 13. Junii parentera öfver
r.r. Liewen; och magisterpromotion sker den 20. Prof:r Gadd tager
dock emot rectoratet för nasta år.
Ifr. Petersburg hafve wi den obehagl. underrättelsen, at Laxman
hken rest til Nertschinsk såsom bergsräd vid de därvarande bergwärken, blifwit af gouverneuren öf:r samma wärk, general Böckelman, angifven i senaten för ämbetsfel, bvarpå senaten skilt honom
vid syslan, och kallat honom til Petersburg at förklara sig. Academien derstädes bar räkat i et swårt krig med sin director herr
Domaschnew, som helt despotiskt vil handtera ledamöterne, hvaremot de vilja värja sig.
Tvisten skal vara sä swär, at den ej
kan slutas, utan at directorn eli. de fläste academici skiljas ifr.
sine stationer. Isynnerhet skal directorns vrede drabbat prof. Euler
den yngre och Kotelnikof, hken hän skildt ifr. upsikten öfver nat.
cabinettet och bibliotheket, honom aldeles ohördan. Detta äro ej
angenäma nyheter; och ej heller det, at collegierådet Pallas, som
är en sä snäll academicus (och nyl. jämte denna titel fätt til sine
förre 1.000 riihi er årl. en tilökning af 1.200 rubler, för at hafva
upsikt öfver skogarne i ryska riket) tagit partie för directorn emot
samtel. sine medbröder, (med h:ka lian i början gjorde gemensam
sak), för at få Kotelnikofs station tillika med sin egen. Men jag
missbrukar Herr Arkebiskopens och Procantzlerns tolamod med
mine långe bref; och bör derföre sluta.
Annu vete vi ej, när prof. Kreander ärnar hemkomma, eli. under
hvad titel hän fätt et ansenl. understöd af publike medel.
Af den parentation öf:r framl. h:r canc. r. Hassel, med hvars
utgifvande drögt sä länge, och hvartil jag nu icke kan upgifva
orsaken, blef mig älagdt, at innom förelagd dag länma afskrift.
Då jag omöjel. i de omständigheter, och när jag som bäst af mängfaldige göromål var öfverhopad, hade tilfälle at lägga hand vid
dess öfwerseende, nödgades jag läta en student afskrifwa den ifr.
det concept hvarutur den blef declamerad, och hvarwid här och
där, särdeles i början voro ändringar gjorde: och sädan skickades
den öfver til hans ecx. ac. cantzler. Jag vet icke hvad bruk
deraf egentel. skal göras; men sä snart häde tryckeriet och jag fä
nägon ledighet, skal jag här läta trycka den i sommat, sädan som
den numera af mig blifwit öfversedd. Med anmärkningame och
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bilagorna

är jag deremot
skal bära mig åt; hvarom
mig hos Herr Arkebiskopen
vördnad framhärdar

Åbo, d. 24. Maji 1782.

14.

ännu ej fullkoml. deciderad huru jag
jag beder i ödmjukhet at härnäsi få
ocb Procantzlern förfräga. Med djup
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop ocb Procanceller.

Herr Arkebiskopen ocb Procancelleren täckes förläta mig, at
jag sä länge drögt tilat med skrifvelse uppvackta Herr Arkebiskopen ocb Procancelleren, samt för ali i sommars åtnjuten ynnest
aflägga min ödmjukaste tacksägelse! Jag skal med sä mycket större
flit framdeles söka göra mig värdig tilgift; under ferierne bar jag
ej värit sä stadigt inne, soin jag nu fär lof tili, dä wi ifrån nasta
Mändag, vill Gud, skole börja med värt vanlige arbete. Ännu
sakne wi väre studenter af de närmaste nationerne; men af de
aflägsnare äro de tämmeligen manstarckt inkomne; Österbotningarne gä redan närmare til 50.
De äterstäende numrer af Åbo Tidn. följa härbos; fortsättningen
skal jag efter hand bafva den aran at öfversända.
Innan kärt afgår bref til vär cantzler, rörande Hisingers ocb
Haartmans offert af 100: de plåtars ärlig tilökning pä demonstrators
lönen, i fall syslan förwandlas til ord. historiae naturalis profession
i philosophiska facnlteten. Consistorii pluralitet bar refuserat
deras anbud säsom obilligt ocb skadeligt; soin värckel. låter curieust
nog. Biskopens votum decisivum vände pluraliteten ät den sidan.
För byggnaderne wid academiske trägärden fick academien närmare 2.000 d:r kmt, som ej räcker tilat planera ocb stänga platsen,
samt flytta demonstratorshuset ut åt gatan. Jag begriper sannerligen icke, huru vi skole hushälla, sä at trägärden kan conserveras i längden, utan at exponera väre öfrige smä cassor för banqueroute; för bwilken förlägenhet wi hafve at tacka vär h:r procantzlers patriotiska nit för academieträgärdens bästa. Det fär väl
nu gå säsom det kan.
Unge mag:r Lauraeus bar nyl. gift sig med framl. handelsman Simolins dotter; lian är nu pastoris adjunkt vid finska domk.
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församlingen, och tillika esquadr. predikant vid lifdragonerne,
jämte en m. Hök, Wästgöthe; desse twå dela emellan sig halfva
reg. pastors lön, som öfwersten tvungit m. Carenius at afstå, så
vida hän ej gör tjenst, hindrad derifr. af sin hypocliondre.
Hasselska parentationen är nu under arbete pä trycket; hoppandes jag, at med sidsta fartygen få nödige exemplar öfversände til
Sverige. Af Lencquists sednare del bar jag aran at bärhos skicka
et exemplar;
och twänne bar jag öfversändt med fartyg, för at
genom Swederus framskaffas til Upsala. Med secr. Nylander skal
Falanders manuscript äterfölja.
Som biskopen fnnnit collectorssyslan här wid cathedr. scholan
onödig, sä är den indragen, åtminstone tils vidare. Domprobstens hälsa är mycket kinkig; sä at ovisst är, om lian är i ständ
at hålla sine föreläsningar.
Nu talas äter om, at öfv.lierit. Ebrenmalm skal fä bofrättsråds
fullmagt; dä hän wäl lärer fiska efter den lön, som v. Glan nu
innehafver. Hans vapnedragare Cederwald gifter sig i dessa dagar
med framl. prof. Rabenii dotter, med hwilken hän sä länge warit
förlofvad.
Sedän handelsm. (förut skeppscapit.) Tjäder efter lector Sellen
ärfde g:le Thorvöstiske huset, så bar lian nu så studsat upp det,
at det är af de vaekraste stenhus i hela staden. För öfrigt bar
man ej byggt stort här detta är. Den regniga väderleken, hwilken
allt eontinuerar, bar gjort bärgningen swär, och värsädens mognad
långsam och ojämn; sä at kornet lärer i är blifva dyrt hos oss,
äfven som hafre och ärter. Men rägväxten bar blifwit tämmel.
hjelpelig, ehuru säden är små och ofta nog söt; sä at wi ej få
så wackert bröd och sä godt som i f joi. Rycktet om ymnig växt
bar redan gjort, at man här ej vill betala för råg öfver 7 ä 7V2 plät
tunnan; sädens swaga beskaffenhet lär väl ock dertil bidraga. Halm
fä vi deremot nog, äfvensom hö, ehuru det sednare merendels
skämt vid bärgningen. Med vördnad
allerödmjukaste
tjenare
vara

——

Åbo, d. 1. Oct. 1782.

Henr. Gabr. Porthan.
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15. Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procanceller.
Herr Arkebiskopens och Procancellerens höggunstiga skrifwelse
af d. 16. hujus bar jag haft den förmon at erhålla. Posterne
ifr. Stockholm bit, hafva denna tiden med särdeles skyndsamhet
anländt; men wi tvifle om väre bref lika snällt sluppit öfver ti]
Sverige. Den regniga väderleken bar här flitigt fortfarit; men at
dock folcket fätt en skälig ärsväxt, kan man sluta af spanmålspriset, som bar är emellan 7 och 8 plätar för rägtunnan.
Visserligen vore academien mera betjent med understöd för bot.
trägården, i dess nuvarande ställning, än med en ny professor.
Men intet hopp är, at få donatorerne på den tankan. Först är tydeligt, at nägon personel välvilja för Hellenius mycket värckat på
donatorernes frikostighet; kanske ock hos ass. Haartman nägon
hog at hindra, det genom Hellenii transport til en annan sysiä,
(som för denne blir nödvändig at söka, då hans nuvarande station
är så swag), trägården ej må falla i Kreanders händer, dä lian fruktar, (och det, äfven efter min öfvertygelse, med skäl) at des öde ej
blir bättre än i de sidsta ären af d:r Kalma tid. Härtil kommer,
at donatorernes pian var formerad innan man kunde föreställa slg,
at trägården, genom herr biskopens nit, skuile räka i sådan förlägenhet. Hisingers disposition, hvilken lian inryckt i sin och sin
afl. frus testamentum reciprocum, är genom testamentets upläsande i hofrätten, efter fruns död, redan allmänt kunnig, och en
ambition bindrar at numera ätertaga den, hvarföre ock academiens
refus märckes högel. förtryta honom; i hwilken ställning minst
kan väntas, at lian på annat sätt skal läta oss erfara sin välvilja;
så at jag fruktar, at alltsammans blir om intet, i fall ej cantzlern
annorlunda anser deras anbud. Expedition til cantzlern bar ej ännu
blifvit öfversänd; jag vet icke hvarföre. Den obehagliga animositet, som af denna och Hera anledningar upwäxt emellan ass.
Haartman och hans broder biskopen, beröfvar oss, fruktar jag, flera
vedermälen af den förras nit för academiens bästa. Jag bar märkt,
at hän nu önskar at fä afsked med lönens bibehällande; här var
i ani. deraf et förslag, at Bergman skuile träda med honom i
något accord, hvaraf hela profiten skuile tilfalla academien; men
nu höres ej mera deraf. Gerna ville Haartman hafva Hellenius i
sit ställe, af vänskap för honom; men denne önskar bäldre få

aB

/io 1782.

445

quarblifva vid nat. liisterien, el:r söka vissa professioner i philos.
faculteten, emedan medicinen ej roar honom. Önskeligt vore, at
vi finge nägon skieklig medicus at träda i Haartmans ställe; ty
länge blir hän väl ej mera vid syslan, såsom lian tydel. förklarat
för flere.
Hellenius häller nu på at formera en artig samling af foglar,
härtils allesammans finska, hka upstoppade och innom lädor med
glas före wäl förvarade hän skänker til academien, jämte en artig
insectsamling. Men vi aro förlägne om mm för allt delta. Fattigdomen är oss pä alla ställen i vägen. Sädant kan decouragera
den mäst nitiska samlare; hälst när så mänge andre förtretligheter
tilstöta.
Af Hasselska parentationen bar jag nu fått 3 arck tryekta, utom
programmet som gör 2 arck; ätminstone 5 arck äterstä. Dock går
det väl nu fort, sedän programmerne til väre solenniteter hunnit
ur vägen.
I morgon och öfvermorgon parentera först Clewberg på svensk
vers, och sedän Tengström på latinsk prosa, samt en ung Schoultz på
svensk vers öf:r änkedrotningen. En Clewberg tilstött bröstsjuka har
vällat längre upskof än man önskat. Vår rector, prof. Gadd har
utgedt programmet på svenska, sä grannt, at jag högel. önskar det
värit på latin, för at af färre tadlas. Vår andre solennitet lär ock
oförtöfvadt firas.
Af Äbo Tidningarne har jag äran at sända N:o 40—43. I nästa
nummer begynnes en myeket detaillerad beskrifning öfver Äbo
stad, i sitt nuvarande tilstånd.
Ehrenmalm är dock blefven hofrättsråd, til hela landets grämelse.
Om lian ock skall fä full lön, vete vi ej ännu. Men nog ser man, at
Ignatius lär fä lof at skaffa honom plats, hvad det lider. Landshöfdingen Armfeldt har synt ut plats til en ny stad pä Åland;
Ehrenmalmarnes motständ oaktadt har lian föreslagit Castelholm.
Fä se huru saken slår ut. Ändtel. skal i vinter blifva prästmöte
i G. Carleby, d. 22. och följ. Februarii. Aiimelaeus i Storkyrö är
praeses, Laihiander vice-praeses, Ervast i Muhos, och Stenbäck i
Hermä respondentes (den tredje bar jag förgätit); Wegelius etc.
opponentes; Kickovius (regem. pastor) en orator etc. Disputationen tryekes i Wasa. Om Cavander el. Kreander skal resa med
hiskopen, är ej ännu afgjordt.
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Ehuru prof. Nääf såsom vanför begärt afsked, skole vi dock i
dag upp i consist. acad. majus at döma öfver et mäl, som dir.
Ross instämt emot honom och hans fru, lika skola med Imgg och
slag egenmägtigt kört honom bortt ifr. Nädendals prästegärd som
Ross af dem arrenderat. Förmodl. lär ej stort konna bevisas, mer
än at de egenmägtigt skildt honom ifr. arrendet, bket dock Ross
skal bordt gå ifrän. Fä se burn det mä gä.
Fithies änka bar såldt sit skeppsbvarf, gärd och repslageri, åt et
interessentskap af handlande, för 96,000 dl. kmt. Skepscapit. Hasselius skal blifwa deras byggmästare, och bar lott nti värcket;
äfven som hon behåller deraf en ättonde-del. Sin quarn bjuder hon
åt bränneriet för 50,000 dl. kmt, och det tros at den accepteras.
Jag bar denna tiden hållit pä at samla gle programmer och
lectionscataloger vid denna academie. Nägot bar jag fätt tilsammans; men ganska ofollständigt.
Mamsell Palen lefver på förra viset. Hos ass. Juslen träffar jag
henne flitigt. Om fru Hassels resolution böres intet finalt.
Som ass. Palen i Wasa, emot tjenstfribet, afstätt 100 rdr af sin
lön ärl., och Juslen ätagit sig at göra hans sysiä, sä bar hofrätten
tillagt lagm. Idman, liken med sin talrika famille ännu är nastan
ödmjukaste
lönlös, dessa 100 rdr. Med oaflätelig vördnad
tjenare
Åbo, d. 29.

16.

Oct. 1782.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Härbos bar jag den aran at öfversända de sidsta numrorna af
Tidningarne. Nägot nytt, at dem bifoga ifrän denna orten,
vet jag nu icke; mer än at vär biskop, oaktadt alla demonstrationer,
äter ändrat sin föresats om visitationsresan til Österbotten, som
hän säger för sin frus och sin egen sjuklighets skull. Men folcket
tror, at hansaversion för prästmöte äfven nägot dertil bidragit.
Österbotningarne, som imedlertid gjort sig färdige at emottaga
honom, tycka ej särdeles om saken; disputationen lär förmodligen
nu vara tryckt. Ehuru cursen om prästmötet etc. redan i 6 veckor
värit underskrefven, bar den dock quarhållits; som straxt var
Åbo
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malum öinen: lika gerna hade då jämwäl det första circulairet
kunnat blifva oexpedieradt. Någre nye präster blefvo i förra veckan
ordinerade och ibl. dem en Forsman, pastors son i Laihela, extraord. vid Nylands dragoner, en Mathesius, Georgs son, och en Hedberg ifr. Wetili.
Vi äre här vid academien illa brydde för brist pä mm. I synnerhet vete wi nu ej, hvar vi skole förvara våra naturalier, sedän
vi utom stenar och snäckor bekommit örter af Haartman och
Kalmske buset (neml. Rudbecks herbarium), samt insecter och
upstoppade foglar (innom glas vackert förvarade) af Hellenius,
hken ock begynt anstalta om fiskars och amphibiers förvarande i
spiritu vini. foglarne äro nastan blott finske. Men insecterne ifr.
flere orter, med et vackert medföljande skäp, samt glas öfver alla
lädorna. Somlige projectera at continuera academiebyggnaden, allt
öfver krubban; hvarigenom 4 rum torde vinnas, om trappan akulle
ifr. nedre förstugan updragas; men andre tycka at det knapt lönar
kostnaden, til hken vi dessutom ej vete utväg. Imedlertid hafve vi
intet ställe at så placera väre samlingar, at vi täckas visa dem för
resande el. andre curiosi. Efterät tycker jag nu, at om träg. byggningen fätt stä (hvilken jag ej utan harm kan se nedrifvas, i
anseende tildet goda timmer den bestär af, som nu visar sig, sedän
brädfodringen är bortta), sä hade demonstrators byggningen väl
kunnat tils vidare användas til naturaliekammare. Men det är nu
allt försent!
Lector Orrseus i Borgå dödde mycket hastigt af slag. Hän bar
bar en son, hken orerte öf:r hertigens af Smäland födelse. Den
dagen då första oration hölls, gaf vär biskop en stätlig dinee åt
staterne; och vär rector prof. Gadd hade et kalas följande dagen.
Ibl. annan högtidlighet, hvarmed den firades, hölls en concert på
academien af väre virtuoser magistrarne Röring, Nordberg och
Tulindberg, biträdde af nägre flere. Det stycket, som pä sidsta
Åbo Tidn. satyriserar öf:r ähörarenas oväsende vid det tilfället, är
förmodel. af bibl. Clewberg, fast hän ej vil vara känd. Tengström
är författare til Beskrifningen om Åbo stad.
Parentationen öfver sai. canc.r. Hassel är färdig tryckt; och bar
jag til hr Kgl. secr. Fredenheim öfversändt nägre complette exemplar, til en början, samt 100:de exemplar af första och sidsta bladen
at prydas med vignetter. De öfrige skola vid tilfälle följa efter.
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Titelbiadet är dock ej ännu afdraget; emedan jag väntar hans
lätande öf:r det öfversände profexemplaret.

ut-

Et stycke af min Bibl. Historia är ock mi på trycket, däri början
göres med beskrifningen öf:r dess märkvärdigaste böcker, och
särledes nu först manuscripterne. Sedän återstår ej annat, än biographier öf:r dess vårdare, så mycket jag kan prsestera.
Efter ass. Gjörwell vil befordra til tryck en biografille öf:r vär
Mich. Wexionius, så bar jag tyckt, at den härifrån borde insändas.
Jag bar derföre samlat til dess förfärdigande. Men ingen äger här
likpredikan öf:r honom; ja ej en gång secr. Gahm bar den. Jag
anhäller fördenskull ödmjukast, at om Herr Arkebiskopen och
Procancelleren äger den, fä läta afskrifva personalierne genom nägon
studerande finne därstädes, hvarom jag dä ville draga försorg. Jag
bar af acad. och hofrättens protocoller sökt lära kanna Wexionius,
och tror mig hafva hans arbeten täml. complette. Med vördnad
—• ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 29. Nov. 1782.

17.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Herr Arkebiskopens och Procancellerens gunstiga skrifvelse af
d. 13. Novembris, med innelyckte 2 riksd. för Åbo Tidn. expedierande nasta är, bar jag af herr prof. Bilmark undfått, och säsom jag i quäll ärnar anträda min vanliga julresa för at besöka
mine sjuke föräldrar, sä har jag anmodat ass. Juslen at under min
fränvaro öfverstyra Tidningarne, hket hän sig ätagit. Nu följa
innelyckt de sidst utkomne numrer, jämte part. X af min Historia
Bibliothecae Aboensis; den XI och som jag hoppas äfven XII skal
nasta termin följa efter. Emot min förmodan blir delta arbete
vidlyftigt; men jag har ej trodt mig om mss. kunna vara korttare.
Jag har dock utlämnat judicia om innehällets värde, m.m. Dessa
beskrifningar fordra nog arbete; men det tröstar mig, at de torde
visa det värt bibliothek värckel. äger en hop artiga saker, som
förtjena at vara kände, och som älskare af sädane skrifter ej ogerna
lära se beskrefne.
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Jag har ock denna tiden, til våre bibliothecariers hjelp, formerat
pian til en rätt nyttig realcatalog öf:r bibl: t, säsom jag tycker
at den bör inrättas; och skal jag upfylla denna pian hvad mine
vetenskaper angår, hket ock ätskillige mine ämbetes bröder, såsom
Calonius, Lindquist och Hellenius, lofvat göra hvar i sin vetenskap,
så at vi til nästa höst hoppas hafva arbetet färdigt; dä vårt bibl:k
af hvar och en som vill, skall rätt beqväml. kunna nyttjas. Jag
conserverar för detta värk en affection, som gör at jag gema i
hvad mål ske kan, önskar bidraga til dess förmon. Af en hop
sällsyntare g:le svenske och i synnerhet finske editioner har jag
åter kunnat förse det med en liten skänk, stigande til något öfver
100 hand, som ej kosta mig mycket, men pä bibl;t ej böra saknas.
Det växer smäningom, genom en och annan present; stundom ock
nägot ms.
Då vi voro åter brydde, i anseende til vår ac. trägärd, som ej ännu
fätt ut sin fond tilfyllest, och hvarest hela anstalten med fenstren
snart mäste förbättras och ändras, emedan de läka, så berättade
prof. Hellenius, at hän har utväg tilat utan academiens kostnad
göra hela denna betydliga reparation; hän har ej ännu sagt, hken
bestär den, men lyckligt är det, at private understöd hjelpa oss
ur vår förlägenhet.
Af parentationen öf:r sai. h:r canc. r. Hassel lärer väl herr
Kongi. secr. Fredenheim nu fätt nägot exemplar så färdigt, at
hän kunnat det til Herr Arkebiskopen och Procancelleren aflämna.
Af prof. Gadds programmer hoppas jag vid återkomsten få tilfälle
at öfversända exemplar; kanske med honom sjelf. Denna termin
har, utom min partic. X, blott en moralisk disp. under prof. Bilmark utkommit.
Väre professorer äro nu modige at gifta sig. Kreander höll i
gär bröllop; Lindquist ärnar til nästa termins bör jän också hämta
fru med sig. Hellenius säges vara förlofvad med apoth. v. Mells
äldsta dotter, och får med henne fru Hassels förra gärd, som nu
är stäteligen uplagad, och hvarest sidst ass. v. Aken bodt, som i
sommat ärnar flytta til Pippings nya gård på Stora Aningaisgatan.
Et besynnerligt ryckte går här i staden, at lagman Palen skal
accordera bortt sin sysiä til majoren Lode (fru Kalms mäg), för
14 tusende plåtar, hvaraf regementet tilskjuter 10 tusen plåtar,
och Lode sjelf de öfrige 4 tusende. Sedän det lyckades för Ehren29
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malm at komma in i hofrätten, sä hafva knektarne funnit at de rätt
väl kunna duga til domare. Men för civilstaten är utsikten desto
mindre hugnelig, och för landet och folket ej bättre! Och hos
oss skola alla dessa nya moder börjas!
Et märkligt exempel är
ock det, at då adv. fiscalen efter vanligheten genomgätt lagman
Janssons dombok, och för en hop f el, dock ej af de större, begynte
actionera honom, sä ankom bref ifrän just. cantzlern, at actionen
skulle läggas ned!
Om väderleken i sommars var regnig, sä bar uphällsvädret nu
värit lika beständigt; vi hafve altså ganska litet snö. Rågen gäller
här 6V2 å 7 plåtar; men saltet 54 å 57 dl. tunnan. Österbotniske
städerne hafva värit olycklige; ej allenast 2:ne smörfartyg (det
ena ifr. Brahestad med 7.000 L®) hafva förgätts, utan ock par saltskepp. Et bar för vinterns skull måst stadna vid Öregrund; såleds
aro de utan sait, som är en stor olycka för landet. Åbo bar 17.000
tunnor i förräd; men nog är det allt innan Martii mänads slut,
då hela landet strömmar hit!
Den Högste förläne Herr Arkebiskopen och Procancelleren et
lyckligt slut pä detta är! Och ali förnöjelse och sällhet i det nästkommande! Vid äterkomsten ifr. min födelseort, där jag skild
ifr. ali Communication med den öfriga verlden fär lof at tilbringa
tiden, boppas jag förnimma at denna upriktiga önskan gätt i fullbordan. Med oaflätelig vördnad
ödmjukaste t:re
—•

Åbo, d. 20. Dec. 1782.

18.

-

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

När ändtel. posteme sluppo öfver hafvet, 15 pä en gång (som
ingen här minnes tilförene hafva händt), sä hade jag ock den äran
at erhälla Herr Arkebiskopens gunstiga bref af d. 18. sidstl. Februari. Herr Arkebiskopen täckes förläta mig, at jag sä länge hällit
upp att öfversända wäre tidningar; jag bar hvar postdag väntat få
höra, at hafvet skulle öpna sig eller lägga sig, och derigenom blifvit
förledd at ej nyttja norre vägen. Vi hafve ständigt inbillat oss,
at nästa hafspost skulle förr hinna fram.
Nu har jag äran at
öfversända de numrer som imedlertid samlats hos mig.
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Under Päskferierne renskrifver jag til trycket en del af min
Bibliotheks-Historia. Likpredikan öf:r Mich. Gyldenstålpe är här
visserl. ej lätt at öfverkomma; alla swara mig at de ej sedt den,
utom prof. Bilmark, liken säger sig haft den, men gifvit bärt den.
Celses och Warmholtz interessante arbeten skal jag efter
möjeligheten söka befordra til afsättning; men bokköpare blifva
hos oss alt färre.
Rummet öf:r consist. ecclesiasticum bar jag hört biskopen ärna,
så snart domkyrkans råd medgifver, läta tilreda til domcapitlets
sessionsrum, för at vinna tilfälle at fä et förmak, och emedan
archivet behöfver nuvarande sessionsrummet til, m.m. Jag känner
ej ännu den saken i grund; men skal höra derefter. Och äre wi
imedlertid Herr Arkebiskopen högeligen förbundne för benägen
anvisning pä et mm för vär nat. kammare soin värckel. vore stätligt, om vi kunde få nyttja det. Men vi hafva ej at vänta mycken
faveur af vär procantzler; och fordras fördenskull mycken försiktighet, om vär begäran skal vinna bifall. Insectskäpet är nti
färdigt och rätt snyggt; samlingen ock artig at börja med. Fogelsamlingen växer likaledes.
Jag gratulerar Herr Arkebiskopen tilden sköna acquisition af
Moniini. Herculanensia. Det är värckeligen sällsamt, at en pävisk
nch italiensk biskop utwärkat en sä prägtig skänk för en luthersk
arkebiskop; eller gifvit den; jag vet ej visst hvilketdera. Men så
synes den ej blifvit förvärfvad för intet, dä en så vacker genskänk
beredes. Fä se, om vårt ac. bibliothek kan erhälla de sidsta
tomerne för sä godt pris af Harculanska Monumenterne soin de
förre.
Af väre Tidn. finner Herr Arkebiskopen at vär theol. facultet
lidit en dubbel förlust. Hvilka i stället skola befordras, vet jag
icke. Nog lär Lefren söka transport; kanske ock Kreander. Til
theol. adjuncturen sägas wära philos. adjuncter ibl. andre anmäla
sig; sä at här lär blifva et starckt disputerande i theologicis.
Vär apothecare von Mell var pä vägen at dö; men öfvervann
likväl sin farliga feber. Utom dem som pä tidn. omtalas, bar ock
hospit. prästen Julen dödt.
Vär procantzler fortfar at vara nitisk; mi bar hän i synnerhet
klagat pä oss för väre lectionsförtekningars ofullständighet; och
var ej dermed nögd, at vi härefter lofvat så inrätta dem som den
v.
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strängaste rättfärdighet kräfver, ulan anmälte deras brister för den
förflutne tiden. Det halp icke, at de just sädane förut passerat;
at hans egne alla samteligen, utan undantag, haft samma f el. De
fläste af oss hafva nami. ej specificerat lectionsämnet för
hvar dag, som sannerl. är en stor fäfänga. Hvad tro cancelleren
blir deraf upbygd, at hän fär se (om det vore möjel. at tro det hän
bar tid och nöje af väre lectionsförtekningars reviderande) huru
mänga verser af Horatius etc. jag hvar dag explicerat? och skal
jag äfven specificera versernes innehäll, sä bör jag afskrifva mine
lectioner in extenso. Med en sädan slags controllering, dä vederbörande ej sjelfve aro tilstädes, uträttas ingenting, mer än at man
ständigt oroas, och til slut mäste ledsna. Hvem hindrar mig, om
jag ej för samvetets skull ärligen vil göra min sysiä, at skryta
på förtekningarne med det jag aldrig läst? Exempel fattas ej
heller derpä. Jag vet ej, om vi hafve at tacka vår procantzlers
rapporter el:r hvad annan orsak för et bref som vi fingo ifr. vär
cantzler, af d. 28. Dec., men som nu först anlände med de mänga
posterne. Det innehäller en censur öfver hela vär tjenstgöming,
uti en förevitande och sträng ton, capabel at betaga en redlig
academicus ali hog och lust tilat annorlunda arbeta än en oxe för
piskan; det heter at vi hafve för Stora löner, aro försumlige i vär
sysiä m.m. Vi borde veckan för Päsk och Pingst läsa til och med
Fredagen, och tredje dagen åter begynna med lectionerne. Äro
herrarne i Upsala sä flitige? Hofrätten här sluter arbetet Tisdagen
för helgen, och börjar lika med oss Mändagen efter helgen; och
vi hafva constitutionernes klara bokstaf för oss. Men jag vill
ej ytterligare besvära Herr Arkebiskopen med mine klagomäl. Jag
har alla terminer arbetat som en träl; och utom mine publike
timmar haft 3 och 4 private lectioner. Til helöning och upmuntran
fä vi nu höra at vi äro sä late, at vi ej förtjena vär lön. Jag har
nu först twänne år upburit denna Stora lön, som värckel. gått til
500 riksd.; sedän jag hunnit 45 ärs ålder och mot 20 är arbetat
för ingen eller ringa lön vid academien, har jag ej trodt at detta
vore en afundswärd lycka; och när man skal köpa böcker, säsom
jag trodt mig höra göra, til eget behof och andras tjenst, erfar jag
at den ej tilläter stor besparing, ocksä vid den tarfligaste lefnad.
Men jag bör sluta.
ödmiukaate t :re
—•

Åbo, d. 17. Apr. 1783.
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Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskopen och Procanceller.

Sidsta nummeni af Åbo Tidningen bar Jag den aran at innelyckt Herr Arkebiskopen tilsända. Bibliothecarien Clewbergs tai
öf:r Änkedrotningen lärer väl hän sjelf, eller vär nuv. rector,
prof. Gadd, (hka bägge rest öfver til Sverige), utdela; de togo
tilden ändan exemplar med sig, och lofvade Clewberg at ej glömma
sin skyldighet. Yär biskop tyckte ej om, at talet skulle tryckas på
acad:s kostnad, efter man afslagit honom hans begäran at pä lika
sätt fä sit tai öf:r bertig Carls förmälning tryckt, hvarföre lian mäst
göra det pä egen bekostnad. Men vi hjelpte oss ifrän et så ledsamt
inkast med den ursäkten at Clewbergs tai, (om hvars tryckande
hän ej anhöll, utan som Consistorium straxt det blifvit hällit tyckte
förtjena det), var pä svenska, och således mera för allmänheten.
Jag glömde sidst heratta, at jag nu bar Österbotningames genealogie om händer, och låter afskrifva den; fä se hvad bruk sedän
deraf kan göras. Det arbetet täi ännu mycken förbättring; men
är dock ganska curieust. Afskriften som tages, skal förvaras i
nationsbibliotbeket, dit vi samle allt hvad fäs kan om Österbotten.
Hvarest skal man kunna öfverkomma Zadeleri manuscript om
Österbotten, hvarom jämväl Warmholtz i sin Bibliotheca talar?
Det önskade vi gerna fä afskrifva. En Wargs tryckta oration om
Österbotten fattas oss ock, Widmans samlingar hafve vi. Falanders
berättelse skickade jag med Clewberg til herr Kongi. exp. secreteraren Fredenheim, med anhällan om dess öfverstyrande til Herr
Arkebiskopen, och hoppas at det redan anländt. För den grace
Herr Arkebiskopen bevisade oss med dess länande, aflägger jag
ödmjukaste tacksägelse; det gifver oss ämne til någre artiklar i väre
Tidningar, och är i flere afseenden curieust.
Wexionii personalier kan jag här ingenstädes öfverkomma. Om
hans hemseder och charactere kan jag ej erbälla den aldraminsta
underrättelse. Jag skal ännu adressera mig til secr. Gahm, at försöka om hän ur sine Smolandicis kan gifva mig nägon hjelp, i en
el. annan mätto.
Nu hafve vi här haft rätt varma dagar en vecka; men nattfroster och brist pä regn göra dock våren längsam; kälan är djup,
och ännu quar i jorden. Slottsfjärden är uppe, allt til Bockholmen,
men vikarne fulla med is. Prof. Hellenii bien hafva dock redan
i några dagar dragit, och Pikis-bönderne begynt sä ärter.
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Consistorium ac. kan ej underläta at gä til lians exc. cantzlern
med en förklaring, i anseende til hans bref om vär försummelighet,
hken, de fläste åtminstone, ej tro sig böra vidkännas. Här som
annorstädes, nu som förr, skolka somlige hvad de kanna; men så
arbeta andre desto flitigare. Likväl skäras alla öfver en kam; och
det kostar pä, när man med ali nit söker göra sin sysiä, at til belöning erhålla skrupenser. Jag laser, utom mine publike timmar,
12 timmar i veckan; repeterar publike lectionerne dessutom i 2
timmar; bar nationsmöten hvarje Onsdag och Lördag i 3 timmar,
samt mottager ocb rättar studentemes scripta samma dagar ifrån
kl. 7 om morgonen til kl. 12. Mera tyckes ej heller en tysk professor kunna medhinna. Tid behöfve vi ock at bereda oss, at sjelfve
läsa (på det vi ej efter 10 år skola vara aldeles nr modet med
vär lärdom), ocb sysiä med en hop andre literaire göromäl. Åtskillige af mine colleger äro visserligen ej heller ledige. Och
likafullt förehålles oss samteligen wår försumlighet. Bästa partiet
som vi kunne taga, lär förmodel. blifva, at hädanefter vara sådane
somman afmälar oss, och endast tillika vanja oss vid et åsnetolamod, eller obekymmersamhet om hvad man säger ät och om oss.
Icke mä professores i Upsala för Påsk och Pingst läsa til och med
Fredagen, samt äter begynna om Tisdagen, säsom oss nu är befallt?
Vi ärne värckel. icke lyda, innan det oss ytterligare älägges;
ty vi hafve klar lag för oss uti kungabrefvet af den 29. Aug. 1749:
och hofrätten härstädes arbetar aldrig längre än til och med Onsdagen, samt begynnes sedän ej förrän om Måndagen efter helgen.
Uti consistorii ac. betänkande af den 19. April 1774, om lofdagarnes
förminskning, hvaruti Herr Arkebiskopen deltog, föreslogs at publika lectionerne skulle ej slutas förrän med Tisdagen för, och begynnas med Torsdagen efter helgen; men derpä bar aldrig något
svar el. förordnande fölgt; större inskränkning tyckas väl desse
ferier ej kunna tola. Aldraminst kan det läggas oss til last, säsom
försummelse, at vi härtils fölgt den lag vi härtils ägt.
Ifrån Ryssland hafve vi här omständel. kunskap om vet. acad:s
befrielse ifr. sin Domaschnefs tyranni. Hän bar ådragit sig sit
hastiga fall sjelf, genom et bref til Käjsarinnan, deri hän vägade
anklaga gener. procurateuren furst Wäsemskoj (en lika fullmyndig
herre i allt hvad tili inrikes styrseln hör, som Potemkin i krigs-saker
etc.) säsom sin fiende och högst partisk; denne herre hade, jämte
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nägre anclre, blifvit af Käjsarinnan anbefalld at undersöka acad:s
tvistigheter med sin chef. Utom delta oförsiktiga steg hade väl
kunnat hända at Domaschnef segrat; ty i Ryssland kan man ej
gerna hafva rätt emot sine förmän; dä större delen af de utländske
professorerne säkert hade lagit el. fått afsked. Sedän furstinnan
Dascbkof fick styrseln (et fruntimmer af ovanliga insikter och tiltagsenhet), hafva mänga ändringar skedt vid academien; hvarmed
dock academici härtils ej haft anledning at vara missnögde. Georgi
och Fuss hafva blifvit ordin. academici; den förre i chemien, och
den sednare i mathematiken, såsom denne har en vacker figure, så
kan sädant ej lända honom til skada, dä en dame är chef. En d:r
Socolof har blifvit adjunct i chemien, (hken ej kunde under
Domaschnefs tid vinna den förmonen), Goloivin academicus extraord.
och Inochodsoj acad. ordinarius i astronomien. Ferbe.r ifr. Mitan,
är kallad såsom academicus i chemien til Petersburg med 1.400
rublers årlig lön och fria husrum. Förut har ingen så stor lön, utom
gle Euler som har 3.000, och Pallas, som har 1.600 rubler. Denne
sidste, hvars charactere ej är så berömlig som hans insikter, (varandes konstig, hai och invecklad), har pä furstinnans befallning
mäst correspondera med Ferber; och häller god mine, fast lian
liemi, gerna sedt at siippa en sådan rival vid sidan. Som furstinnan
förmant alla til flit, så måste nu jämväl de academici bereda sig til
at författa afhandlingar, lika härtils intet gjort, såsom Kotelnikof,
Protassof etc. Många omdömen, har et fruntimmers förordnande
til acad:s chef jämväl i Ryssland förorsakat. Men när Catharina
kan styra hela Ryssland, hvarföre ej fru Daschkof academien? I
sit tilträdestal har hon lofvat protegera dem hos Käjsarinnan, och
mera kunna academici sannerl. ej begära. Laxmans öde är obehagligt; lian vistas ännu, såsom afdankad, i en liten stad i Sibirien,
emellan Jakutsk och Ochotsk. Nyl. har hän sänt sine söner til
Petersburg med växter för Storfursten, hka blifvit väl uptagne;
får se om nägot til hans hjelp och räddning kan åstadkommas?
Lidenska bibliothecarien lämnade tidigt verlden. Artigt blir at
höra hken som blifver hans efterträdare. Yi vete ännu ej en
gång at gissa, hken här skal blifva theol. adjunct. Arelin, som förr
haft förslag (men sannerligen ej stort duger), och lector Törnquist
(som är en stor pedant), blifva väl visse sökande; sedän omtalas
conr. Ström ifr. Biörneborg och kyrkoh. Hirn ifr. Siundä, jag
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ej med hvad visshet.

Men våre philos. adjuncter rusta sig

disputera i theologien. Jag undrar i den delen mer på Tidgren,
som ej kan et ord finska, har et oredigt målföre etc, men lian
tror at Heinricius ännu länge lefver, hken är i sin förra belägenhet.
at

D:r Pryss synes nog hafva affallit. Haartman är snarare friskare
än förut; och låter trycka en disp. på svenska, at ventileras af
stipendiarierne, hvars inspector han åter är; han tröttas ej heller
i sin nit för academien, til hvars förmån ali hans lönbesparing af
honom ärnas. Cavander, som fortfar at vara flitig, är olycklig
med sin fru, hvars oredighet alit mera tiltager, så at hon måste
numera hållas innom bevakning; det är et svårt kors.
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 25. Apr. 1783.

Henr. Gabr. Porthan.

P. S. Om den projecterade hist. nat. profession hafve vi intet
fått. Här pratas, at vår cantzler skal ärna nedlägga sine ämbeten, och at gr. Creutz ifrån Paris skal intaga hans ställe. Hvad
grund det må hafva, vete vi icke. Men skulle det ske, torde vi
komma i vacker bocardo hvem vi böre önska oss i stället tili
Msecenas.
Vi äre här brydde, huruvida öfver framl. hertigen af Smäland
skal i academien parenteras. I allt fall är Kreander tilsagd at
hafva en oration färdig vid terminens slut. Törs jag utbedja mig
underrättelse om hvad Upsalienses göra? Vi tänke, at superflua
non nocent; och öfver högsts. K. Carl XI: s prinsar parenterades
här.
P. S. Rätt som jag var färdig at afsända mit bref, anlände
svenska posten, med hwilken jag hade den äran at undfå Herr Arkebiskopens gunstiga skrifvelse af d. 30. sidstl. April.
Jag vet icke medelst hwilken blandning N:o 3 af Tidn. blifvit
bärtta. Nu följer den; förmodel. lär Juslen hafva behållit den.
Så snart min tilämnade respondens, en Sinius, son til pastor
Ijoensis, hinner skrifva sit prof pä' philos. faculteten, sä skal nästa
partic. af Bibl. Historien utges, hvaraf första arket är tryckt.
Jag skal göra mig underrättad hvarest mams. Friderica Röring
här i staden mä vistas, och med det snaraste tilställa henne de sände
pgrne. Jag har ej trodt, at hon sknlle vistas här; häldst hennes
svar

Vs 1783.

457

systrar, bäde fru Lencquist

och fru Arckenholtz tyckas kunnat
hafva henne hos sig.
Anmärkningarne öfver Dalina Historia aro af philos. adjuncten
Tidgren. Auctor tildet sä kallade ang. sjelfsväldet skal vara
Lizelius, extr. bataill. präst vid Åbo läns regemente; hwilken nyl.
presentert i cons. eccles. en kallelseskrift el. anhällan af Wirmo
församl. at blifva föreslagen til deraa kapellan, sedän en dylik
konat, ehuru plumpt den var tilstäld, lyckades för probst. Polvianders son i Mouhijärvi. Ofvanbemälde veckoskrift duger ej
stort; och minst det som utgifvaren sjelf skrifvit; men den behagar
sämre classen af stadsboerne.
Nu hafve vi befallning af vär Maecenas at inkomma med förslag
til en quartus theol. professor; hka den syslan må aöka, vet jag
ännu icke. Förmodel. blir Lefren en; kanske ock Kreander. Vore
lön at tilträda, så blefve ej brist på sökande ifrän alla häll.

20.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Tvänne eller trenne bref, med hka jag haft den äran at upvackta
Herr Arkebiskopen, hoppaa jag nu vara lyckeligen framkomne. Jag
kan ej annat erindra mig, än at jag äfven berättat om de pgrs
erhållande hka Herr Arkebiskopen för Åbo Tidningarne öfversändt.
De sednast anlände skal jag efter befallning smäningom tilställa
mamsell Palen, som jag hos Juslen som oftaat träffar.
Af Åbo Tidn. följa de 2:ne sidst utkomne numrer. Icke allenast
de sökande til theol. adjuncturen, utan ock andre bereda sig hos
oas at disputera i theologien.
Sokneadj. i S:t Maria magister
Levin bar redan tryckt sin diap. under prof. Cavanders prsesidio
de Salute gentilium ceterna; hvaruti ingalunda finnes något kätteri.
Collega vid domscholan magister Gust. Dan. Montin utger under
domprobstens praesidio en disp. de Precibus. Nn är andra el.
tredje editionen af titelbladet til Österbotningarnes präatmötsdisp. utkommen. De blefvo i vintras lustigt narrade; circulairet
om prästmötet var i cons:o upsatt och justeradt, samt dagar och
officianter determinerade; de sidstnämde jämväl tilsagde. Alit
detta förmädde ej allenast prästerne at rusta sig färdige tilat mot-
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sin biskop, utan somlige voro ock så bråda, (nami. de aflägsnare, ifr. Cajanaborgs län etc.), at de redan begäfvo sig pä
resan til G. Carleby, litan at bafva erhällit consistorii bref. Men
officianterne, soin fätt äterbud och averterade derom sine vänner,
hindrade dem genom sine underrättelser at resa längre. Gubbarne
logo saken, hvarom de bärifr. fätt så säker kunskap, för sä afgjord,
at de pä sädant sätt gjorde sig sjelfve olägenhet; somlige af de
norre prästerne hunno allt til Pyhäjoki, hvarifrån de helt misslynte mäste vända om.
Yär gle Arenius ärnar äter söka Malax; stackars gubbe, det lär
såsom förut blifva förgäfves. Holmudd ocb Carling ifr. Pedersöre, Hedberg ifr. Wetili m.fl. competera ock derom. Unge magister
Lauraeus, såsom interessent i Carenii köpeskilling för Loimijoki,
väntar dagl. fullmagt pä regem. pastorssyslan vid lifdragonerne.
Prof. Nääfs änka skal bafva såldt sin stadsgård til sin svåger,
den vittre capit. Gyllenstålpe, som pä återresan ifr. Ryssland
besökt Åbo, och här ärnar quarstadna. Prof:r Cavander bar köpt
domprobstinan Prysses stadsgård för 14.500 dl. kmt; och prof.
Schalberg skal stå i dylik handel med professorskan Wallenia, för
10.000 dl.; det kommer endast derpä an, at lian kan upnegociera
de 4.000 dl. som straxt böra erläggas. Det är i brist af vigtigare
saker, som jag fyller brefvet med sådane smä berättelser.
Dock, litet vigtigare är at cantzlern, äfven som consistorii pluralitet, afslagit Hisingers och Haartmans anbud, rörande hist. naturalis professionen. Derigenom bar academien ej allenast förlorat
de af dem erbudne 10.000 dl. kmt, utan ock ass. Haartman tillika
blifvit så missnögd, (Herr Arkebiskopen känner hans humeur), at
hans frikostighet emot academien tagit en ända. Hän hade ej allenast et capital i beredskap at gifva demonstrator, hvars sysiä
skulle pä förra foten blifva bestäende, sin riktiga lön, utan ock, om
hän för sin sysiä kunde erhälla accord eller skulle ännu lefva nägre
år, och liinna öka sine besparingar, använda allt til academiens
bästa, dels til förökning af hist. nat. professors lön, dels til medicinska stipendier; derom bar hän genom arch. Bäck lätit hans
excellence underrättas. Men alle se ej en sak pä samma sida. Jag
kan just undra, burn lian så mycket kunnat bespara; ty lian lefver
hederl. i sit hus, ocb köper jämväl årl. nägot böcker; likväl var
hän i ständ tilat nu offerera academien 2.000 riksd. Men såsom
taga
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vi förut äro förmögne nog, sä hafve vi ej skött omat emottaga
en sä lumpen summa. Hvart hän nu mä erna gifva sine pengar,
vet jag ännu icke.
Vår rector fortfar at vistas i Stockholm; men det säges, at hans
hemödande för landets uphjelpande, medelst flere vackre förslager,
ej skal nog värderas. Någre säga här, at Cdewberg, som ock öfverrest, skal försöka at förskaffa sin sysiä tour til lön i philos. faculteten efter fullmagtsdatum; vore det möjeligt, sä ville jag gerna
byta sysiä med honom, och gifva et helt ärs lön i mellangift, endast
at siippa det ledsamma Consistorium academicum.
Sedän Weman i Kimito gjorde sä wackerbörjan (hän bar accordert
med sine creditorer, cederar dem pastoralierne och behäller prästgärden, sportlarne och nägotdera capellet), sä har kyrk. Helsingberg i Lätala fölgt hans exempel, och jämväl begärt sine creditorers
sammankallande; gälden skal vara 4 ä 5 tusen riksdaler, och egendomen, med ovissa fordringar inberäknade, 130. Ty det mästa som
fins i luiset, är svärfadrens, probst. Idmans. Vackra fölgder af vår
befordrings systeme! Hän har dock jämväl et annat förslag, at litet
hjelpa sig; som Lätala är litet pastorat, sä har hän hos Kungen
begärt Pyhämaa til annexa; detta har hindrat det sednare pastoratets äterbesättande.

En lustig historie berättas ifr. Petersburg. Sedän Domschnef
föll, har lian blifvit, säsom ske plägar, persequerad pä flere vis.
Ibl.

annat

hade lian i academiens

namn

och säsom dels för dess

bibliothek, dels för det under acad. stäende gymnasii behof, lätit
inkomma någre suiter af dels latinske dels franske auctores classici,
snygge editioner, til egen och sine vänners tjenst; förmodl. gick
detta ut pä nägon besparing i tuli el. andre afgifter. Ibl. dessa befunnos, til ali olycka. La Pucelle d’Orleans, Le cousin de Mahomet,
Les bijoux indiscrets, och par andre sädane upbyggelige värk. Det
fick fru Daschkow uti; remonstrerte det för Käjsarinnan. At för
gymnasii ungdomens tjenst införskrifva sädane böcker var ju horribelt! Altsä blef befalt, at altsammans skulle upbrännas, som ock til
pricka värkstäldes. För sit elaka sällskaps skull måste altsä Sallustius, Virgilius, Boileau, Racine etc. blifva et rof för lägan! Säsom
ofta i verbien plägar tilgä!
Åbo, d. 8. Maji 1783.

ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.
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21.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

De sidst utkomne numrer af Åbo Tidningarne, bar jag aran
härhos öfversända. Den physiska beskrifningen öfver vär stad
af ass. Bergman är väl nög vidlyftig och torde ej förekomma
andre så interessant soin oss stadsboer; men innehäller dock så
mycket goda saker, at jag tyckt det vara skada, om den skulle blifvit
förkärtad. Annu räcker den på par numrer; och sä vidtager
historiska beskrifningen som äter är af Tengström. Fä städer i
riket lära säledes vara beskrefne så fullständigt. Vi hafve ock beskrifningar, ehuru kärttare, öfver någre städer i Österbotten; och
en af landscamer. Winter öf:r Åbo höfdingedöme; sä at materialier
til Tidningarne ej fela. Den geographiska artickeln är i synnerhet
altid at lita pä för oss utgifvare; historiska saker äro deremot rarare.
Någre stycken, som camer. Tulindberg lofvat förbättra i Beskr. öf:r
Österbotten, hafve vi väntat pä; hvarföre den artickeln nog länge
värit afbruten. Jag bar dock nu päminnt om deras insändande,
och gjort anstalt om dylika articlars erhällande ifr. Wasa och
Tavastehus.
Nu är finska armeen (sä när som pä Österb. och Savolax regementer) samlad vid Tavastehus, på Parola malm. Hit väntas Prinsen af Hessen Darmstadt och r.r. Carl Sparre med visshet, at
bese samma läger (den sednare häller den 10. hujus en ridd. syn i
Lätala); men om Kungens ankomst talas helt olika. Caplansbostället med en el:r flere andre gårdar skal afbrunnit vid Hvittis
kyrka, hvarigenom ock kyrkans tak och torn med en klocka blifvit
förtärde, samt en trossbod, så at det compagniet ej kunnat rnarchera
til Parola; omständigheterne känner jag ej ännu rätt.
Jag mins icke, om jag förut redan berättat, at advoc. Montan,
til justicens Stora förlust, blifvit död; at vicecorporalen vid drabanterne bar. Reuterholm är förordnad til ledamot i hofrätten,
med säte öfver assessorerne; at Bilmark blir vär rector i nästa är,
med dylikt smått. Både prof. Nääfs och theol. adj. Deutschs änkor
hafva lagt in den förra hos Kungen, den sednare hos- cantzlern,
om dubbla nädär: det begynner anses för en vanlig rättighet. Ass:r
Lode ifr. Wasa väntas snart hit, at med räd och däd assistera sin
bror vid första lagmans-tinget; sedän går det väl! Ingalunda hade
sai. dr Kalm kunnat tro den metamorphosen! Vär rector bar sedän
at
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sin återkomst föga någon dag värit stilla, utan flackat omkring,
nu hit, nudit; sä at Calonius, soin prorector, fått kannas vid
rectors omsorgerne; hvarpä vi just icke tappat. Hvad prof. Gadd
i Stockholm uträttat, vet jag icke; förutan det, at mag. Röring är
förordnad til extraord. chemite adjunct, sä at vi nu hafve 2:ne
extr. chemiae adjuncter, ehuru blott Holmberg bar lön el. pension.
Med Pargas prästerne stär ej väl tili; Borgström besväras af en
fistel, som tör föra bonom i grafven, om lian ej reser til Stockholm
at läta operera sig. Timenius är af häradsrätten dömd ifr. sysiä och
ämbete. Ibl. annat bar hän, dä hän skulle döpa et barn och värit
full, vid exorcismens upläsande sagt vik härifrän tu helige ande,
och ehuru af Gylling päminnt, ej lätit rätta sig; den sednare är
dock jämväl förklarad brottslig, emedan hän lätit sin ämbetsbroder,
dä hän väl säg huru öfverlastad lian war, förrätta döpelsen, och
åstadkomma en sädan förargelse! Fä se huru hofrätten anser saken.
På vårt skrap-bref har Consistorium beslutit at skrifva hans exc.
svar, och förklara sakens rätta beskaffenhet; men som procantzlem
ej var nögd med projectet til svaret, sä tog lian det til påseende,
och emedan cons:m enhälligt gillade det, har hän nu haft det en
mänad hos sig, samt, säsom det säges, utarbetat i sit votum en vidlyftig refutation deraf, som efter 14 dar tros blifva färdig; åter
et härligt ämne til debatter i cons. academico! Sädant kan ju ej
annat än öka lectionernes antal och gagna undervisningen! Detta
styrker oss i den misstankan, at hela ideen är henima ifr. hr procantzlern, som genom sin vanlige commissionair cantzlers secr.
Brandel surprenerat cantzlern, af hken ej heller varat förmoda
det hän skulle räkna lectionsdagarne för hvar professor, och vara
mon omat se hvad capitel och ämne hvarje timme blifvit afhandladt.
At allt skal vara complett, hafve vi en cantzlers secretaire, hken
är sä snäl, at hän för 10 plätar kan förmäs til hvarjehanda steg:
ehuru hän har fribrefs-bok, och nyttjar den til jämväl egen correspondence hität, sä pretenderar hän ersättning för utlagd recommendations-lösen, när hans lön til honom öfversändes m.m., hket är
rätt

lustigt.

Sedän vi afgifvit vårt betänkande år 1774, i ani. af biskop Lambergs project om feriernes förkärtande, hvaröfver jag menar at
ock Herr Arkebiskopen öfvervar deliberationen, sä har derpå intet
svar hit affölgt.
Men nägre säga, at til Ups. academie svar skal
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anländt; och at deruti de förre författningarne om ferierne blifvit
ändrade, och desse inskränkte. Sädant vore besynnerligt.
En särdeles dödlighet bar drabbat bibliothecarierne i Upsala!
Jag är nyfiken at få höra, hka erhällit de platseme.
Sommaren är hos oss härlig. Härdvallsängarne lofva god växt.
De åkrar, som ej förut voro för glese, stå vaekra, särdeles de som
i höstas tidigt besåddes med gammal säd. Allting skyndar til växt
och mognad.
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 6.

Junii 1783.

Henr. Gabr. Porthan.

P. S. Just nu bör jag at r.r. Sparre anländt til staden. Man försäkrar ock at Kungen oförtöfvadt kommer och i dag skal stiga om
bord; i dag hafva redan 5 bästar ifr. Kongi, stallet med en Nädendals skuta anländt.
Sökande til tbeol. adjuneturen härstädes äro mag. Arelin, lector
Törnquist, ph. adj. Tengström, och conr. Ström. Til tbeol. professionen hafva sig anmält Lefren och probst. dr Avellan: fä se hka
flere tänka derpä.
Lefren bar begärt Nädendals annexa, som nu tilfallit philos.
faculteten; de yngste philos. professorer, som derigenom få och
hoppas få sin fulla lön, äro angelägne omat lian deruti skall villfaras. Men biskopen invänder, at hän ej kan finska; likasom hans
företrädare, och flere andra annexe-pastorer kunnat samma språk;
någon annan professor vil ej blifva präst och emottaga denna
annexa. Lefren säger, at lian dock kan tala med stadsboerne och
ibland predika för dem, ätminstäne sä ofta som biskopen gjordt det
i Pargas, där hän redan twänne gänger predikat, sedän lian emottog
syslan, (och det innantil, bönderne til myeken förargelse). I alla
fall ankommer säledes liufvudarbetet pä adjuneten el. vieepastoren. Ocksä pä denna sak bar nu biskopen funderat nägra veckor*
utan at det kömmit til nägot slut.

22.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Innelyckt följa de sidsta numrerne af Åbo Tidningar. Såsom
jag nu stär på resande fot til Wiitasaari, där jag sedän min späda
bamdom aldrig någon sommar warit, (emedan en del af wägen, som
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dock nu blifvit förkärtad, mäste ske til fots); så har wår nuvarande
prof:r Bilmark imedlertid ätagit sig at öfversända de följande numrer, intil slutet af Augusto, då jag, med Guds hjelp, hoppaa wara här tilbaka.
At wi fätt b. Carl Sparre til cantzler, sedän gr. Creutz gaf oss korgen, lärer redan vara bekant. Fä nu se, om hän ärnar styra oss
efter krigsarticlarne. Oförmodl. war delta wal; men wi, som ingen
egen pian hade, fölgde den som oss gafs. Hvarföre gr. Creutz egentl.
gaf oss afslag, vete wi icke.
Med bokh. Swederus sände jag exemplar af den sidst utkomne
delen utaf Hist. Bibliothecee. Nu läter jag trycka färdige 2:ne ti!
hösten, kanske ock den tredje, för at hinna någorl. til slutet. Sedän
jag i väras tryckte denne delen, fick jag läsa, at den Tidem. Gisius,
hvars ms. de Regno Christi wi äge, war biskop i Culm, Copemici
Stora gynnare, namnkunnig lagfaren m.m., en ganska kunnig och
berömlig man. Manne denna hans bok är nägonsin tryckt?
Isbois har landscamer. Winter köpt, för 33 tusende dl. kmt, om
jag mins rätt; och nu stär v. häradshöfd. Wibelius i handel om
Hasselska stadsgärden för 10 tusende daler. Fredric Stenman hushällar pä förra wiset; men Jubilseus börjar öfva Industrie, som snart
lärer fullkomna bans olycka. Sä snart hän nägot får, nyttjas det
pä krogen; men knapt bar hän kläder på kroppen, ofta ej mat.
Det är ohyggligt at tänka pä. Inga räd el. anstalter hjelpa, om hän
ej kunde lösas in någorstädes pä fribröd.

rector

Af gr. Scheffer fingo wi til slut 7: de toinen af Hercul. Antiquiteteme til skänks: fä nu se, huru det framdeles går med fortsättningen.
Nu hafva utom prof. Lefren, probstarne Pihlman och Avellan
sökt den lönlösa theol. professionen. Det blir en fräga, om ej vederbörande som icke speciminert, böra göra det.
Här säges, at herrarne i Upsala skola valdt sig 2 :ne cancellerer,
näml. Kronprinsen och hans gouvemeur. Vid min äterkomst hoppas jag om delta och mera få böra vissare berättelser.
ödmjukaste tjenare
■—

Åbo, d. 9.

Jul. 1783.
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Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Ibland niine förste skyldigheter efter äterkomsten ifr. resan
til min hemort räknar jag billigt at med min skrifvelse upvakta
Herr Arkebiskopen. Tillika bar jag den aran at öfversända de 2:ne
sidst utkomne numrerne af wäre Tidningar. Jag hoppas at Beskrifningen öfwer Jacobstad, soin är upsatt af en ung ganska snäll handlande derstädes, vid namn Böckelman, winner Herr Arkebiskopens
approbation; auctoren studerade här nägon tid, och lärde sig ibl.
annat tyska och fransyska, hvarmedelst hän blef i ständ at bistå
sine medborgare pä flere sätt, och är nu hufvudredare i nastan
alla stadens skepp. Historiska delen af Beskr. öfver Åbo skal nu
fortsättas til slut; dä wi förmode at skäligen fullständigt hafwa beskrifwit wär stad.
Under min resa genom en vacker del af Tavastland hade jag
tilfälle at tämmel. lära kanna denne provincen; i hken afsikt jag
ock lät ro mig hela 7 mil långs ät Päjäne, soin på sit bredaste ställe
bar respectable fjärdar, men för öfrigt en artig skärgärd: flere hemman, järaväl vackra rusthåll, äro belägne pä öar. Långs ät Keitelä
sjö lät jag ro mig BV2 mil, som är dess längd; denne är utan twifwel
den fiskrikaste insjö i Finland. Ägarena af et hemman i Wiitasaari
(som är delt i tu) liggande pä en holme i denna sjö, sälde är 1781
trettio Lfj! muik-rämm; hvaraf kan dömmas burn wigtigt deras fiske
är; maken gös bar jag aldrig sedt, och där fångas en braxen, som
ej efterger Paimala braxen. Jag hade ock där tilfälle at se dem
fånga lax pä krok; hän är en snål sluk-fisk (häldst då nors eller
sik-ungar bnikas til bete); men fordrar en van fiskare, om hän
lyckel. skal fäs upp. Värsädet, äfven lin och hampa, bar lyckats
väl öf:r större delen af landet; men rägen är ansenligt mindre
ymnig än i fjol, ehuru god den är som i är erhälles. Öfre landet,
som i fjol ej fick bränna sinä svedjor, och är reducert til blotta
äkersäden, bar derföre knapt om nödig bärgning. Men Österbotten bar fått merendels härlig ärswäxt.
Under min vistelse i Wiitasaari anlände dit en landtmätare at
refva deras ägor; hän emottogs af allmogen med samma förskräckelse och ängslan, som om en tropp kosacker skulle fallit in i
soknen. Det var just ömkeligt, at höra deras klagan. I soknen äro
fä byar, och merendels enstakade hemman; de veta af intet tegskifte;
hvar gård bar sinä ägor merendels med riktiga råer afskilde; desse
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äro med härads-, lagmans- och hofrättsdomar stadfästade; och nu
skal allenast en del af dessa deras ägor, (som en del nog dyrt köpt)
efter et arbitrairt upgifvit mätt dem lämnas, men det öfriga, under
namn af öfverloppsjord, dem ifråntagas. Til hela denna dem smärtande operation skola de sjelfve bestå kostnaden; och betala landtmätaren kost och arfvode äfven för den jord som dem afhändes:
hvilken kostnad blir sä dryg, at ej hälften af allmogen dermed uthärdar, på en ort där penningen är så swär at erhälla, dä städerne
äro sä längt aflägse. Ehuru bonden möjeligt vis ej kan göra sig den
minsta inkomst af annan mark, än äker, äng och betes-mark (sedän
svedjandet honom förbjudes), sä räknas på hans faststälde tunnetal
ali mark där träd wäxer; hvarigenom hans betesmark blir ganska
snäf. Tallskogen, som utgör mästa vidden, är honom lika onyttig
som hälleberg, hans ringa behof af hus-timmer undantaget; och
den mäste hän nu skatta före. Soknens mästa mark är högst oländig och stenholster; deraf fär bonden sine visse tunneland och
skal skatta för hvart enda. Hemmanens mantal är ganska litet;
således quarlämnas dem ej stor del af deras ärfda el. köpta och
af ålder publica fide fönmnade jord. Under den kårta sommattiden, dä bonden behöfver så väl sine dagswärken och mäste arbeta
som en träl, för at skaffa sig vinter-födan, tager landtmätaren bärt
allt hans manskap ifr. äker och äng. Hemman som hafva 3 ä 5
landtmätaren ifr. vären til
karlar, och ägor som sysselsätta
hösten, skola skaffa honom 10 å 12 arbetskarlar om dagen hela
sommaren öfver; och således mäste deras äker och äng blifva öde
och obrukad. Ingen antager sig det stackars folkets beskydd: prospecten för dem är altså bedröfvelig; och man fär se, huru månge
bönder efter 5 el. 6 är ännu i soknen äro oförstörde. Den bastiga tilwäxt, som folkökningen och landsculturen i de föregäende
tjugu åren haft, fär ofelbart en dödelig stöt; och utflyttning blir
enda medlet för en stor del af invänarena at berga lifvet.
Men jag vänder mig ifrån dessa mörka aspecterne til andra
ämnen. Ibl. novitii som ifrän Österbotten hit til academien anländt, är ock en probsten Aspegrens son; gubben är ännu, för sine
är, vid tämmelig vigueur. Sedän nu jämväl stadsgården är bortsäld,
lärer fru Hassel ej gerna kunna flytta tilbaka til Åbo; hon mår i
Borgå rätt wäl, och bemötes i Krogii hus med ali aktning och tjenstwillighet. Hennes Jubilseus har nu hunnit så längt, at lian sitter
30
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arresterad, under det kämnersrätten ransakar angäende nägre
falska attester, hka hän i mag. Widenii namit (soin är nädärs-präst
i Kisko), skal förfärdigat, för at tjena nägre landsstrykare af sine
vänner, som på dem begärt pass i landscantzliet; men soin bäde
Widenii och Stenmans styl där war känd, förorsakade sädant nägon
tviflan, samt Widenii inkallande, som aldeles ej wisste af desse attester: et vitne skal sedt Stenman skrifwa dem på en krog, sä at slutet
ser bedröfligt ut. Häraf visste man icke, innan hän redan war arresterad; och slipper hän denna sak, sä dröjer det wäl ej länge, innan
hän wicklar sig in nti en annan. Fredric lefver på sit vanliga vis,
och fär förmodel. något understöd af sin moder, det ock Jubilaeus
til nägon del fätt; men hennes tilgängar hafva aftagit, och deras
behof tiltagit. Det ser ömkeligt ut med dem.
Prof. Hellenius har gift sig; och talas mi med mera alfvare om
at vicepres. Ignatius skall gifta sig med fru Pomoell. Bergsr.
Hisinger gifter sig innan kärt med mamsell Krook, en af framl.
landscamererarens döttrar, hken länge wistats på Fagervik, säsom
hans dotters dels gouvernante dels sällskap. Mankan tanka, at
delta partie tadlas af mänga; särdeles för flere skäl af barnen. Man
vet likväl ej annat, än at hon är en beskedlig menniskja; icke mera
rätt ung.
I Borgå kriga nu 4 competitorer, som i dessa dagar speciminera, om linguarum lectoratet; säsom endast en kan fä syslan, så
lära wäl tre blifva klagande. Rectoren vid Randasalmi schola Winter,
mag:r doc. 1.1. sacrarum härstädes Bonsdorff, mag:r doc. Pol.
Agander ifr. Upsala, och mag:r Poppius täfla om denna sysiä.
Ifr. Borgå herättas at öfw. lieut. Hierta vid jägarena, (arkeb.
Troilii måg), för nägra dagar sedän rymt derifr., man vet ej hwart,
sedän hän på fartyg practiserat bårt sin egendom, under praetext
at det vore Kronans rustnings-persedlar; fru och barn hafva lagit
sin tilflykt til anhörige i landet; domestikerne hafva blifvit quarlämnade utan lön el. mat. Brodrens, cap. Hiertas ankomst ifr.
Stockholm, med hastig notice om en snart öfverhängande swär
storm, har vällat hans förswinnande. Man säger at visse politiske
brott, och ej blott hans besynnerlige financeoperationer, vällat hans
ödmjukaste
olycka. Frun lär wäl resa öfver til Sverige.
tjenare
Åbo, d. 12. Sept. 1783.

Henr. Gabr. Porthan.
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P. S. Yår biskop är nu stadd på en resa til Tavastland, at installera nägre kyrkoherdar (Carenius i Loimijoki, Polviander i Hattula), etc., och lär snart vara här tilbaka. Af wåre theologscandidater säges Pihlman ej vilja disputera; som äter blir en ledsam
casus. Tidgren sköter ej heller omat speciminera för theol. adjuncturen; fär altså förmodl. ej förslag. Tengström disputerar under
Gadolins praesidio: man säger, at ock conr. Ström lärer göra det
samma.

Tvifvelsutan var redan determineradt, at gr. Creutz skulle få
Ups. cancellariat, när hän gaf oss refus; det tycktes ock pä b.
Sparrcs ntlätelser; och visste wi nog här, at vi vid hans wal träffat
hvad tacknämligt var; men nu säges, at hän vid Kungens italienska
resa skal följa med; som spär väre affairer mycket uppehäll etc.
.lag hoppas det ej bar grund, hvad här pratas om nägon kostnad,
som Ups. acad. cassa kommer at framdeles vidkännas för sin
cantzlers hägn och vård.
Vi hålla nu pä at läta trycka vår lectionscatalogus. Straxt i
terminens början utger jag en del af min Bibl. Historia, och sedän
längre fram i terminen den andra. Jag fick af secr. Gahm, med
Tengström, afskrift af Mieli. Wexionii personalier.

24.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskopen och Procanceller.

Härjämte bar jag äran at öfwersända de sidst utkomne numrer
af Åbo Tidningar; jag hoppas at Herr Arkebiskopen riktigt erhällit
de förutgäende, som jag midt i sidstförl. mänad afskickade. Några
märkeliga förändringar hafwa här sedermera icke förefallit. Både
Nääfs och Deutschs änkor hafwa fätt dubbla nådär på sine mäns
annexor; säledes fär Cavander likwäl professors-lönen. Tengström
och conr. Ström hafwa sine theol. specimina för adjuncts-förslaget
pä tryeket; den förre under Gadolins, den sednare under Cavanders
praesidio. Til 4: de theol. professionen ville wi uti förra veckan
uprätta förslag; dertil hafva anmält sig Lefren och d:r Avellan
samt d:r Pihlman.
Den förste har förut til samma sysiä värit
föreslagen, den andre redan disptitert i theologien; men den tredje
sköter ej derom; hän har ej allenast ej nämt derom i sin inlaga.

468

Henrik Gabriel Porthan.

disputera, och icke gjort minsta anstalt dertil, utan
jämwäl för de fläste professores privatim förklarat, det hän ej trodde
sädant löna mödan och kostnaden, samt altså ej ärnade göra det.
Icke desto mindre påstod biskopen (jämte sin adjutant Kreander),
at med förslaget ännu ätminstone en mänad borde upskjutas, pädet
Pihlman skulle fä rådrum at legitimera sig, hket hän under ferierae
ej kunnat. Consistorium acad. anmärkte, at hän i saken vore jäfvig,
efter Pihlman är gift med hans systerdoter; men hän pästod sig,
ehuru jäfvig i hufvudmålet, dock vara ojäfvig at deliberera om
at hän ville

prseliminarfrägor, (fast denna fråga just deciderade hufvudsaken),
och twang oss at votera öfver en så löjelig fråga samt afsiä hans
påstående. Dä sade hän, at som lian märkte, det vi åsidosatte
författningarne, som älägga hvar och en sökande at disputera (ocksä
om hän det sjelf ej vill?), hvaraf följer at rådrum dertil bör dem
lämnas; så inhiberade hän con:m pä ämbetes vägnar, säsom procanceller, ali vidare ätgärd i denna sak, intil dess hän hunnit remonstrera saken för cancelleren, och inhämta hans decision i denna
fråga. Men Consistorium tyckte, at lian nägon sädan rätt, at sätta
cons:m ur activitet, så ofta en sak ej syntes vilja gä efter
hans önskan, ej ägde; at hvar ledamot, som hade lag för sig, var för
sine göromäl sjelf answarig, och at hän minst nu, dä hän var jäfvig,
kunde hindra consistorii ämbetes-förrättning, at i laga ordning hafva
sin fortgäng. Häröfver har hän nu klagat. Det är bedröfligt, at
vi aldrig få vara i ro och lugn. At saken imedlertid dock skulle
afstadna, tog Kreander skrifterna hein til päseende, innan hän
fann sig i ständ at utläta sig om förslaget; dermed lärer lian draga
ut i det längsta; och så lärer wäl biskopen göra likaledes, pädet
den fäfänga utdrägten, ätminstone til mänadens slut, ändock mä
vinnas. Det må de göra; sädane intriguer hedra dem icke. Imedlertid tages äter mycken tid bärt genom onödiga consistorier, och
vi blifve allt mera ledsne; men vi kunne dock ej, genom condescendence til alla intriguer exponera oss för allt folks ätlöje. Det
roligaste är, at allt detta skal vara utsedt til Pihiin ans stängande
ifrån förslaget, efter de frukta at hän torde få syslan, hvarigenom
Kreander skulle förlora det genom Lefrens flyttning förväntade
närmare steget til lön. Likasom Pihlman, om hän forcerar saken,
ej lika väl kunde bli nämd utom förslag, i den suppositionen at
cantzlern favoriserar honom, säsom de frukta. Derföre skulle hän,
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genom en prelim. resolution, förklaras för incompetent! De öfrige
yngre professorerne, Schalberg, Lindquist och Hellenius, önska
likaledes Lefrens transport; men de skämmas at ingä i sä läga
intriguer.
En lustig flyttning bar Clewberg fätt ifrån oss til direction öfwer
operan i Stockholm; dock allenast til et är, at börja med; hän
behåller imedlertid sin lilla bibliothecarielön, och fär dessutom
300 riksdl. Prof. Gadd skal ock erhällit tjenstledighet pä et är, för
at så mycket friare kumia fortsätta sinä wigtiga oeconomiska resor
omkring landet; Röring skal läsa i hans ställe, på hket ombyte

ungdomen ingalunda tappar.
Härnäsi skal jag hafva den äran at tilsända Herr Arkebiskopen
pars XII af min Historia Bibliothecse; hwilken jag innom nästa
tennins slut, om Gud läter mig hafwa hälsan, ärnar fullkomna;
jag utger ännu p. XIII i denna höst. Sedän skal jag med alfwar
taga ihop med Juustens Chronicon, som jag skal tilse at pä en gäng,
i 3 eller 4 disputationer kunna utgifva, med noter och nödiga
documenter; mycket kommer derpä an, burn fort jag hinner få
Swartboken i fullkomlig afskrift om bänder, hvarom jag i f joi gjorde
anstalt i Stockholm.
Här berättas för visst, at Henric Moniin, som sidst var adjunctus
pastoris i Pikis, skall fätt Libelitz pastorat efter Stenfeldt; altså
kan församlingen ej mycket klaga. Moniin bar ej stått pastoralexamen; men i stället skal hän förmådt prsestera 2.000 riksdaler
contant; man vet icke säga, at lian är liderlig, säsom Stenfeldt,
men altför oduglig är hän. Stenfeldt skal rymt til Ryssland, at
undgå fästningsarbete och kyrkoplikten. Kyrkoherden Ring i Karis
bar i dessa dar gift sig med en mamsell Winter härstädes, som efter
sin bror, en ung köpman, ärft någon egendom, men är ganska sjuklig, och haft til och med epileptiske anstöter.
ödmjukaste tjenare
Med oaflätelig vördnad framhärdar
-

Åbo, d. 10.

Oct. 1783.

-
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Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Herr Arkebiskopens och Procancellerens gunstiga skrifvelse af
d. 15. sidstl. Octobris bar jag haft den fägnaden och äran at erhålla.
Det gläder oss mycket, at Herr Arkebiskopen bar vigueur nog at
så flitigt orcka hälla prästemöten. Vår biskop hotar ock, nu äter,
at i vinter resa til Österbotten, och där hälla prästmöte; det säges
at lian tilbudit Cavander at blifva sig följaktig; ehuru troligast
är, at lian dock dertil häldst väljer sin nitiske vapendragare Kreander, som rätt wäl förstär konsten at ställa sig in hos bonom, medelst
det nedrigaste krypande och lismande; hvarigenom, och sine gode
råd, hän gör bonom ännu hälften wärre än hän är förut. Denne
mannens character visar sig i allt tydligare dag; sedän hän fått ut
pgrne för Kalmens resas fnllbordande, tänker hän ej mera derpä.
Det är likväl skada, at manuscriptet föll i hans händer. Pä Kalmens
sätt laser hän om äkerbrukets, ängskötselns etc. nytta, hela terminen;
och gär sä til en annan del, ntan ordning och besked. Är ock
blefven sä lat, at hän hwarken ids bereda sig til sine lectioner,
eller hälla dem oafbrutet; ntan skickar som oftast sine ähörare
återhud. Om sine störste gynnare hör man honom tai a, til betalning, i den obeskedligaste ton. Men hän är dock full af store
förslager.
Väre seniores d. d. Pryss och Ross, äro i sallima tilstånd som
förut. Ännu roar sig d:r Pryss ibland med läsning; men lian
klagar dock, at det börjar kosta pä honom, och at hän ej stort
avancerar. Gadolin är nu friskare. Väre theol. adjuncts candidater
hafva nu bägge disputert, Ström under Cavander (Crisis modesta
in loca qusedam scriptorum theologicorum), och Tengström under
Gadolin (De expiatione Jesu Christi vicaria, pars prior). Det förra
arbetet är et hastvärk; det sednare rätt flytande, redigt och nätt
skrifvet.
Här berättas,

at

prof. Linne skal värit

ansatt

af

en

svår och

farlig sjukdom. Hos oss hafva svenska capellanen Brunnerus och
unge guldsmeden Enberg nyl. dödt; bägge af lungsot; denne Enberg,
son tilden gamle, var lika som fadren en ganska snäll arbetare.
Kyrkoherden Aurelius i Ackas säges ock hafva dödt. Hofrätten
bar nu åter blifvit förstärkt med en militarisk ledamot, vecicorp.
vid drabanterne h. Reuterholm, en högsint seigneur. Och har
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assessorerne skedt den ynnest, at i hans fullmagt expresse stär, det
hän skal hafva säte framför dem. Prof. Gadd har fått et års
permission ifr. sin tjenstgörning vid academien, för at med sä
mycket större ledighet kunna förrätta sinä til finska hushållningens
förbättrande sä wigtiga och gagneliga resor. Extr. chemiae adjuncten
Röring är förordnad at i hans ställe läsa. Hän skal ock nu upfunnit
en järngrufva i Kisko, ej längt ifrän Orijärvi koppargrufva; den
hän tillika med öfversten h. Hastfehr skal uptaga. B. Hastfehr
har ock pä et annat sätt gjort sig förtjent om finska hushållningens
uphjelpande; nami. i det hän skaffat sig privilegioin at uptaga
och sedän med frälserätt besitta åtskillige Stora kärr, på hvars ägor
de för öfrigt mä ligga; det är en utväg, at fä sälja dem styckevis
ät sine förre ägare tilbaka. Auditeuren Mesterton, professoms son,
håller nu pä at köpa halfva domsagan af häradsh. Leopold, för en
ansenlig summa pengar; och en Smalen, ord. betjent i hofrätten,
vil köpa af Lars von Töme hans jurisdiction för 9 tusende plätar,
oberäknadt hvad handelns genomdrifvande kostar pä vederbörlig
ort; sä at priset på syslor hos oss ansenl. stiger. Vi hafve af vår
interims-canceller fätt bref om Clewbergs tjenstfrihet ifr. academien
på et är, i anseende tilden angelägnare förrättning hän i Stockholm
fätt at sköta. Det är lustigt nog, at ifrän cura librorum blifva
flyttad til cura histrionum. Men det är förmodel. en genare väg
til fortune.
Ehuru någon rest förmodel. blifver innestående af väre löner,
i Karku, Mouhijärvi och Kyrö, sä hoppas vi dock at fä ut det mästa.
Yär trägärdsfond kunne vi icke utbekomma; som imedlertid mycket
bryr oss. Sedän genom biskopens ömhet för academien byggnaden
blef bortsäld, räcker ej den derföre influtne summan tilat hägna
och planera tomten. Under det tvisten om gärdens hyrande var
hos cantzlern anhängig, hyrde hän, oaktadt cantzlerns bref, at ingenting skulle imedlertid tilgöras, b:te gärd ut ät häradshöfd. Lagerborg, reparerte den litet, och lät släpa nägot virke dit, til vidare
reparations anställande; sä säker war hän om sin seger. När sedän
blef befallt, at gärden skulle säljas, släpade hän åter bärt sit virke;
och oaktadt academien af hans anstalt ingen nytta hade, har hän
dock ädelmodigt förklarat, at hän, til ersättning för sin kostnad,
jämväl behäller hela hyran, som för halfva året steg til 450 dl. kmt.
Om Biörklund hafve vi på lång tid ej hört det aldraminsta.
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Hvad mån sluteligen blir Wallenbergs öde? Hans resa och äterkomst var lika sällsam.
Sedän väre studenter öfverallt begynt spisa för pengar och ej
behöfva släpa hit mat med sig, sä faller det dem vigare at resa
til academien landvägen än genom Stockholm. Detta gör, at fä
Österbotningar numera resa til Upsala; om de icke för särdeles
orsaker finna sig böra besöka den academien. Fordom, då de nödvändigt skulle til Stockholm, särdeles norrbyggarena, hade de til
Upsala vigare resa än til Åbo.
Innelyckt bar jag äran at öfversända pars XII af Historia Bibliothecse. Med nästa del tänker jag sluta manuscripterne, då jag i
14: de delen tänker upräkna nägre libri rari, m.m., och dermed sluta
arbetet. Blir jag framdeles i stånd, at utgifva biographier öfver
dem som tjent vid värket så bifogar jag dem, säsom en appendix;
til p. XIII bar jag redan respondens. Det träd-sticket hket jag för
ro skull bifogat denna del, öfverkommo vi hos en bokbindare, som
fått det af en liderlig smed; bvarifrån denne fätt det, vet hän icke
sjelf. Det föreställer förmodl. broder Budde sjelf. Roligt vore at
veta bäde kalckens och afbildens historia.
Åbo Tidningarne följa äfven; af hka förändringarne i prästesyslorne för sidsta tiden kunna ses.
Österbotniska slägtregistret skal jag, sä mycket sig göra läter,
söka at til tryck befordra. Jag bar nu collationerat afskriften med
hufvudskriften, som värit et rätt ledsamt göromäl. Genom denna
afskrift är redan nägon mera säkerhet vunnen emot hela arbetets
förgängligbet. Ville vederbörande sjelfve gripa sig an, och låta
särskildt trycka det på en gång, så vore det väl tjenligare, än at i
dispp. utgifva det; men de vilja allt öka och jämka det, hvarpå
ingen ända blifver. Om jag lefver til nästa sommar och bar hälsan, så bar jag nog lust at göra en resa upp åt Österbotten, och
då öfvertala gubbarne, at utan vidare utdrägt låta trycka sit document; då de sedän genom appendices fä tilfälle at framdeles öka
och jämka det efter behof.
D ; documenter, lika Herr Arkebiskopen täckts lofva tilat föröka
Österbotniska nationsarchivet med, supplicerar jag mätte med nägon resande finne vid tilfälle oss höggunstigt tilsändas. Jag försöker pä, at bos gossarne väcka lust tilat vidare, om och när de
kunna, bidraga til dess riktande; kanske de hitta pä nägot, som
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på sädant sätt kan förvaras ifrän förstörelse, och tjena framtiden
til nägot ljus, eller nöje.
Ännu har ej Jubilsei sak hunnit til slut; hän sitter allt på slottet.
Hans moder höres må wäl i Borgå. Ekenbergs tilgångar blifva allt
knappare; sä at hän redan börjar söka lån. Man har sagt mig, at
hän sändt sin son til Stockholm; döttrarne hällas hemma efter vanligheten, säsom i arrest.
Prof. Hellenius har nu flyttat til sin egen gärd, förra Stenmanska,
som är mycket upsnyggad. Schalberg bor ock i sin gärd, den hän
köpte af fru Wallenia.
Sedän vederbörande fått i hufvudet på sig den tankan, at d:r
Pihlman skal vara en farlig competitor tilden lediga theol. professionen, (hket jag tror aldeles vara en terror panicus), så hafva bäde
biskopen och Lefren förenat sig at utesluta honom. Fördenskul
har Lefren begärt och fått af Kungen lof, at genom en theol. disputation sub proprio praesidio legitimera sig til förslag; sedän hän
redan en gäng på samma förslag värit upförd, dervid utan anmärkning bibehällen, och jämväl nu af cons:o dertil anses säsom
sjelfskrefven. Til följe deraf har cantzlern, på biskopens skrifteliga
begäran, gedt honom en månads tid at fullgöra denna plikt. Säledes
vann biskopen sin önskan om en mänads-utdrägt på tiden; derigenom skal nu Pihlman, som säkert ej disputerar, blifva utan ali
ursäkt, och säledes med ens slagen ur brädet. En djupsinnig politik!
Förmodligen fär dock Pihlman förslag af den grund, at ej andre
sökande anmält sig, utom Lefren och Avellan. Utan sä mycken
slughet tror jag at Lefren lika wäl kunnat vara säker om syslan.
Hans disp:n skal vara en förklaring öfver Frälsarens ord til Petrus:
Älskar tu mig?—Födmin[a] fär? Imedlertid har nu biskopen klagat
på cons:m acad. i en skrift til cantzlern, som är oss til förklaring
meddelad. Säledes bar biskopen äter värit så lyckelig, at hän funnit på et nytt tvisteämne. Nu påstär hän, at vi sökt betaga de sökande sin rätt at legitimera sig, med hvad mera hän radoterar; dä
Lefren ej hos oss dertil anmält sig, el. behöft göra det, och Pihlman ej vil disputera, sä at wi wäl ej lära kunnat låta genom landshöfdingen inställa honom dertil mot sin vilja. Men vi kunne omöjeligen fä lefva i frid! Med ouphörlig vördnad
ödmjukaste
tjenare
Åbo, d. 4. Nov. 1783.

Henr. Gabr. Porthan.
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26.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Härjämte bar jag aran at öfversända de 4 sednast ulkomne numreme af Åbo Tidningar. Jag hoppas at Herr Arkebiskopen och
Procancelleren icke lärer ogilla den kårtta vederläggning jag uti
dem infört emot den oförtjent af mänge gillade satsen at finnarne
härstamma af israeliterne. Som afsättningen härtils, ehuru ej
mycket stark, dock värit tilräckelig at eräättä boktryckarens kostnad,
som erhäller manuscriptet för intet; sä är hän hugad at ännu
fortfara med förlaget. Och ehum de värckeliga arbetarena aro nog fä,
så at det ej aflöper utan binder och beswär för oss som måste
besörja om Tidningarnes författande, sä skole wi dock ännu ätminstone i nästa är, fortfara dermed, om Gud förlänar oss lif och
bälsa. Nästan allt biträde ifrån landsorterne bar uphördt, jag vet
icke af hvad orsak; det wi derifrån behöfve, måste vi sjelfve,
genom correspondence, kostnad och besvär, förskaffa oss. Det
fordras altså wärkeligen en liten del patriotisme tilat continuera
med dessa blads utgifvande. Och wår ställning blir mer och mer
sä beskaffad, at upmuntran til patriotisme aldeles slåcknar. De
gynnare, som utgifva Stockholms Posten, behaga sä skamlöst plundra
wäre blad, (utan at en gång, gemenligen, säga til derom), at delta
värkeligen minskar Tidningarnes afsättning; men som det ej är
wår, utan förläggarens sak, efter vi utan allsköns fördel arbete, sä
hafwe vi ej härtils skött derom; det visar åtminstone, at nägot godt
i dem finnes.
Af min dyra afskrift utaf Svartboken bar jag härtils erhällit vid
pass en tredjedel. Det är utan twifvel en vigtig samling, och jag
undrar just, at ej vår academie längesedan skaffat sig copia deraf.
Ibland annat finner jag där ätskilliga päfvelige bullse, som ej herr
von Celse omnämner i sit Bullarium, el. Apparatus; och undrar
jag, at Örnhielm ej til sin samling nyttjat vår Svartbok, af hvilken
likväl Peringsköld med flere gjort bruk. Om h:r canc. rädet v.
Celse vore betjent dermed, så skulle jag sända honom en recension
el. ock afskrift af de påfvebref, som ej uti hans Apparatus omtalas, och dock här finnas. Til min edition af Juustens Chronicon
har jag af dem vacker hjelp; och ärnar bifoga de fömämste in
extenso.

Prof. Lefren har väl intimerat sin theol. disputation (om Petri
pastoralexamen; hket lian, efter sit maner, ganska ordentligt läter
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ske, sä väl tlieoreticum som practicum, med vederbörliga personer,
protocoll etc.), nami. pars prior; men det ser ej likt ut, at den
kan ventileras i anseende til hans sjuklighet; hän hade attaque
af pleuresie, och medici kunna ej tillåta honom at så snart väga
sig i den kalla academien. Imedlertid är hans skickelighet nu
tvifvelsntan satt nti längt klarare dag än förut. Få nu se, om
förslaget skal uprättas, eller hvila ytterligare, tils lian kan gä upp
i cathedern. I anledning af detta förslag äre vi nu råkade i nytt
krig med vär biskop, som ordentligen klagat på oss hos cantzlersämbetet; efter vanligheten har saken där med den opartiskhet
hlifvit ansedd, at vi väl äre befallde at förklara oss; men dock
i sjelfva befallningen, redan i förväg, förklaras för brotslige. Bifalles nu biskopens pästäende, at i cons:o ac. äga votum negativum,
at ej en gäng då hän är jäfvig, kunna skiljas ifrän denna magt,
och at handtera consistorii ledamöter säsom scholpoikar, som böra
ledas ur näsan vid hvart steg, och med alla möjeliga små chicaner
kunna fritt plågas utan uppehör, så är ingen twifvel, at ju academien kommer i sädant flor somman synes önska. Slafviska och
krypande kreatur, som ingen känsla af eget värde och af ädel frihet
äga, äro tvifvelsutan de hufvuden som skola sätta vetenskaperne i et
lysande skick; och jag ser nog förut, at denna lyckliga tidpunkt
snart nog skal hos oss inträffa, och vi blifva tvingade at bårtkasta
alla vära romanesque ideer om academiens uphjelpande til nägon
glans, och at vidtaga den härliga indolence som är för republiken
sä nyttig, och retirera oss i ett makligt mörker.
Nu talar åter biskopen om, at resa til Österbotten och hålla
prästmöte; väl vore det, vi skulle dä häldst sä länge siippa hans
gräl. Men prästerne äro ej utan fruktan för nytt äterbod: vestigia
terrent.

Nyl. fick Borgå cons:m den hugneliga befallning ifrän regeringen nti Kongi, resolution af d. 7. sidstl. Octobris, at indragningen
af scholae- och gymnasiistatens löner öf:r hela Finland skal sä fortsättas, som redan til början skedt med Äbo-schola. Säledes fär en
lector 1,500 dl. kmt; och scholelärarena i proportion. Detta länder
twifvelsutan til stor upmuntran för studierna; och den kostnad en
yngl ing gör pä sine schole-, gymnasii- och academiska ärs användande til flit och förkofring i kunskaper, är genom en sä hugnelig
prospect visserligen rikliga belönt. Märkeligt blir at se, om i Borgå
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stift, där brist är på ämnen til ecclesiastike-syslor, och där nastan
alla pastorater äro regale, nägon menniskja, soin bar sundt förstånd, vil emottaga scholesyslor, sedän hän nägot lärdt. Ty genom
private conditioner bar hän längt större lön; och kan hän fä titel
af extr. hat. präst, samt harsin summa tilreds, casu existente; sä
tager hän pastorater likafullt. Nu säges Montins dyrtköpte försäkran
om Libelitz pastorat begynna se tvilvelaktig ut, sedän befalln. Wallenius, den bekante karelska Kungen, som reste til Stockholm,
bjuder tusende plåtar mera för h;te pastorat, för endera af sine
mågars räkning, så skal man begynt erinra sig, at Moniin icke stått
pastoralexamen. Min hroder i Borgå funderar nu på at öfvergifva
gymnasium, där lian vid Kraftmans afgång ej har hopp om större
lön än 1,500 dl. kmt, och i tid gä tilbaka til sin conrectorssysla i
H:fors, med fullt upsåt at i sinä dagar hvarken söka el. hoppas
nägot bättre; hans indelta lön där är betydligen bättre än en
lectors penningelön. Hän har visst råkat ut för en fatal lycka!
Underligt är, at alla de nya reformer som vidtagas, altid skola hörjas på oss här i Finland! Väre scholemän skola tjena med åtminstone twä tredjedelar mindre lön än deras medbröder i Swerige;
vär jord skal oss fräntagas, såsom öfverlopsjord, dä hvar och en i
Sverige behåller hvad hän ärft eller förvärft, etc. Vi synas vara
blott stjufbam.

Just som jag delta skrifvit, och skulle sluta, ankoin ändtel.
svenska posten, med hwilken fölgde Herr Arkebiskopens gunstiga
bref af den 12. hujus. Men vid det jag tog det i handen, efter cursors bortgång hwilken hämtade det jämte flere bref, blef jag flat
at se en sida af förseglingen wara uplyft, och då jag genomläst brefvet, fann jag at deri legat pengar, lika voro bårttagne. Delta bör
jag straxt berätta; men hinner nu ej, emedan svenska posten rättnu
skal afgå, ej på posthuset göra mig om hithörande omständigheter
underrättad. För cursor Strömdals ärlighet går jag i full borgen.
Med nästa post skal jag om allt delta mera skrifva; nu måste jag
straxt sluta. Med vördnad
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 28. Nov. 1783.

Henr. Gabr. Porthan.
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Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Uti mit sidsta bref hade jag redan äran at heratta, det Herr Arkebiskopens och Procancellerens höggunstige skrifvelse af d. 12. Nov.
vid ankomsten i min hand befanns wara upbrutet, och den innelagde 2 riksdl. sedeln bärttagen. Sedän har jag examinerat bäde
cursor Strömdal och postinspectoren; då jag förnummit, at cursor
nastan sanima stund dä posten anländt, emottagit wåre bref, och
at vid väskans upbrytning samt brefvens utdelande inspectoren
sjelf jämte sin skrifware Jung värit tilstädes. Alla dessa personer
aro utan ali misstanka, och ingen bar observert at hte bref war
öpnadt, som ibl. en sådan myckenhet lätteligen händer. Säleds
har brefvets visitation skedt i Upsala; och har jag om det posthuset ej de bästa tankar, häldst nian märkt åtskillige knep der begås, säsom at flere bref, hka afsändarena särskildt betalt, släs ihop
under et couvert, til härvarande studenter, postinspectoren etc. Om
Herr Arkebiskopen ingen anledning äger at misstanka betjenten,
som burit brefvet pä posten, så är altså säkert, at pä Upsala posthus detta strek skedt; Tengströms innelyckte bref war ej vidrördt,
och jag undrar ock, at brefvet, som bestod af 1 /% arck (med
pgrne) utom couvertet, kunnat gä för et lod. För ro skull sänder
jag couvertet innelyckt, at det må kunna ses, huru det var uptagit.
Jag har igenlackat den sidan som jag upref, innan jag märkte skälm-

stycket, som just vid upbrytningen först rögde sig.
Sidsta nummern af Åbo Tidn. har jag äran at bilägga. Jag måste
gripa tildet där införde stycket af den löjeliga anledningen, at
sättaregossen, som lär warit sömnig, brände upp vid sit ljus det
manuscript, som jag annors til denna nummet förfärdigat, och som
jag sedän i den hastigheten ej hann ä nyo göra färdigt, emedan jag
ej behällit conceptet.
1 går höll prof. Schalberg en usel oration öfver värt cancellersombyte; wår biskop tyckte likväl sä om densamma, at hän ville
det cons:m skulle öfversända exemplar deraf til gref. Scbeffer;
hket vi dock så vida fingo tilbaka hållet, at auctor sjelf (som ock
naturligtvis tyckte om sit opus) fär öfverskicka det: hvem kunde
bindra det, ehuru ogerna vi se, at sädane uselheter, som dock på
eonsistorii vägnar författas, komma i fleres händer, at undergå begabbelse. Lefren skal morgon försvara sin pastoralexamen, hvar-
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öfver opp. Mathaeus ocli Johannes fört protocollet, (soin var litet
oordentligt, efter de sjelfve voro ibland examinandi, så at kyrkolagen ej aldeles iakttogs); arbetet är dediceradt til bägge r.r.
Sparre; hän kallar sig däri par s pudibunda clientelae vestrae, som är
en altför underlig phrasis.
I tisdag läre vi skola ändtel. uprätta
det märkliga theol. professors förslaget. Ännu bar ej v. pres.
Ignatius lätit lysa för sig och fru Pomoell; men det lär snart ske,
emedan anstalterne skola vara i full ordning.
Af träd-sticket vid niin disp:n bar jag aran at bilägga 2 exemplar.
Sjelfva trädpläten, som är af buxbom, visar tydeligen, at den är förfärdigad enkom tilat aftryckas. Jag menar at kaiken lär värit af
silfver, och kanske under foten förestält denne figur. Trädpläten är
en klump, värdslöst tälgd och ej en gäng slättad pä kanterne, eller
pä baksidan.
Af Liljenstedts portrait bar jag nu ej nägot aftryck i behäll.
Swederus, som emot betalning fick läta taga en hop aftryck, häller
dem wäl dyre; här hafve wi nu ej nägon om icke kanske Lindell,
som med besked kan afdraga exemplar; ej heller dugligt papper.
Vär plät och präss äro säledes oss nu föga nyttige, tils vidare. Jag
lär förut berättadt, at jag genom en liten pia fraus förskaffade pläten til värt bibliothek ifrån Lagerflychtska sterbhuset.
Arckenholtzes plät äge wi ock; jämväl deraf menar jag bibl:t skal kurnia
draga nägon profit. Calonius lofvar sända förtekning pä sin portraitsamling.
Märkeligt blir at se, om Upsala acad. kan bli ägare af Linneiska
museum. Skada wore om det ej kunde behällas. Här gisse vi, at
Thunberg skal bli efterträdare i professionen; bvarvid syslan ej
torde förlora. Framhärdar med vördnad
Arkebiskopens
ödmjukaste tjenare
Åbo,

d. 5. Dec. 1783.

28.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Henr. Gabr. Porthan.

Tvungen af domestike omständigheter, at åter göra en resa upp
til mine föräldrar, bör jag förut upwakta Herr Arkebiskopen med
nägre rader.
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Det närä förestäende ärsskiftet påminner mig först, at af upriktigaste hjerta önska Herr Arkebiskopen et lyckeligt och förnögdt
nytt är, med ali den sällhet sommin oföränderliga vördnad och
erkänsla sig kan föreställa, och som länder at göra Herr Arkebiskopens ålder lätt och glad.
De sidst utkomne numrer af Åbo Tidn. följa härhos. Til min
äterkomst besörjer ass. Juslen om continuationens öfversändande.

I anseende til trängseln pä trycket, för de mänga profgörande
til acad. och schole-syslor, fick jag ej min p. XIII af Hist. ac. bibl.
tryckt; men den skal i nästa termins början utgifwas. Af Tidn.
ses hka dispp. här nu utkommit. Ännu höres ingenting om theol.
adjuncts syslan. Roligt blir at se, huru det gär med värt theol.
prof:s förslag. Genom biskopens och Lefrens visa intriguer drogs
dermed ut så länge, at dr Ross dödde innan det hann expedieras.
Som derigenom 4:de th. prof:n uphör, sä lärer cantzlem skicka
förslaget tilbaka, och befalla et nytts uprättande, sedän sökanderne
fätt njuta sin tid til goda ifr. Rossens dödsfall. Jag vet ej, om det
kunde blifva nyttigt för academien; då syslan nu har full lön i
följe, torde flere extranei söka och bärttaga den til deras förlust,
som aro lönlöse; men för intrigueurerne vore det välförtjent, och
säsom en frukt af egne anstalter skulle derpä inträffa Columbi vers:
Hwar odygd äker fram, har hon sit straff pä medan.
Cantzlerns swar i wär tvist med hiskopen skal hafva anländt,
och vi däri hafva en skrapa. Sädant war at vänta, ty wi wägade
hafva hon sens, och Brandell fortfar at wara vår cantzlem; hiskopen
har tagit det kraftiga steget, at ordentligen löna denna venala och
gemena menniskjan. Men at efter swaga själars sed, aldrig decidera
fermt, har ock hiskopen fätt en admonition för sit steg at inhibera
cons:ii activitet i målet; för öfrigt skal det ej värit orätt, at hän
ehuru jäfvig, trängt sig til mälets handterande. Vi äre rätt väl i
wäre affairer; det kan ej annat, än encouragera oss vid väre göromäls nitiska skötande.
Sedän det lyckades med pgrnes bårttagande ur Herr Arkebiskopens bref, sä befanns kårtt efter hela Upsala väska upbmten vid
hitkomsten; men som däri inga andra pgr funnos, än en stor sedel,
som var transporterad ifr. professor Georgii til hans son (hken är
här at bevaka en arfsprocess), sä har visitator funnit för godt, at
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lämna den qvar. Imedlertid har insp. Alleen rapporterat härom,
och undersökning blir tvifvelsutan anstäld.
Tjufnader hafva här mycket lagit öfverhand. Ibland annat
smog sig en tjuf in om qvällen tilden beskedlige not. Chytrseus;
och då Chytrseus, som sait tyst inne, och ej ännu tändt upp ljus,
steg upp at examinera mannen, fick hän af en kantig päk twänne
slag för hufvudet, sä at lian swimnade. Med lifvet är väl icke fara;
men lian är illa blesserad och nödgades hålla sängen.
Annu talas biskopens resa til Österbotten.
ödmjukaste tjenare
Med vördnad
Åbo,

d. 26. Dec. 1783.

Henr. Gabr. Porthan.

29.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Jämte Äbo Tidningarne bar jag aran at härhos öfwersända et
exemplar af 13:de delen utaf Historia Bibliothecse Aboensis. Med
den följande partioida XIV, som jag oförtöfvadt skal sända på boktryckeriet, ärnar jag för denna gängen sluta delta arbete, emedan
jag ej warit i stånd at ihopbringa nog dugliga materialier för at förfärdiga biographier öfver dem, som tjent vid värt bibliothek, hvarmed sidsta delen, efter niin pian, skulle fyllas; kanske jag framdeles,
under en särskild titel, blir i stånd at fullfölja denna delen af min
föresats.
Om vär tertius theologus hafwe wi ännu ingen underrättelse; at
Tengström är theologise adjunct, bar oss blifvit kungjordt, ehuru
bans fullmagt ej ännu anländt. Af Österbotningames synodaldisp :n
lära de väl öfversändt til Herr Arkebiskopen exemplar, efter sit
löfte. Biskopen har denna gängen skickat sig prästerskapet derstädes til mera nöje än förra gängen, och utöfwer hvad de wäntat:
bäde vid prästmötet och eljest. Professor Cawander fölgde honom;
bägge hemkommo med hälsan. Sedän ass. Haartmans förra tilbud,
at i sällskap med Hisinger öka lönen för Hellenius, med vilkor at
hist. naturalis professionen skulle blifva beständig, blef förkastadt,
sä har hän f allit pä en annan idee, liken consistim acad:m ännu
allmännare satt sig emot, men som af vär Interims-cantzler
mycket gynnas: näml. at uprätta en anatomise et chirurgise pro-
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fession, lii hwars lön hän offererar 10,000 plåtar, hwaraf interesset
å 6 procent således uptages til 600 plåtar, el. 200 riksdl. ärligen.
Detta interesse är utan twifvel för högt beräknadt, om capitalet
skal fäs in pä något säkert publikt ställe; men cons:m skulle dock
altför gerna för sin del accepterat tilbudet, om ej de därvid häftade
wilkor rögt, det flere til denna summa, i privat speculation, gjort
sammanskott; hvaraf bäde praejudicat och flere fölgder befarades.
Hän begär nami. l:o at unge dr Haartman blir nämd tilden
förste anat. et chir. professor; hwarvid ingenting blef påmint.
2:o at hän vid ass. Haartmans afgäng likaledes blir sjelfskrefven
til medicinse practicae professionen, 3:o at licent. Pipping straxt
blir prosector och med. adjunct i hans ställe, och 4:o anat. et chir.
professor, sä snart Haartman transporteras til med. pract. proiessionen; samt s:e bägge professoreme i med. faculteten sedän framdeles succedera lika tilden indelte lönen, efter sin älder i syslan,
hwaremot den yngre bör noja sig med den nya penningelönen. Det
synes, at bägge de unge candidaterne tilskutit drygare delen af den
erbudne fonden; och at ali utsikt för andre til befordran i faculteten för vacker tid är afskuren. Dessa wilkor ville altsä cons:m
mer och mindre afpruta; men det tiläter ej donator: fä nu se
burn saken pä högvederbörlig ort decideras. De unge candidaterne
sägas hvardera i förmöget gifte förskaffat sig ressource til sine
utgifter. Efter Tengström har magister Gadolin blifvit amanuensis
vid bibliotheket, til hken sysiä hän ingen competitor hade. Magister Tulindberg, som var antagen til extraordinarius vid bibliotheket, har lämnat academien, och blifvit länebokhällare i Uhleå: en
nog ovanlig befordran; men lian har apparence at blifva sin faders
efterträdare i syslan. Fru Ross söker dubbelt nädär; roligt blir at
se, om det lyckas. Det huset är för öfrigt i god situation; bon har
hushällat rätt beskedligt och driftigt: utom Monois sät. rusthäll,
äger bon 2 til 3 frälsehemman. Yär vaktmästare Gählros, som är
mycket sjuklig, begär at få afträda syslan til sin son, hwilken tjent
på Bremers handelsbod; det lär honom ej afsläs. Tvänne professors bibliotheker, Rosses och Nääfs, hafva här denna termin blifwit
sälde; ingendera af wärde, särdeles det förra. Rättnu blir vår academie utan magistri docentes; Bonsdorff är lector i Borgå efter
Orraeus, (men fär hän ej mer än 1,500 dl. kmts lön, efter nya staten,
sä är hans lycka ej stor); och Nordberg är nämd til lector vid
31
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scholan härstädes: hän lär väl dock tillika stå quar som docens vid
academien, och berättas at hän skal gifta sig med mamsell Ignatia,
hwilket gifte lärer understödt hans befordran; men hans lön är i
samma predicament som Bonsdorffs, och synes ej särdeles förslä til
at underhälla et brillant hus.
Väre unge magistrar sola med sinä
specimina; så at jag ej vet om flere än Meinander, liken ärnar
söka doeenture i astronomien, denna termin blifwa färdige. Blott
2:ne par ärna stå examen philosophicum i denna termin; ehum
de studerandes antal ej aftager, sä gifva de fläste sig ej tid at länge
stadna vid academien, och förvärfva sig mognare kunskaper: yppigheten och lättjan, som gjort ibland dem bedröfliga framsteg, vålla
dock, at de nu kosta sine föräldrar mängdubbelt mera än i förra
tider. Hvad fölgderne skola blifwa, är lätt at inse.
Efter Brunnerus erhöll en Ignatius, sokneadjunct i Sahalax, fläste
rösterne til caplanssyslan vid svenska församlingen härstädes
fhvartil landshöfdingens synnerliga protection och kraftiga bearbetande hjelpte honom). I Pargas är nu ingen ordinarie präst:
och til och med klockaren saknas i soknen; emedan den förre behagat företaga sig at stjäla kyrkan, så at hän fätt sit residence pä
Åbo slott. Sokneboerne där, så väl som i S:t Maria, vilja undandraga sig at vidare löna nägon sokneadjunct.
En capellan i Frantzila i Siikajoki, m. Ganander, arbetar starkt
på en ny mycket förökt uplaga af Juslenii Lexicon; jag har uplätit
honom alla minä dithörande samlingar. Likaledes vil lian utgifva
Proverbiale fennicum ä nyo, hvartil jag äfven sändt honom subsidier. Nyligen lät lian trycka i Wasa en samling af finska gåtor,
pä 2 '/2 arck, 8:o. Hän är mycket flitig och stark finne; men behöfwer hjelp af mera sträng granskning. I synnerhet skal jag söka
at biträda honom dermed, hvad Lexicon angär.
Här säges, at vicecorp. baron Reuterholm skal fätt lof at accordera af Jansson dess lagsaga; derföre är hän nu sä ifrig at fullkomna sig nti juridiken, at lian ej allenast i hofrätten öfvar sig i
praxi, utan ock har collegium uti theorien hos Calonius. Äfven
säges, at Sederholm, som cederade bonis såsom kopinan i Helsingfors, och sedän skaffat sig namn af fältsecreterare hos gen. gref.
Posse, skal fä accordera assessorssyslan i hofrätten af hofrättsrädet
Eek, sä at hofrätten ömsom ifr. corps de gardet och köpmansboden
förses med ledamöter, i hvilkas wård wär säkerhet til lif och egendom tryggt hwilar.

16

/4

1784.

483

Til stadsnyheter hörer, at borgmästaren Ulner skal gifta sig med
commissarien Fithies änka, och notarien i hofrätten Smalen (som
skal fä accordera til sig häradshöfdingesyslan efter Lars von Törne)
med professor Avellans änka.
Underligt är, at ej anstalt göres tilat undersöka hwilken som
visiterar brefven som ifrän Upsala bitsändas. Capitaine Meldercreutz hade nyl. skrifvit et bref til vär rector; och som det innehöll documenter, rörande hans egendom Wiurila, pä hken hän vill
göra et län af Ekestubbiska stipendiemedlen, sä hade lian recommenderat detsamma. Vid ankomsten hit var det upbmtet; ehuru
visiteraren bedrog sig i sin förmodan at där finna pengar.
De penningar som Herr Arkebiskopen i bägge sednaste brefven
mig täckts tilsända, dels för Åbo Tidningarne, dels til mams. Palen,
hafva ej fallit i denne granskares händer.
Nu hafve vi haft i nägre dar rätt varmt; gatorna äro til en del
bare, landswägarne obrukbare, och än, innom staden, ej mera at
lita på för körande eller gäende. Spannemålspriset har stigit, sä at i
staden betalas 11 plätar för den lifländska rågen, och 12 til fjorton
pä landet för finsk råg, hwaraf föga nägot i staden är quar. Men
pä korn är ännn tilgäng. Uppe i landet mäste folket tilgripa bark
och missne: men vi äre ej hos oss vane at sä öfverljudt klaga, som
det sker pä svenska sidan, ehuru bristen, pä vissa orter, ej är mindre.
Hvad är det för en Cederhielm, som sä andäktigt och nitiskt
upmuntrar allmänheten at äta bästkött? Hos oss är det bröd, och
ej kött, som saknas; och wi tro oss behöfva väre hästar, när äkerbruket i wär skal åter angripas.
Den kyrkoläraren Moniin, som fätt Libelitz pastorat, har här
ej stätt pastoralexamen, och lärer ej heller gjort det i Stockholm;
hän är Määnpää gubbens andre son, och var förut adjunctus sacellani; et frälsehemman, som hän fick efter capell. Salinii änka i
Pöytis, och som lian låter gä i loppet, har satt hans bäde skickelighet och förtjenst i full dager. Probsten Paldanius i Jorois, som
nu var 3:dje gängen pä förslag til Libelitz, och alla gängerne erhällit
enhällig kallelse, på et bräk när, kunde ej upte lika vigtiga skäl.
Rouvaniemi capellboerne, vid pass 15 mantal, vilja skiljas ifr.
Kemi, och utgöra särskildt pastorat; dock at deras pastor skal få
del i laxtionden til hälften. Om det mä lyckas, fär man se; deras
landshöfdinge sägs understödja dem: tvifvelsutan är det utsedt at
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gratificera någon viss person. Vicepresid. Silfwersparre i Wasa dras
med en swär hectik; det ser farligt ut för honom.
Vi längte snart at fä höra, hwem soin blifvit professor efter Finne;
et ryckte har här förspordts, at ock där vid academien speculeras
på nya professioners inrättande, i faveur för visse personer.
Med oaflåtelig vördnad
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 16. Apr. 1784.

30.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procancellarie.

Hoppet at tillika kumia ineddela afskrifter af de päfveliga bref,
som i Svartboken förekomma, och af herr canlzlirädet v. Celse ej
upräknas, förledde mig i början at för länge dröja med beswarandet
af Herr Arkebiskopens gunstiga skrifvelser. Jag väntade ständigt
på det återstäende af min copia ifr. Stockholm, men det arbetet
gär där bärta mägta längsamt, och ännu fattas mig en vacker del.
Imedlertid läter jag afskrifva de bref som höra til afsikten; och
skal sedän skicka dessa afskrifter til Stockholm, at läta dem af h:r
Stechau vidimeras, pädet de måga äga så mycket större vitsord. Men
burn snart detta kan ske, är jag ännu icke i ständ at säga.
Ifrän Lexell hade jag bref, at deras fru Daschkow vil lika despotiskt styra academien som Domaschnew; hvarföre de åter råkat i
krig med sin director, som mi lika myndigt försökt afsätta (utan
ransakning och dom) en adjunct Sujef, som den förre ville afskeda
Kotelnikow ifrän inseendet öfver nat. cabinettet. I synnerbet söker
hon komina åt Pallas, som stod synnerl. wäl bos Domaschnew,
och nu kämpar emot samma magt bos directorn, som lian dä understödde; Sujef är hans adjunct och eleve. Academien har dock
åter segrat genom Käjsarinnans slag i saken. Jag undrar på Lexell,
som vågar vara sä dristig, som lian åter nu värit; men utgängen
blef den, at lian är flyttad til math. classen, efter gla Euler, med
300 rublers tilökning i sin lön, så at lian nu bar 1.300 rubler, utom
quarter, värinä och ljus. Hän är ej mycket nögd med en stor del
af sine medbröders character; men fägnar sig, at i Ferber hafva
fätt en honnet landsman til bistånd.
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Vär å är öppen under bron, och et stycke öfver och nedan om
densamma; men ännu bar ej Hallis-isen nedkommit. Landsvägarae
kring staden aro bara, och smärre åar, i Wemo och Wirmo, hafva
skutit. Brädden synes ej hafva i gemen tagit skada. Spanmålspriset stiger; och jag har hördt sägas, at biskopen, samt brukspatron Munktell, taga 15 plätar för rägtunnan. Det fattiga folket
längtar så mycket mer efter öppet vatten, dä man hoppas tilförsel.
Det funderas nu starkt pä at inrätta en äskledare på domkyrkan; den blir nog dyr; domprobsten har bestyret derom. Icke
månge ärna i är härstädes göra betydliga byggnader. Apothekaren

Lydeman, som efter sin banqueroute blifvit en förmögen man och
stark hushällare, ärnar af den ansenliga förtjenst hans bränvinssäljning gifvit honom, fortsätta sit stenhus allt til Stora Kyrkogatan,
hvarmed hän ifrigt håller pä. Det blir en prydnad för staden, likasom den ståtliga reparation hvarmed handelsm. Tjäder i fjol upstudsade det gla Tborwöstiska huset, invid kyrkan.
Igenom et bref som presid. Cederhielm fätt, har det ryckte
bär utkommit, at bisk. b. Taube skulle dödt i Hamburg; men det
ser ej sannolikt ut, efter ingen annan derom fätt underrättelse.
Ingen har här tänkt på någon parentation öfver Rudenschöld;
men jag skal nämna derom för mine camerader. Tilat orera öfver
Kungens hemkost, när den en gång sker, är prof. Hellenins förordnad.
ödmjukaste tjenare
Med vördnad

■ —■

Åbo, d. 23. Apr. 1784.

31.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Jämte de sednast utkomne numrer af Åbo Tidn. har jag aran
öfversända titelbladet och registret för i fjol; jag kunde ej annat
päminna mig, än at Juslen skulle redan i detta ärs början bårtskickadt dem. Likaledes sänder jag en förtekning päde bullse,
som finnas i den del af Svartboken, hwilken jag härtils fätt hit öfver
i afskrift, och som utgör vid pass tredjedelen af hela boken. Jag
har endast uptagit dem, som ej finnas af herr canc. rädet von Celse
omnämnde. Af denna förtekning synes, at b:te Svartbok lofvar
at
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i den delen en nog artig efterhämtning; och nndrar jag at Peringsköld som sedt och handterat den, ej med större omsorg rädfört
densamma, hvartil redan registret, som finnes frammanför boken,
med gammal hand upsatt, bordt föranläta honom. Til mine anmärkningar och uplysningar öfver Juustens Chronicon Episc. Finlandensium fär jag där sköna hjelpredor. Jag börjar fatta starka tvifvelsmål, om här värit nägon biskop förrän Thomas; och at Folco ej
liört til oss, utan til estländarena, synas just de bref tilkännagifwa,
somman anfört at bevisa hans förordnande til Åbo.
Nu berättas at Lefren blifvit theologus; men ännu bar hän ingen
fullmagt fätt. Intet likligt ämne til lingvist efter honom hafve
vi här; utan lära wäl skola förskrifva oss professor annorstädes
ifrån. Men hwem vil mottaga en sysiä, där sä ondt blir efter
lön? Yngste professorn har blott 400 plåtar; dessutom hafva Hellenius och Clewberg fätt rättighet at tilträda lön i philos. faculteten;
om altsä den sidstnämde blir quar vid academien, så skal den blifvande linguisten vänta pä en vacance i faculteten, innan hän får
pgelönen, och pä 2:ne, innan har får indelt lön. Det är fölgden af de nyheter som i dessa är hos oss blifvit införde. Om nu
prof. Gadd begär beständig tjenstfrihet med hela lönens bibehällande, säsom lian hotar, och densamma erhäller, säsom ingen
twifvel är, sä bör den blifvande chemisten bereda sig pä godt tolamod. Ännu vet jag icke hvem som skal emottaga Lundo-annexa,
när nädäret gär til ända; den tilfaller nu philos. faculteten. Få se
om icke Schalberg dock resolverar sig at blifva präst; i annat fali
kunde det blifva en god ressource för den blifvande linguisten.
Finnas nu i Upsala nägre sådane linguister, som jämte det de äro
duglige och hederlige män, äro nog unge för at vilja i närvarande
ställning söka sig hit? Jag bar hört en magister Thorberg berömmas.

Prof. Kreander, som fortfar at med största värdslöshet och försumlighet sköta sin profession i dess theoretiska delar, lär anse
praxis för det egenteliga hän bör fästa sin hog vid; hvarföre hän
ock nu skal arrenderat Korois af biskopen, och vil jämväl arrendera
Reima prsebendehemman af acad. camereraren. Hän lär säledes ej
tänka pä transport til Lundo.
Sedän vederbörande, som så högel. önskade at fä Ignatius til
stadscapellan, vunno sin önskan, sä läta de en subscriptionslista
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gä omkring för at samla understöd åt Brunneri

änka, (som mäst
cedera bonis), med det vilkor at hon ej söker dubbelt nädår; hon
iir mycket sjuklig, ocb lär föga blifva frisk; et barn bar hon efter
sin man.
Nastan emot min förmodan öfverenskommo nti en hållen kyrkostämma bägge församlingarnes ledamöter at uphöra med ali begrafning i domkyrkan; ingen annan än prof. Gadd, som var rätt artigt,
protesterade deremot, de andre samtyckte at deras grafvar skulle
straxt tilslntas. Ja hvad mera är, deputerade utnämdes, som skola
jämte kyrkoberdarne utse en tjenlig begrafningsplats utom staden,
förmodel. därvidlag, bvarest lifdragonerne fordon plägade hälla
sine regementsmöten; til hvars omstängande stadsboerne lofvade
bestå dagswärken. Ocb så snart denna nya plats är i ordning, skal
ali begrafning uphöra jämwäl på kyrkogärden, som derefter skal
planeras ocb snyggas. Dock skal ceremonien förrättas i kyrkan
el. pä kyrkogärden, pä utsedde tjenlige mm, hvarifrån liket straxt
samme afton skal medelst en likvagn, utan allt medfölje i stillhet
transporteras til begrafningsplatsen; hvarvid den närmaste anhörige
kan vara tilstädes för tilsyns skull. Kyrkan behåller altsä sine begrafningspgr likasom tilförene.
Wiborgs gouvernement är nu stäldt päden nya ryska foten; vid
hkets inrättning jämväl metropoliten Gabriel ifr. Petersburg jämte
arcbimandriten Benjamin ifr. Novogrod voro tilstädes at inviga
densamma. Såsom scholan, oaktadt goda löften ocb förslager om
dess förvandlande til et gymnasium med tilökte både lärare ocb
löner, ännu blef in statu quo, (förmodel. af pgebrist), sä togo
större delen af dess lärare vid det tilfället afsked, af brist på utsikt
til bärgning) et öde som väl ock lärer snart drabba vära scholor i
Finland); en del engagerade sig vid det nya gouvemementsoancelliet; ocb en valde häldre at hafva privatcondition, som är
längt förmänligare. Somlige ärna dock söka pastorat framdeles,
om de imedlertid hunnit samla sä mycket pgr, som fordras at
knnna skaffa sig en sådan sysiä. En af dem skrifver mig til: klingande meriter äro vid befordringar hos oss längt vigtigare än scholmeriter! Metropoliten Gabriel besökte vid sin därvarelse scholan,
ocb skänkte vid det tilfället af egne medel ät de 4 quarblefne lärarena 200 rubler til delnings, samt til scholebibliotheket 50 rubler,
hket var sä mycket ädelmodigare mot en schola af främmande
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religion!

Ifr. Ryssland berättas, at de lutherska prästerne därnu skola mistä sinä förra rättigheter och fä pgelön, alla
blir likväl denna lönen, såsom derjämte berättas.
lika;
pastores
vid pass 1,000:de plåtar i svenska pgr, så tror jag at större delen
i sjelfva wärket ej mycket förlora, allenast myntwärdet wore pälistädes ock

teligt.
Vi hafve här nu en vecka haft rätt kalit och obehagligt väder;
i dag tyckes det likväl åter vilja blifva varmare. Prof:r Gadd,
som har tjenstfrihet på et år, skal åter resa upp åt Tavastiana at
hjelpa landets hushållning i skick. Öfverstelieut. b. Carpelan, som
succederat gen. Ramsay uti den beswärliga posten at vara landets
ypperste processmakare, har öfvertalt Merimasku-boerne at söka
skilnad ifrån Nådendals pastorat, för at läggas under Rimito; och
har åtagit sig, at utan deras kostnad genomdrifva saken. Således
har cons:m acad. med honom rakat i process. Han har hemman
i Rimito; och som där förestår en kyrko-byggnad, så vii han hafwa
flere deltagare däri, för at sjelf siippa med mindre kostnad: oberäknadt det nöjet at få processa. Framhärdar med vördnad
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 14.

32.

Maji 1784.

Henr. Gabr. Porthan.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

Herr Doctoren, Arkebiskopen och Procancelleren täckes förlåta,
jag så länge Hällit uppe med hosgående Tidningars och disputations öfversändande. Nu står jag pä resande fot til Österbotten,
hvarifr. jag skal hafva äran at med et fullständigare bref upwakta.
Assessor Juslen pästår, at hän i bref til Herr Arkebiskopen wärkel.
öfwersändt de första numrer af Tidn. för i år; men i fall de förkommit täckes Herr Arkebiskopen behålla de nu följande, hka
annors kuuna lämnas til Österb. nation derstädes, ät hken jag af
Tidningarne vil skaffa et complett exemplar. Med oaflåtelig vördnad framhärdar
ödmjukaste tjenare
at

Åbo, d. 24.

Julii 1784.
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Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller.

ifrän min Österbotniska resa skyndar jag at upvakta Herr Arkebiskopen, och afsänder tillikade återstående numreme af Åbo Tidningar. Ebuni regnig wäderleken war, reste jag
dock med nöje genom en ort, där jag bar så mänge bekante och
wänner. Jag behöfwer ej heratta Herr Arkebiskopen, burn älskad
och vördad Herr Arkebiskopen i hela orten fortfar at wara. Rätt
många pastorsledigheter aro där nu pä en gäng, i den norra delen;
i Pedersöre (hvarest staden vil skilja sig ifr. soknen, och fä öarne
til annexa, et orimligt förslag, som nu ligger bos Kongi. Majs:t),
Kelviå, Siikajoki, Kemi och Kuusamo, hvartil nu kommer Paldamo,
genom kyrkoh. Appelgrens d. 3. hujus timade död. M. Gabriel
Aspegren hade af sin survivance ej bätnad; jag besökte honom vid
min resa norr ät, dä hän var klädd, men såg ganska förfallen ut,
och wid min äterkomst var hän begrafven. Westzynthius i Pyhäjoki är mycket sjuklig och har 10 lefvande barn, hvaribland 7 döttrar; den äldsta säges snart skola blifva gift med m. Arenius, som
är ägodelningsdomare i Kuopio. Jag gjorde anstalt, at sidsta handen med det första lägges vid Genealogia Sursilliana, så at den i
nästa år skal säkert komma på trycket: gubbarne äro ganska villige at dertil bidraga, allenast arbetet göres färdigt. Westzynthius
hade företagit sig at reglera ordningen i visse delar, så at hela
arbetet nu måste omskrifvas. Det blir kink med tryckningen, i
anseende til allegationerne pädet frammanföre följande; som gör
det nödigt, at sidotalet i ms. och det trykta exemplaret måste orubbadt följas åt. Som förtekningen på alla församlingarnes präster,
som utgör sednare delen af arbetet, ännu är ganska ofullständig,
så rådde jag at utgifva den särskildt, och imedlertid skynda med
Genealogiens tryckande, som ock approberades. Jag skal wäl nu
drifva pä saken. Yärrst är, at Westzynthius åter misste sin adjunct,
så at hän i sin vidlyftiga församling och med sin klena hälsa är
nog hindrad at därmed syslosätta sig; dock skal man se til, at ock
undanrödja detta hinder. Genom den sidsta fördelaktiga handelsconjuncturen blefvo städerne i Österbotten satte i tilständ at ansenligen tiltaga i byggnad, utom Christina och Nycarleby. Wasa är
sig icke likt, i anseende til flere tilstötande orsaker. Men allmogen
har i sjelfwa realiteten föga gagn haft af sin lätta penningefängst:
Äterkommen
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yppighet, et förskräckeligt bränvinssupande, och et orimligt köpslagande med hemman bar ej lämnat mycket quar af den starka
förtjensten; skogarne äro grufvel. medtagne, och äkern icke synnerligen förökad, ätminstone ej i proportion. Den underlige m.
Aitan, som i 10 är aldrig taiat, bar nu åter begynt tala, sedän hans
löfte och föresats gätt til ända; lian vistas hos sin sväger kyrk.
Holmudd i Malax. Af en svensk skräddare ifr. London, benämd
Nordling, som fätt det underliga infallet at besöka Lappmarken,
och hwilken jag räkade i Brahestad, fick jag bedröfliga tidningar
om kyrk. Mathesii tilständ; lian niente honom nu wara i Sverige
hos d:r Noring, til liken lian rest genom Götheborg, sedän hän pä
helt år ingen tjenst kunnat göra; huru tro det nu står tili med
honom? Hans broder m. Georg Mathesius i Solf är ock plägad af
swår hypochondrie; dock war lian nu bättre dä jag besökte honom.
Den tidningen at en gr. Oxenstierna, capit. vid gardet, skal blifva
hofrättsräd och taga lönen framför Krabbe som länge haft fullmagt på syslan, förekom vederbörande i Wasa swår; tvifvelsutan
blir denne herre snart vicepresident. Men hwarföre skal blott Åbo
bofrätt wara öppen för militairen? Lagin. Jansson fick af Reuterholm 72,000 d. kmt. för sin sysiä, och behåller 2 eller 3 soknars
lagmanskappar. En ung Smalen, extrafisc. vid hofrätten, som köpt
bäradshöfd. syslan af Lars v. Törne, och depensert på den circa
10,000 plåtar, skal gifta sig med professor Avellans änka, en Lagerborg. Magister Rydman, som warit hofpred. hos Hertig Carl, och
tilhandlat sig Torneä pastorat för vid pass lika summa, blir mäg
åt öfverinspectoren Callmejer härstädes.
Til 11. profession härstädes äro sökande l:o Tidgren (soin har
pä trycket sit specimen, Gemina versio, pä prosa och wers, Ecclesiastici, med noter pars prima), 2:o mag. Poppius, som nu erhällit
venia docendi i 11. orientalibus, och är ganska omogen, 3:o Nylander, 11. adjunctus ord. i Lund, hken vi icke känne, 4:o mag. Thorberg
ifr. Upsala, 5:o extr. theol. adj. Clewberg äfven derifr., men som
lärer post fatalia (om de skola räknas) med sin ansökning inkommit. Jag vet ej hken af dem mä hafwa bråttom, efter vi nyligen af
cantzlern fingo befallning at skynda med förslaget; hvarpå svarades,
at vi mäste vänta pä Tidgrens specimen, etc.
Här sägs, at utom chem. adj. Röring och mag. Gadolin, jämväl
vär adjunct Holmberg sökt chemiae profession i Upsala; det wore
et
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väl skamlöst af en förlupen apothekaregesäll, ocb en sä complet
ignorant! Haartmans projecl skal af Kungen vara bifallit, och
imge Haartman säledes bli professor, samt Pipping efter honom
liafwa survivance; apothekaren v. Mell fär säledes ro nt med pengar.
Det förljudes, at domprobsten Gadolin, i ans. til sin förswagade
hälsa, skal begära tjenstfrihet; fä se, om i f ali den beviljas, åter
en supranumerarius theologus skal tilsättas. Profr Schalberg begär
nu Lundo annexa, ehuru lian ej kan et ord finska.
Härbos sänder jag för ro skull exemplar af de Finska Fabler
soin commiss. Achrenius i Kalajoki utgifvit, samt af Calamnii Suru
Runot, som tilförene lära warit tryckte.
ödmjukaste tjenare
Åbo,

d. 24. Sept. 1784.

34.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop ocb Procanceller.

Henr. Gabr. Porthan.

De sidstutkomne numrer af Åbo Tidn. bar jag aran at härbos
öfversända. Penningarne til mams. Palen, lika Herr Arkebiskopen
mig tilskickade, läter jag ass. Juslen, efter vanligbeten, tilställa
henne.
Probsten Lithovius i Lappo var ännu rätt kryg i sommars, dä jag
war i Österbotten, äfven sä probst. Frosterus i Lohteå, hwilken jag
iifven menar wara af Herr Arkebiskopens imgdoms bekante; hän är
nu gift med den s:te frun.

Jag mins ej om jag sidst berättade, at i en grafskrift öf:r probstinnan Fjellström, som dödde i Calajoki hos sin mäg fiscalen Calamnius, redan är anmärkt, at Österbotniska prästerskapets stamätt bör
beta den Sorseiska ocb icke Sursillska; denna grafskrift gaf jag åt
Westzynthius at regardera.
Hwarken under sin stumhetstid el. sedän bar m:r Aitan i andre
afseenden synts hafwa haft fel på förständet: lian föreger sig hafwa
gjort et löfte, som lian trodt sig skyldig at bälla. Men at lian drogs
med hypocbondriske nycker redan dä lian sidst war i Åbo, mins
jag nog; lian kunde t. ex. ej öfvertalas det lian ej bade et fiskben
i haisen, hket ingen annan menniskja fann där kunna silta, utan
plågade sig altid med dess bärtskaffande.
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Jag beklagar hjertel. Aaron Mathesii tilstånd; jag kände honom
för en ömsint och reel kari; men just hans sensibilitet lärer hafva bidragit til hans olycka. Hans bror Georg war i yngre åren mycket
munter och obekymrad; men bar ock nu blifvit ganska sensible.
Hans mycket beskedliga och naturligen muntra hustru bar ej kunnat hindra hans mjältsjuka oro; sonen, soin är hans adjunct, är en
rätt beskedlig yngling; bägge behöfva ali försiktighet at hålla
honom vid godt lynne. Den olyckliga brodren Mats war ingenting
mindre än sensible; och aldrig märkte jag hos deras moder, soin
dödde i Georgs hus, någon sädan disposition. Ehuru Georgs hustru
och son redan vid min ditkomst woro underrättade, genom ryckte,
at Aaron skulle väntas til Sverige, tordes de icke nämna nägot derom
för sin man och fader.
Här gär et ryckte, at förslaget til chemise professionen i Upsala
redan blifvit uprättadt, och at Röring och Gadolin jämvät fätt rum
derpå; den sednare disputerte i Lördags, och gjorde sine partes väl.
Yi skole i morgon justera förslaget til linguar. s. professionen härstädes: pluraliteten har nämdt de 3:ne som inkommo med sine
ansökningar innoin fatalietiden, räknad ifr. det Lefrens transport
på aviserne vardt kungjord; til följe deraf aro Tidgren samt
magistrarne Thorberg och Poppius föreslagne, ehuru unge de 2:ne
sednare äro. Den förstnämde kan väl intet annat österländskt språk
än hebraiskan, och den förmodeligen icke altför flinkt; men lian
känner dock grunderne, och är mycket arbetsam, och kunde säsom
äldst af de sökande och lönlös betjent vid academien ej förbigäs.
Fä nu se hvilken som fär den lönlösa syslan.
Domprobsten Gadolin har begärt beständig tjenstfrihet ifr. alla
föreläsningar, i anseende til sine genom en anhållande nervsjukdom förswagade bäde kropps- och sinneskrafter, som i synnerhet
göra honom oskicklig at länge meditera; hän vil dock vara med i
consistorio, när lian förmär. Hans ansökning gär med consistorii
tilstyrkan öfver til acad. canceller. Hän som förr ej tycktes vara
mycket sensible, är det nu i hög grad; sä kan mskn förändras!
Kyrkostämmans beslut ang. en begrafningsplats utom staden, hvaröfwer nägre klagade, är af Kongi. Maj:st faststäldt; säledes skal
i Tisdag en ny kyrkostämma hällas, för at utse och fastställa platsen.
Den flitige mag. Ganander har mycket tilökt Proverbiale Fennicum, som jag nu har hos mig at granska; ty granskas behöfwa
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hans arbeten, såsom nog synes af hans Aenigmata Fennica 2/2 ark
8:0, Wasa 1783, och Uudempia uloswalituita satuja (öfversättningar,
merendels i obunden styl), ib. 1784, 9
ark 8:0, m. fl., hvilka hän
Hans
Lexicon
skal
trycka.
jag
ock,
låtit
i samräd med någre wänner, öfverse innan det lämnas til trycket. Jag ser af Hupels Estnische Sprach-Lehre, at man numera icke i Estland känner Stahlii
Grammatica Esthonica, hken jag i min ungdom mins mig hafwa
sett. Äger Herr Arkebiskopen densamma?
Jag ville gerna fä se
den; ty jag erinrar mig at Petrcei Finska Grammatica nastan hei och
hållen är derutur plagierad, likasom Martinii ur Petrcei, utan at wara
nämde. Med ouphörlig vördnad
ödmjukaste tjenare
Åbo,

35.

d. 29. Oct. 1784.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop, Procanceller och
Riddare af Kongi. Majs:ts Nordstjerne-Orden.

Härhos bar jag den aran at til Herr Arkebiskopen öfversända
slutet af förl. års Åbo Tidningar, och hvad för detta är härtils utkommit.
Prof. Lexells död var ej allenast för vetenskapen en förlust, utan
ock för mig enskildt ganska kännbar. Hän var hypochondriacus,
men en ganska redelig man och af finskt tänkesätt. En wäxt, som
hän måste låta bärtskära, förswagade först hans krafter, och sedän
stötte en feber dertil. Prof. Ferber, såsom hans wänn, bar hit
berättat omständligheterne af hans sjukdom och död; i sit sidsta
bref, som war nastan et formeligt afsked, adresserade lian sine
anhörige at om hans angelägenheter correspondera med Ferber.
I dag lär Tidgren presentera sin fullmagt på linguar. professionen i consist. academico. D:r Gadolin bar erhällit tjenstfrihet,
såsom hän begärt; och mag. Arelin, som tillika blifvit nämd til
extr. theologieadjunct, är af cantzlern förordnad at läsa för honom.
Consist :m acad. anmälde dertil ord. theol. adjuncten.
Yi vänte nu at fä höra om ass. Haartmans andre profession af
Kongi. maj:st blifver antagen, den lian til mag. Bonsdorffs, sin
systersons förmän vil inrätta; gubben drifves starkt af nepotismen.
Som bergsr. Hisinger ensam åtar sig at löna botan. demonstrator
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med 100 riksdl. årligen, sä vil Haartman återtaga sit Ylikylä, hket
han til academien donerat, och gifva det til fond at tjena den nye
professio historiae naturalis til lön; och beräknar nu gårdens rena
afkastning til 400 plåtar, i stället at den förut upgafs för demonstrators räkning blott til 150 plåtar. Cons:m acad. bar åter afstyrkt
denna inrättning, så föreslagen. Om möjel. wore, at räkna på
400 plåtars behållning af Ylikylä rusthäll, så blir dock swårt för
väre blifvande philosopbi at vänta pä 2 :ne vacancer innan de komina
til indeldt lön; at 400 plåtar ej långt förslår, kan lätt finnas; och
hwarken acad. secreteraren eller theol. adjuncten kan bädanefter
söka en philos. profession, dä lian mäste lämna en bättre lön, och
bar sä långt at wänta pä en bättre, m. m. Men nog lär dock saken
reussera.
Cantzlern bar gjort binder i Scbalbergs utnämnande til Lundo
pastorat, emedan hän ej kan finska; ganska skäligt i sig sjelf, om
det supponeras at vederbörande wärkel. sjelf skola sköta sinä
annexe-pastorater. Men nu gör det oss mycket bryderi; ty ingen
af dem som finnar äro vil blifva präst, och således komma ej lönerne
i philos. faculteten i ordning. Professor Lindquist lider derigenom
en brist i sin lön af 100 d:r smt i räntor och et präbendehemman.
Få se, burn den saken kan bjelpas. Fru Ross bar repetert sin ansökning om dubbelt nädår pä Lundo pastorat; fä se om det lyckas
bättre än förra gängen.
De til mams. Palen af Herr Arkebiskopen sände pengar lämna»
henne efter vanligheten smäningom af ass. Juslen, utan at hon vet
det de henne blifvit tilsände, innan summan är ali; hon måste
stackars gumma bemötas som et barn, ty hon förstär ej at husbälla
i sin fattigdom. Nu bar hon ock värit sjuk ibland.
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 25. Febr. 1785.

36.

Henr. Gabr. Porthan.

Högvördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller, samt
ledamot af Kongi. Nordstjerne-Orden.

Härhos bar jag äran at öfversända suiten af Åbo Tidningarne.
I anseende til menföre på hafwet twiflar jag nog om mycket af de
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förre numrerne ännu hunnit fram; men sä hoppas wi, at denna beswärliga och längsamma vintern, soin af nastan beständig omwäxling
af köld och urwäder värit märkelig, dock snart skal taga sit afsked,
och lämna posterne fri öfwerfart.
Vi längte at höra, hwilken blifvit chemiae adjunct i Upsala, efter
Röring och Gadolin som därtil anmält sig, äfven aro sökande til
wår philos. adjunctur, och wi derföre ej ville brådska med förslaget, innan där bärtta saken hunnit decideras.
Om ass. Haartmans nya profession hafve wi ingenting förnummit;
men consistorii acad. recommendation för Schalberg tilat få Lundå
annexa, har cantzlern ätersändt, at om hans insikt i finskan blifva
närmare underrättad. Detta härrör af herr biskopens nit, som
sjelf ej mycket finska förstär. Anginge saken nägon annan än
Schalberg, så skulle hän beflita sig omat lära finska, och åtaga sig
at deri snart vidare framsteg göra; men denne mannen harsit eget
hufvud; lian påckar och tar icke råd; anför i sin förklaring en
hop anstötligheter mot biskopen, säsom at denne sjelf ej bättre
skött sin annexa än om hän aldeles ej förstätt språket, samt på 9
är ej predikat öfver 2 eller 3 gånger, med mera. Sä at vi ej vete
hwad utgäng saken tager. Ingen lider dervid kännbarare än prof.
Lindquist, som mäste åtnöjas med 400 dalers lön, i stället för 500,
om ej Schalberg fär annexan.
Hvad vi fruktat, at administrationen af fonden tilden nya anatomiae professionen skulle göra oss mycket bryderi, det erfare vi
redan. Förvaltningen af pengarne, med answar för dem, blef oss,
ty värr, älagd genom Kongi. Majs:ts utslag; men därjämte skaffade
sig ass. Haartman cantzlerns tilständ at få i sin lifstid behålla bestyret om pengarnes förräntande, mot det hän ärligen til Consistorium academicum upgifver sin säkerhet. Frägan blef dä straxt, om
ej consis:m, som skal stä icke desto mindre, enligt samma konstiga
bref, i answar för pengarne, bör hafva rätt at pröfva, och dä sä
nödigt synes, förkasta hans upgifne säkerhet. Hän anmälde det
hän ville utlåna pgme åt rädman Trapp, mot Joseph Bremers
borgen. Cons:m, som erinrade sig, huru underlig sak en köpmans
kända förmögenhet är, ville häldre utläna pengarne mot inteckning i Sundholms säteri, ät fru Bläfield; men imedlertid tog Haartman ut pgrne, som hos handelsm. Dahl woro deponerade, och länte
bårt dem ät Trapp. Hvad skole vi nu göra? Gär det annors än
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wäl, så fä wi ändock stå i answar; och somlige börja redan frukta,
at ej en gång pgrne, åtminstone til en god del, någonsin värit
värkeligen nedsatte hos Dahl, utan först skola genom besparing
samlas. Imedlertid äre wi rätt brydde för dem, och lärer delta ej
blifva den sidste gängen.
Prof. Kreander är, för sin lungsot, recommenderad til tjenstfrihet ifrän denna mänads början, och magister Gadolin skal läsa
för honom. Prof. Haartman, junior, bar ock så swagt bröst, at
icke olikt är, det assessoren öfverlefver honom, och at hän spelar
samma role som prof. Avellan.
Assessor Juslen har värit illa sjuk i en magsjuka, blandad med
gallanstöter, och är ännu ej rätt äterstäld til hälsan. Hans fru
sjuknade först i denna sjukdom, och derpä hän; samt efter nog längsam tilfriskning fick hän et recidiv, som var swärare än första anfallet. Frun är ej heller ännu rätt frisk.
Nu börja här jämwäl consistorielle gäld at försäljas. Då förfrågningen skulle ske i Sysmä, så anmälde större delen af församlingen,
at de ej ville väljä, utan väntade sig magister Bökman til pastor
(som genom sin broder här deponerat derföre 20,000 daler kmt hos
Bremer) genom Kongi. Majs:ts utnämnande: därvid afstadnade allt,
tila posten ifr. Sverige hinner medbringa hans fullmagt.
Det gär så längsamt med de studerandes prseparationer til magisterpromotionen, at det ej lärer vara at tänka derpå ännu i nasta
sommar. Kongi, brefvet, som förbjuder at prästwiga nägon som icke
fyllt 25 är, har dock förmärkts göra den värkan, at redan någre
som tänkte straxt blifva präster, nu beslutit magistrera, under det
de mäste vänta. Önskeligt wore allenast, at icke mänga dispensationer (hvarom någre härifrån redan gjort ansökning), göra värkan obetydelig!

I fall Herr Arkebiskopen anmärkt, om ibland de päfvebref, som
herr Kongi, secreteraren Fredenheim erhållit ifrän Rom, finnas
någre, som röra finska saker, så beder jag ödmjukast at derom
blifva underrättad, på det jag om gunstig del af desamme mä veta
anhälla, för at nyttjas til illustration af Juustens Chronicon, hvaraf
jag med nästa post skal hafva den äran at åter öfversända et stycke.
Vi hafve härtils ej erhållit nägot af de Lärde Tidningar, som
i Upsala skole utgifvas, ehuru vi subscribert pä någre exemplar.
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Vi äre ock nyfikne at fä veta hwilka dem fortsätta, samt hvad hopp
man om deras fortfarande kan göra sig.
Kyrkoh. Rydman ifrän Torneä är här, för at gifta sig med en
af öfverinspectoren Callmejers döttrar: Hans blifvande svärfader
har genom sin Credit satt honom i ständ at kunna tilhandla sig
detta betydliga pastorat. Jag lär redan förut haft aran at berätta,
det vär domprobst erhöll beständig tjenstfrihet, och at magister
Arelin af cantzlern blifvit förordnad at läsa i hans ställe, med character af extr. theologiae adjunct. Domprobsten har åter värit sjuklig; dock öfvervinner lian denna anstöt småningom. Med oaflätelig
vördnad
ödmjukaste tjenare
Åbo, d. 1 April 1785.

37.

Henr. Gabr. Porthan.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller
samt ledamot af Kongi. Majs:ts Nordstjerne-Orden.

Sedän ändtel. efter längt drögsmål posterne ankommo öfwer
hafwet, hade ock jag den aran at erhålla Herr Arkebiskopens gunstiga skrifwelse af d. 22. Febr. och hoppas at minä bref wid samma
tid lära til Upsala anländt med suiten af Åbo Tidn. för innewarande
år, samt de bristande för sidstledet är. Nu bilägger jag de numrer
som sederraera blifvit tryckte, jämte tredje stycket af Juustens
Chronicon. Af Historia Bibliothecae Aboensis skal jag innan kärt
bafwa den aran at öfwersända slutet.
Väre hjeltar rusta sig nu starkt at tåga til Parola malm, där de
skola wara samlade d. 6. Junii; således hafwe vi utan twifvel at ock
wänta Kongi. Ms:t hit. Vär cantzler wäntas ock samma tid hit öfver;
lian är förordnad at förrätta en riddaresyn i Lappo, nu likasom
förra gängen, då finska armeen war samlad i Parola.
Ass. Haartman har nu något ändrat sin nya professionsanstalt
i philos. faculteten: hän förbehåller ej allenast at bans hist. nat.
professor nödwändigt skal wara bäde medicus och philos. magister,
otan ock at Bonsdorff skal få survivance så pä denna profession,
som på den oeconomiska efter Kreander, och nu straxt blifva demonstrator. Gubben regeras starkt af nepotismen.
Deremot offererar hän til academien hela sin egendom, stadsgärden och lösa
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egendomen m.m. som hän skattar til 2 tusende riksdaler; deraf
skal fyllnad tagas i anat. professorens lön, i fall räntan faller til 5
procent, och resten blifva fond til stipendier. Bifalles hans förslag,
som förmodl. sker, sä fä wi i philos. facultet. 2 professorer med 400
plätars ärlig lön; taga nu nägre dessutom afsked med full lön,
så hafva de som succedera dem föga hopp at i sin lifstid komina
til indeldt lön. I stället skulle wi behöfva adjuncter; men den syslan
är mindre brillant at inrätta. Nu hafve wi fått höra, at af de 10
tusen plåtar som äro fond til anat. professors lön, v. Mell tilskutit
40,000 dl. för sin blifvande mäg unge Haartman, Pipping 12,000 dl.
för sin prosectorsysla och survivancen til anat. professionen och
ass. Haartman 8,000 dl., dock med conditio reversionis til hans andra
stifftning, så snart unga Haartman tilträder indelta lönen, dä hän
skal lägga ut dessa pgr tilsit förra tilskott.
Ass. Juslen som ifr. Febr. mänad värit sjuk, är ej ännu fullkommeligen restituerad. Vär å har wäl nu skutit; men ännu hafwe wi
ödmjukaste tjenare
ej vårväder. Med vördnad
Åbo, d. 29.

38.

Apr. 1785.

Henr. Gabr. Porthan.

Högwördigste Herr Doctor, Arkebiskop och Procanceller,
samt

ledamot af Kongi. Nordstjerne-Orden.

Herr Arkebiskopens gunstiga skrifwelse af d. 27. April hade jag
den äran at erhålla, jämte de innelyckte 3 rd. specie, af hlka jag
tilstälde mams. Paleen 2 riksdl., och behöll 1 rd. för Åbo Tidningame. Af dessa Tidningar följa nu de sidst utkomne numrerne.
I anseende tildet Kongi, päbudet, at alla veckoskrifter borde genast
uphöra, som ej med särskildt privilegium blifwit auctoriserade, hafve
wi ej vidare tordts fortsätta dessa blad. Men Frenckel har hos
kongi, cantzlicollegium begärt lof, at til ärets slut de måtte få continueras, på det prsenumeranterne ej mäga klaga; derpå wänte vi
säledes swar. Bifalles hans begäran, så utgifves ärgängen fullständig,
och flere numrer i sänder, sä at wi komina med dem i ordning:
afsläs den, sä äre wi och hän ursäktade, och hän fär liquidera med
prsenumeranterne. T alla fall kunne wi ej längre än delta är utgifva
nägre weckoblad, ty säsom den rättigheten är endast boktryckarena
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exclusive tillagd, och wi ingalunda vilja hafva anseende af at stå i
Frenckels sold, sä måste denne Tidning aldeles uphöra. Nog hade
wi lust at utgifva en hop samlingar i form af handlingar, quartalsvis, el. årligen; men hafve intet hopp om afsättning: nyheterne
ifr. domcapitlen, och nägre dels moraliske dels satyriske stycken
hafva härtils skaffat oss de fleste pränumeranterne. Frenckel har
warit förläggare, fätt manuscriptet för intet, vi hafve ock besörgt
correcturen, och likwäl har hans vinst warit ganska liten. Säledes
lär nu blifva swärt, at få nägot tryckt til uplysning af finska sakeme, förutan i disputationer; och säsom det säges, at jämwäl desse,
utom specimina som auctorerne ensamme skola förswara, torde snart
blifva afskaffade, sä slippe wi det beswäret at framdeles gräla med
någon skrifning för publicum.
Mig vitterligen har prof. Kreander ej det ringaste bekymrat
sig om Kalmens resebeskrifning, hän har ej en gäng hunnit med
någon enda disputations utgifvande, sedän lian blef professor.
Twänne gänger har hän börjat dermed; ena gängen blef redan et
ark tryckt, men dermed har det stadnat. Hän måste hafva andre
slags göromål, som hindra honom.
Ass. Juslen är wäl nu så wida restituerad, at hän gär ute och
skal dricka vatten, men hans kropp är sä medtagen, at jag mycket
fruktar för hans fullkomliga vederfående, hket rätt mycket oroar
mig. Hans fru är frisk.
Nu fundera prästerne starkt pä bancorevisors utväljande; jag
gissar at Gadolin fär de flestes kallelse, ehuru ock bäde biskopen
och Kreander arbeta för sig. Jag undrar på dem alla tre, at de
wilja resa! Ifrån Borgo skickas förmodel. domsprobsten.
Min respondens orkade ej, för sin fattigdom, läta trycka mer
än 2 arck af Bibl:s Historien, hvars sidst utkomne stycke härhos i
ödmjukhet öfversändes. Men jag har en annan, som i nästa terminä
början utger det öfriga.
Helt oförmodel. hedrade oss herr Kongi. exp. secreteraren Fredenheim med sit besök. Det är endast skada, at hän dröjer här
så kärt tid. Säsom Kungen, hken nu är pä Parola, i nästa weckas
början lär resa tilbaka ät Stockholm, sä vil hr Kongi. exp. secreteraren ej heller längre quarblifva. Med oaflätelig vördnad
ödmjukaste tjenare.
Åbo, d. 17.

Junii 1785.

Henr. Gabr. Porthan.
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1.

Kaal).

Från Adam Johan Raab. 1

Min Högtärade H. Broder.

Valittaa suruaan lankomiehensä, Mennanderin isän kuoleman johdosta ja lausuu lohdutuksen sanoja. Vainaja lienee, ennenkuin meni jälkimm. avioon, erottanut pesästä Mennanderin osuuden. Kääntyköön tämä näissä asioissa jonkun
Beklagar sorgen med
luotettavan ystävän puoleen. Lupaa itsekin auttaa.
anledning av sin svågers, Mennanders fars, död och uttalar tröstens ord. Den
avlidne lär, innon hän ingick sitt andra gifte, ha skilt Mennanders del från boet.
Denne mä i dessa angelägenheter vända sig tili någon pålitlig vän. Lovar sin
hjälp.

Min kiäraste Broders

trogne

Carlscrona, d. 28. April 1734.

2.

tienare

A. J. Raab.

Höglärde Herr Magister, min högtärade Herr Broder.

Sedän iag hade den fägnaden att undfä min k. Broders högt:e
skrifwelse af d. 5. Febr. nestl. bar iag genom bref å nyjo pämint
hos secreteraren Östberg om det förra, som lemnat mig tili swar,
att hän tänkt finna dertill lägenhet hos hans exell:ce gref Taube,
men pä hans exellence gref Horns recommendation bar en annan
blif. antagen, och säledes twiflar hän nu att kurnia träffa något
åstundat tillfälle för de mängfaldiga närwarandes skull, som täfla
med hwarandra om öpningarne, och af hwilcka ändä många länge
måste gä ohulpne; att iag nu således intet för min h. Bror kunnat
uträtta, giör mig hiertel. ondt. Finner intet min h. Bror sin räkning
på den orten hän wistas, och skulle kunna komma ut med, att någon
tid kunna underhälla sig sielf i Upsala eller Stockholm, så torde
det wara den lättaste wägen tili äsyfftet. Det som annars warit
mig angenämt, är mig lickwäl för min h. Brors skull okiärt, neml.
1 Alkuperäisessä
sidotussa kirjekokoelmassa on kunink. sihteerin Adolph
Modeerin kirjoittama A. J. Raabin elämäkerta, joka sisältää pääasiassa samaa
kuin Biogr. Lexic. öfver namnkunnige svenska män, XII bandet (Uppsala 1846).
I den inbundna originala brevsamlingen ingår kungl. sekr. Adolph Modeers
biografi över A. J. Raab, som i huvudsak innehåller det sammu som Biogr. Lexic.
öfver namnkunnige svenska män, XII bandet (Uppsala 1846).
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att min swäger v. Bergenhielm avancerat tili iustitiarius här wecl
Kongi. amm:tet och är säledes hitflytt, soin annars kunnat wara
min k. Bror tili nägon tienst i Stockholm, men sä blifwer wäl någon
annan räd, om min k. Bror kommer dit.
En lägenliet wore wäl för, men det seer täml. widlöfftigt ut,
att kunna komma dertill. Här wed Kongi. amm:tets försambl.
äro 4 jemngode amm:ts predikanter, som hwar sin wecka äro
pastorer. En af dem har altid tagits af finska nationen för de
härwarande finnars skull. Den sidsta, magir Salmeen är nyl. med
döden afgängen, och ventileras nu i Kongi. amm:tets collegio, huruwida nägon behöfs mer, som förstär finska spräket, effter alla här
äro mäktige swenskan.
Skulle nu min h. Bror beslutit hos sig att wällia det prästerl.
ståndet sä förmodar iag, att min h. Bror först noga pröfwat sin
kallelse innom sig, neml. om det skier endast af nijt för Gudz
ära och dess dyrkiöpte försambl:s bästa, och att förmänerna intet
hafwa dehl uti sielfwa afsikten, som de och för en rät prästman
äro ringa nog, dernäst om min h. Bror finner sig utrustad med
sädane gåfwor, som erfordras tili embetets upbyggel. utförande. lag
skrifwer delta innan iag kommer närmare tili saken med flit, ty
utom det förra beware Gud h. Bror att nägonsin giöra ett sädant
wahl, och wid den senare omständigheten mäste iag berätta, att
de i lifwet warande ammrtets predikanter äro män, som med serdeles goda gåfwor äro begåfwade, 1 sä at ett sämre ämne här intet
skulle komma wäl an, hälst ibland försambl:s fömämsta ledamöter
äro lärde laggranna män.
Nu will iag komma tillbakars tili saken. Som en prästman, sä
wäl som andra i anseende tili den utwärtes kallelsen med godt
samwete kunna giöra de steg, som gifwa anledning tili deras lagl.
kallelse, sä äro minä tanckar dessa. Befintes här, att man intet
behöfwer någon, som förstär finskan, sä är för h. Bror som fränwarande wid delta tillfället intet hopp, emedan det då ankommer
på församblingens fria wahl, som utan twifwel lärer falla på nägon
af de härwarande wälförtiente och wackra prestmän, som sig dertill
anmält; men emedan på annor händelse det intet lärer kunna
begiäras, att någon skall komma hit ifrän Finland att afläggia

1

Tämän sanan yläpuolella:

Ovanom delta ord: försedda.
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prof, så torde krigscollegium correspondera derom med ven. consistorio där i orten. Harmin Bror dä consistorii h:r ledamöter
tili gynnare, sä kunna de wända delta tillfället tili min h. Brors
befordran. Kan min h. Bror winna mycket hoss dem, sä kunna
de i så mätto bidraga mera, att de för min h. Bror kunna läta
afgä föreskrifft hit tili Kongi, colleg., hwilcken då bör wara stält
i sådane termer, som wid de förut anförde omständigheter kunna
giöra tilfyllest, men min gifne anledning bör förtigas. Ernär min
h. Bror delta biträde och det skier nägot snart, så torde det förekomma det slut, som skulle ställa alt tili et frit wahl. Min h. Bror
har härwid den förmän, at hän är född i Stockholm och ändå
förstår finskan.
Tag nu alt det iag anfördt i ett noga
och mogit bepröfwande; befalla[nde] Gudför allting hela saken, och
under dess fullkoml. stilla öfwerlemnande tili hans försyn, fatta de
slut, sommin h. Bror i Herrans namn pröfwar wara rädeligast.
.

Finner min h. Bror det intet nyttigt att falla på delta förslaget,
Gud nu gifwer min h. Bror det bästa rådet, som må wara
wida afskilgt frän alla kiötzliga skäl och afsichter, så behöfwer
min h. Bror intet swara mig härpå innan min h. Bror wid nägot
annat tillfälle framdeles behagar giöra mig den äran, men annars
kan föreskrifften mig tillsändas, dä iag den skall insinuera.
Min kiäraste h. Broders trognaste tienare
som

Carlscrona, d. 12. Junii 1736, i största hast.
A

3.

A. ,1. Raab.

Monsieur Monsieur Charles Fredrich Mennander, maitre
en Philosophie a Åbo.

tergo: a

Höglärde Herr Magister, min högt:e h. Broder.

Jag har med nöije hafft den äran att undfå min kiäraste h. Broders
så förra som sidsta af d. 16. hujus högt:de skrifwelser.
Att iag så länge drögt med beswarandet af det äldre har wäl
mycket kömmit af minä trägna syslor, men och tili en dehl deraf,
att en dehl af Kongi, collegii h:r ledamöter, med hwilcka iag talt
i min h. Brors faveur, tycht att iag kunde upskiuta med swaret
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tili des afgiordt blefwo, om tili den lediga amm;ts predikantsbeställningen bör antagas en som förstär finskan, eller eij.
Den saken bar likwäl än eij kunnat firma sitt ständiga slut, aldenstund enckan lärer förunnas nådähr tili d. 1. Maji 1738, hwilcket
äfwen warit stridigt. Emedlertid förestäs syslorne effter den döda
af magister Walenius, h. superintendenten Walenii son, som warit
buspräst hos h:r kyrckioherden Nordberg wid S:t Clara i Stockholm, och lemnat samma post för det hän wille wara sin fader här
på orten tili någon hielp och hugnad. Så mycket har iag likwäl
förmärckt att embetet lärer komma att besättias med en som
förstär finskan, och om det kommer dertil, sä lärer Kongi, collegium correspondera derom med consistorio där ä orten. Skulle
det då komma dertil, att det tillfaller min h. Bror, så skulle det
hiertel. fägna mig. Det är wist, att syslan är trägen, men doch sä,
att uti 3:ne weckor skall det föga blifwa mer än en predikan i
weckan, undantagandes, att den som högmässan träffar, måste och
sedän predika i baraqverne, men hwar 4: de wecka är den swäraste,
för de mänga sockenbud och flera upwaktningar, som då förefalla.
Jag skulle likwäl täncka att min h. Bror skulle derwid såwäl kurnia
uthärda som de andra, hwilcka tili en dehl äro siuklige män, mälföret will iag och tro lärer för amm:ts kyrckian, som är tämlig
stoor, wara starkt nog, om det i Åbo domkyrckia, som lärer wara
fast större, intet är för lägt. Jag wille i mitt sidsta med flit intet
nänma, att utkomster är täml. rund, aldenstund en amm:ts predikant lärer åtminstone kunna räkna sin årl. inkomst tili 7 ä 800 d.s.„
fast staten allenast bestär 200 d.s.; men sedän iag af min h. Brors
förra bref blifwit styrckt i den goda tanckan, att min h. Bror
fast mera öfwerlemnar sig Gudz försyn att föllia dess nädiga kallelse, än med ett präste-embete söka sin egen bätnad, säsom nägot
hufwudändamäl, så har iag nu lagt fören:d omständighet dertill.
Gud wet huru kiärt det wore mig, att se h. Bror här pä orten,
hälst wed ett sä hederl. embete;
Hwad min Brors proposition i sitt senare angår, så tackar iag
k. Bror för sitt goda förtroende. Min mening derwid är, att som k.
Bror när hän kortare eller längre tid warit wid en sädan condition,
som honom biudes, derifrån ändå måste söka ett publiqve embete,
så är wäl fast rådligare att taga derwid den genare wäg, som lärer
kunna förmodas om k. Bror blir qwar wed accademien, om elliest
—.
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Brors lägenhet. tillstädjer, att hän kan uppehälla sig där sä länge.
som dertill behöfwes, än att taga en widlöfftigare tour, under
hwilcken k. Brors gynnares åtancke för honom småningom kan
hörsammeste trogne tienare
aftaga.

Carlscrona, d. 26. Sept. 1736, i största hast.

4.

A. I. Raab.

Höglärde Herr Magister, min högtärade Broder.

Kiittää kahdesta Mennanderin kirjeestä, jälkimm. p:tly 13. I. Ei ole ratkaistu, vaaditaanko avoinna olevan amiraliteetin saarnaajanviran haltijalta suomen kielen ymmärtäminen. Ehkäpä Mennander saakin Turun akatemiassa toimen.
Tackar för Mennanders två brev, det senare dat. 13. I. Det är icke avgjort,
om man fordrar, att innehavaren av den lediganslagna tjänsten som amiraliletspredikant skall förstå finska. Månne icke Mennander finner någon syssla vid
Åbo akademi.

Hörsamste

trogna

tienare

Carlscrona, d. 18. Martii 1737.

5.

A. J. Raab.

S. T. Min Högtärade H. Broder.

Om den saken, sommin h. Brors högtärade af d. 17. passato förmäler, skrifwer iag tili en min förtrogne wän i Stockholm, h. capitainen Krusenstierna, som är nti een mycket giällande skyldskap, det
hän, om honom möijel. är, söker att giöra min k. Bror recommenderad hos hans exellence grefwe Creutz, hwilcken min k. Bror jemwäl sielf med bref lärer upwachta, och för öfrigt ankommer saken pä
den Högstas nådiga utslag. Det fägnar mig emedlertid att förnimma
sä god liknelse tili min k. Brors framsteg, som iag af hiertat önskar.
Här är än alt tyst nti det som angär den lediga amm:ts predikantstiensten,
Min Högtärade H. Broders hörsamtrognaste tienare

Carlscrona, d. 1. Sept. 1737, i största hast.

A. I. Raab.
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Edle och Höglärde H:r Magister och Philosophiae
Adjunctus, min högt:de k. H:r Broder.

6.

Saanut Mennanderin 16. XI. p:tyn kirjeen. Valittaa suruaan sekä sodan Mennanderille tuottamien vaikeuksien että tämän edell. vaimon kuoleman johdosta.
Itsekin toukokuussa 1740 menettänyt vaimonsa ja kuuden lapsen äidin. Kehottaa Mennanderia lähettämään kuningattaren kuoleman johdosta pidetyn puheen
kirjeenkirjoittajan langolle, kapt.-luutn. Siljversparrelle Tukholmaan.
Fått
Mennanders brev, dat. den 16. XI. Uttrycker sitt beklagande med anledning av
Mennanders svårigheter tili följd av kriget och sorgen över hustruns bortgång. Har
även själv i maj 1740 förlorat sin hustru, moder tili sex harn. Ber Mennander
sända det tai denne höll vid drottningens frånfälle tili sin svåger, kaptenljötnant Silfversparre i Stockholm.
-

Min Högt:e kiäraste H. Broders liörsamste

trognaste

Carlscrona, d. 25. Nov. 1742.

7.

tienare

A. I. Raab.

Edle och Höglärde Herr Magister och Philosophiae
Adjunct, min högtärade K. Broder.

Ilmoittaa toisen vaimonsa Katarina Maria Grubben kuolemasta 24.111.
Meddelar om sin andra hustrus, Katarina Maria Grubbes frånfälle den 24.111.

Min högtärade k. Broders hörsamtrognaste tienare

Carlscrona, d. 26. Martii 1743.

A. J. Raab.

K. min H. Bror skrif några verser tili den mig alt för kiära
siälens wälsignade ihogkommelse. Jag will här låta trycka dem.
Tack för det sidsta mer än k., som iag eij handt beswara. 1
H. Magister Mennander.
A tergo:

a Monsieur Monsieur Charles Friedrich Mennander, maitre
E Adjuncten Theologie a Upsala.

1 Nämä kaksi lausetta on kirjeenkirjohtaja omakätisesti liittänyt kirjeeseen,
jonka joku toinen henkilö on puhtaaksikirjoittanut.
Sitäpaitsi seuraa kirjettä
amiraliteetin kamarineuvoksen von Langin kirjoittamat, jumalanpalveluksessa
25.111. luetut sanat vainajan pitkällisestä sairaudesta, sen aikana tuntemista
Dessa två satser har
sielunahdistuksista ja hänen pelastumisensu toivosta.
brevskrivaren egenhändigt fogat tili brevet, som en annan person renskrivit.
Dessutom följa med brevet de av kammarrådet vid amiralitetet von Lang författade, vid gudstjänsten den 25. HL upplästa orden om den avlidnas långvariga sjukdom, den själsvånda hon därunder kände och hennes hopp om fräls-

ning-

506

Adam Johan Raab.

8.

Edle och Höglärde H:r Magister och Philosophie Adjunct,
min högt:de kiäraste H. Bror.

Kiittää sydämellisesti siitä, mitä Mennander on hänen äsken kuolleen vaimonsa muistolle kirjoittanut, ja lähettää siitä kolme painettua kappaletta.
Tackar hjärtligt för det som Mennander skrivit tili hans avlidna hustrus minne
och sänder tre tryckta exemplar av skriften.

Min högt:de kiäraste H. Broders hörsammaste och trognaste
tienare

Carlscrona, d. 24. April 1743.
9.

A. J. Raab.

Edle och Höglärde H:r Magister och Philosophie Adjunct,
min Högt:de K. H. Broder.

Kiittää Mennatuleria 28. VI. p:tystä kirjeestä ja hänen lähettämistä
teoksistaan.
Tackar för Mennanders brev av den 28. VI. och för de av sinä
arheten hän skickat.

De Stora och dråpel. ting, som Gud denna tiden af oändel. barmhertighet giordt med wärt arina rike, behöfwa både tid och efwighet
att rättel. erkiännas och beprisas. Ibland annat gläder det mig
hiertel. att wägen för min h. Bror tili sin förra ort äter blif. öpnad;
men obeskrifwel. mera skulle det hugna mig, om liknelsen för
min h. Bror att på så fördelachtigt sät fä stanna i Upsala wille
lyckas, hwartill Gud nädel. förläne wälsignelse. Jag reser nu på
en 14 dagar eller litet mera tili Runneby qurbrun för min hälsas
skull. Afgär förslaget emedlertid effter önskan, och min h. Bror
dä sielf reser tili Stockholm och addresserar sig ibland annat hos
h:r assessoren Löfgreen samt min k. swäger h:r capitainen Silfversparre, om den senare dä är qwar, jemte förmälande af min hörsammaste hälsning, sä gifwer deras wanl. godhet för mig wiss försäkran, att de med räd och däd, sä mycket hos dem står, min h:r Bror
giärna bispringa, derom iag dem äfwen härmedelst har i samma
händelse lika hörsammast skolat anmoda och mig tili oändel.
erkiänslo deremot förbinda. Det samma förstär iag och om herr
assessoren Ruuth. Mera hinner iag nu intet, utan slutar med betygande, att iag af alt hierta lefwer och dör min högtide kiäraste
h. Broders hörsammaste och trognaste tienare
1

d. 7 Julii 1743.

A. J. Raab.

1 Paikannimestä (lyhennetty) ei saa selvää; ehkä Cc. (~ Carlscrona)
Ortnamnet (förkortat) oläsligt. Möjligen Cc. ( Carlscrona).
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S. T. Min Högt:de Kiäraste H. Bror.

För de eij mindre beliagel. än lärda skriffter iag ifrän min h.
Bror fick hit nied min k. syster tackar iag hörsammast, säsom och för
det benägna och k. brefwet af d. 4. hujus. Jag gratulerar hiertel.
tili äterkomsten och att swårigheterne börja sackta sig. Läfwad
ware wär och Israels tröst. Bilagorne wisa burn den k. Guden jemwäl för mig effter owäder nådel. låtit solen äter börja skina, hwarunder iag ock må räkna den hielp iag nu bar af en k. syster, som
just är en stor mästarinna nti husshäld och barns upfostran, som
kommer öfwermättan wäl tili pass för mitt Stora hushäld, som
iag aldrig det ringaste hinner see effter. Om iag sielf skall nämnat,
så gifwer ömheten för embetet mig aldrig ro. För ett sädant sinne
kan intet arbete tryta, och mitt nu giorda framsteg gifwer dertill eij
mindre många och widlöfftiga ämnen, än de som aro af stor
wigt. Herren stå mig nådel. bij och gifwe äfwen wälsignelse tili
min h. Brors förrätningar, som och wisserl. äro angelägne. Med
Gudz hielp torde min h. B:s ogemena flit snart bugnas med någon
önskel. belöning och dess Stora förlust finna någon behagel. ersätning; bägge önskas af ali min siäl. Angrde poeseos professionen
lemnade min k. swärfader h. presidenten Grubbe med förra posten
sin föreskrifft tili bans ees. h. riksrädet Antbon J. Wrangell, och
nu anmodar iag h. secreteraren Lagerberg, som bar bäde stor alliance och Starck Credit, att för min h. Bror giöra sitt bästa och
gifwa h. Rozir deraf dehl. Hän, h. Lagerberg, skall hafwa en
annan dotterdotter, tant Lillieshun af h. baron och vice-president
Thegner, som hade tili fru min sai. k. moders cousine, så att min
tillkommande Maria Lisa Rydingswärds fru moder är min syslinge.
Det är märkel. att så länge iag för öfwercommissarie-embetets
skull eij wille resa tili Stockholm, så förgats det eij, fast dermer
myeket presserade; men när iag på mängas inrädande d. 28. Sept.
nestl. ähr äntel. reste up, just den dagen blef fullmachten utfärdad,
ty den himmelska Försynen hade dermed ett annat ändamål af en
älskwärdig maka. Jag hinner intet nämna de flere märckel. omständigheter, som häruti ådagalägga manifestum numen. J Maji eller
Junii mänad, will Gud, reser iag äter up att i Herrans namn stå
brudgumen. H. probsten Kepplerus och hwem som elliest känner
mig hälsas af min kiäraste h. Bror hörsamste trogna tienare

Carlscrona, d. 24. Nov. 1743.

A. J. Raab.
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11.

Edle och Höglärde H:r Philosopliie Adjunct min Högt:de
H. Broder.

Jag tackar liörsammast för min h:r Broders högt:de skrifwelse
af d. 29. nestl. och benägnaste lyckönskan tili den mig i näder
wederfarne befordran och tili förläfningen.
Samma slags hugnad och uprättelse önskar iag min h. Bror af
hiertat, och då iag med mycken fägnad säg mig af min k. Bror ihogkommen, hoppades iag nägot sä angenämt tillika få förnimma; men
iag nödgades i stället see, att kalcken än intet är utdrucken; doch
låfwad ware den ewiga kiärleken, som med sin faderl. aga bewisar
sitt öma hiertelag, och tili ingen annan ände lägger oss en börda
uppä, än att sielf hielpa dragan. Hans nådiga hielpetimma för
min k. Bror lärer dä wara aldra närmast, enär liknelserne tili dess
annalckande och tålamodet den att afwänta som mäst synes förswinna, dermed att öfwertyga oss det hän allena giör ali hielp,
som pä jordene skier.

Jag hade elliest ibland de flere anmodat h:r

cammarwistas i Stockholm och biwistar Kongi,
stats commissionen, att arbete pä min h. Broders lycka, det iag
och wet, bäde att hän giordt, som och att det intet hade warit
fruchtlöst, om det för denne gången annorlunda warit beskiärdt.
Min upresa tili Stockholm beror elliest pä hans hemkomst, som
förmodas skie så tidigt i Maji mänad, att iag om Gud sä behagar,
kan wid slutet deraf wara i Stockholm och i nasta månaden i
Herrans namn winna den närmare föreningen. Men huru skulle
min glädje fördubblas, om iag då deruppe finge se och omfamna
min k. Bror, ty intet förekommer det mig likt, att ungdomens
underwisning får under Finlandz frihets åhr mindre wärdas, än
elliest, och säledes icke heller att de lediga professionernes besätjande och förslagerne dertill få upskiutas, hwaraf iag altså, om
Gud will, lärer kunna wänta delta Stora nöijet, tili äfwentyrs ocli
det, att min h. Brors lyckel. gäfwa att skrifwa vers wägar en liten
stund pä ersätningen af den swära förlusten, sommin h. Bror förl.
åhr nti ett sä ganska uplyst och låfwärdt måt yttrade sig öfwer.

rädet

von

Lang,

amm:ts

som nu

Att min kiärlek och erkiänsla allenast yttrat sig i orden, rår
iag intet före. Jag seer och intet än någon större rymbd, än i
hiertelagets uprichtighet. Min k. systers härwarelse är för mig
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sä nyttig och liugnel., soin tyngden af mitt Stora hushåld för henne
kiänbad (sid). Det senare är och endast orsaken, att min k:e
Bror saknar de många kiärlekes betygelser af hennes egen hand,
soin lion med tusende hälsningar bedt mig, men iag eij hinner anföra.
hörsamtrognaste tienare

Carlscrona, d. 21. April 1744.

12.

A. J. Raab.

Edle och Höglärde H. Pbilosophiae Adjunct, min kiäraste
H. Broder.

Fastän den tili min h. B:r lemnade hörsamma notificationen om
mitt bröllop, som i Jesu namn gick för sig d. 16. Junii nestl.,
gaf mig anledning att tro, det min h. B:r lärer funnit, att bröllopsskrifften, som under d. 14. dito benägnast läfwades, skulle komma
för seent, bar iag dock eij warit derom sä säker, at iag icke med
delta upskiutit tili min och min k. hustrus afresa härifrån, som
om Gud will, skier d. 16. hujus. Icke desto mindre bar det warit
långt ifrån mig, att iag icke bewakat min h. Brors rätmätiga lycka
effter ali min lilla förmågo. Jag bar fördenskuld lagit mig den
friheten att pä bästa sättet recommendera min h. Bror hos deras
excell:cer, som nu äro hemma, serdeles h. gref Carl Gyllenborg,
h. gref Johan Gyllenborg, h. baron Cederbolm, som straxt swarade
mig, att min h. Bror war den, somman tili ett professorat i Åbo
mäst hade att reflectera pä, h. baron Äkerhielm, h. Anton Wrangell. Denne herren effter hän intet kiände richtit, sä lemande iag
honom, ehuru ogiärna det siedde, min h. B. dräpel. predikan och
den tryclita parentat. öf. högst sai. drotning etc.
De läfwade alla ganska godt, äfwen sä h. cancell.rådet, baron von
Otter, och att h. professor Brovallius intet är emot min h. B:r,
kan såwäl slutas af det föreg:de, säsom och deraf att lian skickat
h. assess. Löfvensckiöld min h. B:s verser öfr. H:s KL Höghets
födelsedag. Bern:te h. assessor läfwar bli nu h. B:s commissionaire,
om sä behagas, och därmed förslaget dröijer, sä att h:r secreteraren
Lagerberg, som kommer hemb i Sept., hinner wara tillstädes, sä
giör lian äfwen sin flit, ora min h. B:r skrif. honom tili, fastän
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hän har mycket att giöra. H. secret. von Döbbelln är på landet.
Wälsignelse stär allena hos Gud. Mitt hierta är så soin niin B :s.
Min k. hustru hälsar på det uprichtigste. Jag lef. ocb dör min
kiäraste h. Broders hörsamma

Stockh., d. 13. Julii 1744, i största hast.

13.

A. J. Raab..

Edle och Höglärde H:r Mag. och Philosophiae Adjunct,
min högt:de H. Broder.

Min herr Broders kiärkomne bref på Stockholm fägnade mig
Jag taite wid ätskill. i anseende tili min h:r Bror, men
då kunde intet mera tillgiöras. Nu sedän h:s exc. gref Thessin
blif. Åbo academies cantseller, så upwaktar iag h;s excell. med
denna posten för min h. Bror. Det torde wäl gä ät en mänad
eller 2 innan Hans Maij:t kommer tillbakars tili Stockholm. H.
öfwerstelieutenanten Pehr Kalling föllier nu Hans Maij:t ocb är
en af de förnämsta favoriterne. Hans bror bar en dotter af framl.
h. biskoppen Langes dotter fru Anna Lagercreutz, afl. h. commendeuren Grubbes enckefru, som warit en besynnerl. god wän af
min h. Brors sai. k. mor det hon äfwen ännu är af mig. Enär
nu förslag för min b. Bror är insändt, så skulle iag råda min
h. Bror att skrifwa bem:te h. öfwerstelieuten. tili, ocb att lägga
det under couvert tili fru Lagercreutz; henne min h. Bror lärer
behaga erhindra om ber:de wänskap ocb anmoda om ett godt
ord hos öfwerstelieut., som kan mycket uträtta ocb är willig när
hän finner en god sak att understödja. De förnämsta skiälen å min
h. Brors sida lärer min h. Bror intet glömma att nämna, icke
heller nti bref tili förbem: te hans excell. ocb flere. Min h. Brors
almänt berömde qvaliteter tala i det öfrige för sig sielf ocb Guds
hielpetimme dröijer aldrig för länge, fastän det eij säilän seer
så ut. Tillätel. medel böra emedlertid eij försummas. Kommer
min h. Bror tili Stockholm, så bor bem:te fru wid Brunkeberg i
Kallingska huset.
Hwad b. cap.lieut. Jägerschiöld sagt mig om min k. Bror har
hiertel. gladt mig. Tänck den k. Guden har så fogat, att äfwen
min syster skall tredie gängen gifta sig. Den 24. hujus skall iag

mycket.
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i Herrana namn giöra henne bröllop med expedt. secreteraren och
amm:ts collegii notarien h:r Gustav Adolph Miller. Gud
Christi
skull gifwe dem lycka.
för
Ehwad det lider, så hoppas iag wist den glädjen, att mer än på
ett sät få gratulera min h. Bror. Min k:a hustru och k:a syster
samt alla anhöriga å denna orten hälsa min h. Bror hiärtel. Äfwensä
kiämed mig alla k. anförwanter och bekanta i Finland.
raste Broders hörsamtrognaste tienare

Kongi.

——

Carlscrona, d. 20. Junii 1745.

14.

-

A. J. Raab.

T. S. Min Högtärade K. H. Broder.

Jag bar hafft den äran att undfä min h. Broders högt:de af d.
22. Maji och 19. Junii. Sorgen, som i det förra omröres, beklagar
iag, men fägnar mig deremot, att liknelserne tili min h. Broders
så länge sedän wäl förtiente befordran omsider blifwa önskel.,
ehuru än med fruchtan bemängde, som altid wid sådane tillfällen
är medtäflare. Utgängen kommer allena ifrån Guds hand. Gud
wet om mitt lilla biträde kan räknas ibland medlen. Det bästa
lärer wara min h. Broders förtienst och att hän fattat den goda
resol., att sielf resa tili Stockholm.
J 14 dagar will iag ännu wänta, om iag icke dessförinnan har
den äran af min h. Bror wissare att fä weta, på hwilcket förslag
hän kömmit, att dereffter kunna lämpa mine bref, som iag i
annat fall lika fult då låter afgä under h. amm;ts capitainen Kallings
couvert. Hän hor wid Norremalmtorg på Brunkebergs sidan, är
wän tili sai. biskop Langs dotter, fru commendeurskan Grubbe,
som war besynnerl. wän tili min h. Broders sai. k. moder, och
lika som hon har samma hiertelag för mig, så lärer hon det ock
snart fatta för min h. Bror.
Bem:te capitaine är broder tili h.
öfwerstelieutn. Kalling, som har den näden att wara Hans Kgl.
Maij:t favorit. Min k. Bror finner sielf uträkningen, och lärer
altså wid ankomsten tili Stockholm på berörde ställe, där frun,
mågen och hans bror ho tillhopa, giöra besök, där skall Bror finna
för sig, om Gud will, mitt bref så tili k. Bror, som tili deras excellencer Anton Wrangell, gref Johan Gyllenborg och gref Thessin,
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h. assessor Löfvenskiöld och h. Secret. Lagerberg, soin dem då kunna
tillställas. Det torde intet skada, om min h. Broder äfwen upwaktade h:r häfmarskalken Broman, och sökte hans förord, min
bekantskap hos den herren gär intet sä långt, att iag derom kan
skrif.
H. statssecret. Boneauschiöld, och de herrarne af rädet, soin
hafwa touren att komma i cabinettet, det min h. Bror i Stockholm
får höra, lärer min h. Bror äfwen partiel söka, men annars samtel.
deras exellencer. Underdåniga upwachtningar hos Hans Kongi,
och deras H. Högheter kan äfwen giöra godt. J Kallingska huset
lära inga goda anledningar saknas. Nägra verser giöra ibland mer,
än man tror, när man räkar lyckel. pä. Doch det som kommer
ifrän lärdt folck af det slaget, som det intet är så sälsynt, sä wet
hörsamtrogne tienare
iag intet om det just wore rädel.
-

D. 29. Junii 1746, i största hast.

A. J. Raah.

In margine: Harmin k. Bror nägot exemplar igen af den predikan iag fick och sedän nödgades bortgif., så war så god och tag
den med tili Stockholm, då iag wid tillfälle genom min h. Brors
benägenhet kan wänta den hit.

15.

Edle och Höglärde H:r Professor, min kiäraste H. Bror.

Toivottaa onnea sen johdosta, että Mennander on nimitetty professoriksi, josta
juuri saanut Tessiniltä tiedon.
Lyckönskar med anledning av Mennanders
utnämning tili professor, varom han just fått vetskap av Tessin.

hörsamste och trognaste tien.

C, d. 12. Oct. 1746, i största haat.

A. J. Raab.

16. Högärewördige och Höglärde H:r Professor, min högt. kiäraste
H. Broder.
Toivottaa edelleen onnea.

Önskar återigen lycka.

Jag har wäl fåt första rummet på Kl. amm:ts coll. förslag tili
amm:ts cammarrådsembetet effter h. landshöfding Dalman, men
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den 3: die på gamma förslag h. Secret. Lindenstedt hafft tillfälle,
att skaffa sig dubbla föreskriffter af riks:s höglofl. ständer, sä bar
iag föga hopp, att det denna gången lärer för mig lyckas.
Kiäraste H. Broders hörsamstetrogna tienare
soin

A. J. Raab.

C., d. 14. Maji 1747.

Fru Syster förmäles eij. Om min h. Bror bar tid att underrätta sig
när råg, smör och andra sådana waror tili besynnerl. qvantiteter för
skiäligt pris wancka där ä orten, och min h. Bror då täckes mig
derom förständiga, så kunde det inträffa att KL amm:ts coll. genom
min h. Bror eller någon annan, sommin h. Bror skulle behaga
föreslä, torde skrida tili dylik uphandl. och egne fartyg tili afbämtning affärda; man plägar elliest om sädant correspondera med
h. landshöfd. i orten, och ibland med någon commissionaire.

17,

Högärewördige och Höglärde Herr Professor,
min högt. K. Broder.

Valittaa suruaan Mennanderin vaimon kuoleman johdosta josta saanut tiedon
6. IV. pitystä kirjeestä. M:n lanko siht. Paleen käynyt hänen luonaan. PyyKondolerar med anledning
tää vieläkin edell. kirjeissä mainittua M:n saarnaa.
av Mennanders hustrus död, varom hän hiivit underrättad i brev av den 6. IV.
Mennanders svåger sekr. Paleen har besökt honom. Begär ännu Mennanders
predikan omnämnd i tidigare brev.
,

,

,

,

Kunde iag tienä igen, sä giorde iag det med nöije. Jag sände
nyl. den 3.'die i ordningen af minä söner, Axel Engelbreckt,
tili academien i Lund. Hän är wäl eij mer än 11 ähr gammal, men
har en besynnerl. lust att läsa. Jag wille önska, att iag wore sä när
Åbo. Min älsta son om 18 ähr är constapel här wid K. amm:tet,
och den andra lär styrman. 2:ne söner af sidsta gifftet äro om 4
och 2 ähr, dessutan 3:ne döttrar af första giftet. Lefwer wär gl.
redliga h. Kepplerus ännu, sä beder iag wid tillfälle oändel. hälsa
honom, äfwenså andre k. wänner och anhöriga ifrän min högt.
kiäraste h. Broders hörsamst och trognaste tienare
nu

Carlscrona, d. 3. Maji 1749.
33
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Högärewördige och Höglärde Herr Professor,
min högt. kiäraste H. Broder.

■

Kiittää 4. I. 1750 p:tystä kirjeestä sekä M:n lupaamista painotuotteista.
Tackar för brevet av den 4.1. 1750 samt för de av Mennander utlovade tryckalstren.

—

Kiäraste h:r Broders hörsammaste och trognaste tienare

A. J. Raab.

Carlscrona, d. 25. Jan. 1750.

19.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor och Professor,
min högt:de K. Broder.

Med den hörsammaste tacksägelse iag nu har den äran att aflägga
för min h:r Broders upbyggel., lärde och wittra arbeten min h.
Bror benägnast behagat sända mig med herr capitainel:t Stälhansk,
har iag drögt tili något lägl. tillfälle, men minst förmodat att det
skulle blifwa så sorgel, sommin k. dotters medfölljande wid handen gifwer. Effter delta nu rörer mitt hus, fastän pä ett sorgel.
sätt, så mäste iag widare berätta, att iag har en död son, och utom
den nyl. blefne enckan, som lichwäl, Gudi lof, är lemnad i wälmågo, 2:ne ogiffta döttrar samt 7 st. söner, neml. en am:ts lieutenant, en am:ts constapel och 4 smä jemte en om 15 åhr, student i
Lund, som iag i wär, om Gud will, torde skicka tili Greifswald. Jag
har offta tänkt på huru lyckel. hän woro om hän kommo under
min h. Brors uplyste handledande
Jag har af de tryckte
tidningarne sedt, att min h. Bror för en tid sedän blifwit förflyttad
tili den theologiska faculteten. Saknaden är stor pädet förra stället,
men det närwarande ämnet så mycket dyrare. Af Herranom är
det skiedt, af hiertat har iag önskat och önskar lycka,
S. T. min högtrde älskel. h:r Broders hörsammaste och trognaste
tienare
.

•

A. J. Raab.

Carlscrona, 22. Aug. 1753, under distraction af begrafnings anstalten.
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Högärewördige och Höglärde H:r Doctor och Professor,
min högt. kiäraste H. Broder.

Kiittää Mennanderin 14. IX. 1753 p: lysiä kirjeestä, valittaa surua tämän äitiKirjeenkirjoittajan perheessäkin ollut sairautta.
Kiittää M:a suopeudesta poikaansa Axel Engelbrektiä kohtaan kertoen tämän
Tackar för Mennanders brev av den 14. IX. 1753, beklagar
suunnitelmista.
sorgen med anledning av dennes styvmors död. Äiien i brevskrivarens familj ha
inträffat sjukdomsfall. Tackar Mennander för hans bevågenhet mot sin son
Axel Engelbrekt och berätlar om dennes planer.

puolen kuoleman johdosta.

Min aldrakiäraste H. Broders hörsannnaste och trognaste tienare
A. J. Raab.

Cc., d. 6. Oct. 1753.

Högwördige och Höglärde H. Doctor och Professor,

21.

min högt. k:ste H. Broder.
Kiittää 14. XI. 1754 p:tystä kirjeestä, kertoo poikansa Axel Engelbrektin suunnitelmista.
Tackar för brevet, dat. den 14. XI. 1754, berättar om sin son Axel
Engelbrekts planer.

tili Åbo lärer dä kunna upskintas tili 1756 om sommaren och ett muntel. samtal, som för mig blefwe alt för kiärt,
lärer dä wid riksdagen det öfriga kunna afpassa, doch alt, som Gud
behagar. Mine bägge älsta söner äro nu am:ts lieutenanter.
Min högt. aldrakiäraste H. Broders hörsammaste och trognaste tienare
Axels

resa

Carlscrona, d. 24. Nov. 1754.

22.

A. J. Raab.

Högwördige och widtberömde Herr Doctor och Professor,
min högtärade k. Herr Broder.

Ilmoittaa nuoren tyttärensä Christina Barbaran (varusmestari von Schantzin
lesken) kuolemasta.
Meddelar om sin unga dotter Christina Barbaras död
(änka efter tygmästaren von Schantz).

Min högtärade k. Herr Broders hörsammaste och trognaste tienare

Carlscr., d. 17. Maji 1755.

A. J. Raab.
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Apost. Jag har wäntat pä nägon lägl. tid att hörsammast tacka
för min kiäraste Herr Broders benägnaste af d. 4. Jan. nestl., och
nu lyckas det intet bättre.
Axel, som skrif. det föregäende och förmäler sin ödmiuke wördnad, kom nyl. hem ifrän Lund. Med första siölägenhet, will Gud,
gär hän ät tyska sidan och tili Gripswald, men änmar sig emot Ilosten tillbakars. Jag lärer haf. mer än swärt att på några weckor blif.
lös ifrån kl. coll., men af många andra skiäl seer iag intet, att det,
som hälsan och lifstiden förlänes, kan nekas mig, och under dessa
wilckor, som stå i den k. Gudens hand, blir min resa tili riksdagen
wiss, åtminstone för ett par mänader. Så wida föllier och Axel dä
med, och kanskie får besöka Upsala tili dess den lyckan, som i
anseende tili min H. Broders Stora ädelmod längt säkrare wäntas
i Åbo, kan närmare pätänckas. Hwad wore det wäl eij ochså pä
min sida för en stor glädje, att fä see och omfamna min Herr Broder; men min kiäraste Herr Broder har sä gunstigt och pä så rörande sätt behagat röra derom, som iag icke med ord utan allenast
tili hiertelaget förmär beswara. Den k. lilla Brodren hälsas oändel.
äf. som alla minä förmäla deras wördnad.

23.

Högwördige och Widtberömde Herr Doctor och Professor,
min högtärade k. Herr Broder.

Ilmoittaa, että hänen tyttärensä Eva Dorothea ja veistämönkomissaari Niklas
Lundberg vihitään avioliittoon 28. IX. 1755. Kirjeenkirjohtajalle syntynyt 8. IX.
tytär, joka saanut nimen Christina Barbara, ja jonka kummiksi Mennander on
Meddelar, att hans dotter Eva Dorothea och varvskommissarien
ilmoitettu.
Niklas Lundberg sammanvigas den 28. IX. 1755. At brevskrivaren har fötts en
dotter, som fått namnet Christina Barbara och tili vars fadder Mennander hiivit
utnämnd.

Hörsamste och

trognaste

tienare

Carlscrona, d. 11. Sept. 1755.

A. J. Raab.

Apost. Först i Octob. mänad ärnar iag, om Gud will, mig up tili
riksdagen, och wäntar där ingenting, som kan likna den förmodade
glädjen, att få omfamna min Herr Bror. Deraf föllier hwad det
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will säga, om min H. Bror effter ali liknelse och min hiertel. önskau,
snart blir biskop, hälst iag bar alla anledningar att wara säker,
det min H. Bror genom Guds nåd blir en biskop effter Christi
sinne. Axel tager iag med mig, att framdeles blifwa delachtig af
min Herr Broders ömhet, att ochså giöra effterwärlden lyckelig.

24.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire,
min högt. kiäraste H. Broder.

Kiittää Mennanderin 26. IX. 1758 p:tystä kirjeestä.
brev av den 26. IX. 1758.

Tackar för Mennanders

D. 15 i denna månad kom en min k. dotter tili Stockholm, som
gifft med am:ts warfscommissarien Nils Lundberg. J anseende
tili den tienstens trägenhet sökte och want hän transport tili am:ts
krigsmans cassaeräntmäst. tiensten i Stockholm effter assessoren
Walgreen. De hafwa en liten son och blifwa häreffter där boendes.
Min älsta son am:ts capit.-lieut. Sai. Fred. R. fölgde bem:te sin
syster dit, men komer snart hit igen. Min yngre dotter jungfru Johanna Beata R. blef för nägon tid sedän i Herrana namn förläfwad
med am:ts commiss. Samuel Löfvenskiöld, som har wacker fastegendom i Skäne. Jnnom ärets slut täncker iag, om Gud will, giöra
bröllop åt dem.
Hörsammaste och trognaste tienare
är

Carlscrona, d. 26. Oct. 1758.

25.

A. J. Raab.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
min högtärade H. Broder.

Kymmenennen, Karl-nitnisen poikansa kummiksi ilmoittanut Mennanderin.
Mennander utnämnd tili fadder för hans tionde son, som fått namnet Karl.

Hörsammaste och trognaste tienare

Carlscrona, d. 14. Dec. 1759.

A. J. Raab.
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26.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
min högtärade k;ste H:r Bror.

Lupaa Mennanderin 17.11. p: lyn kirjeen johdosta koettaa tukea Lauri Pryssin
kommissarien Lundberg. På M:s begäran lovar hän stå doktorinnan Bergius
tili tjänst. Verkat för Lars Pryss’ bästa.

Min gunstige herr Bror, haf den gunst för min k. måg warfscommissarien och räntmäst. Lundberg och skydda för honom de
ohemula beswär, som den andra bilagan utwisar och wederlägger.
Några ord af min h. Bror med wanl:t efftertryck tili de herrarne
i högl. secreta deput:n, som äro af högwyrdige prästeståndet, och
flera wänner lära deruti göra tilfyllest, jemte det widare krafftiga
understöd, som kan finnas nådigt.
Delta recommenderar jag pädet aldra högsta och aldrahörsammast jemte det jag med ali uptänkelig erkänsla, högsta förbindelse
och den fullkomeligaste högaktning oaflåtel. har den aran att wara
ödmiuke och trognaste tienare
Carlscrona, d. 26. Febr. 1761.

A. J. Raab.

Apost. Sorgen beklagar iag mycket, men fägnar mig derhos hiertel. öfwer den unga k. Brodrens wälmågo. Wid tillfälle torde iag
genom h. Lundberg fä weta, huru gl. hän nu är. Om min h. Bror
effter sin uplyste insicht täckes ä ena sidan anse, huru de många
siöutrustningarne, som sedän sidsta riksdag härifrån äro giorde,
blifwit förrättade med en färdighet och drifft, hwarpä de framfarne
tider knapt kunna framte exempel, deröf. KL M:t genom ätskillige
bref på ett lika oförliknel. nådigt sät berömt KL am. coll. nijt, och
äter å den andra gif. acht päden upmuntran och erkiänsla dess
ledamöter af många nu erfara, sä lärer min h. Bror bättre kiänna
igen tiderne. Min h. Bror torde doch för samwetets och rikets skull
täckas af h. vice amiralen Lagerbielke eller h. schoutbyn. Psilandersköld eller h. cammarrädet Bergenhielm, såsom owäldiga, erfarne och pälitel., wid tillfälle enskijlt och förtrol. täckas fråga
effter de osynlige el:r dälde anledningarne, pädet min h. Bror så
mycket tryggare kan wällia de för Guds ära och riket gagneligaste
riksdags mått och dem äfwen genom sinä wänner befordra; delta
skrifwer iag doch endast i ett wördsamt förtroende och såsom nu
fränwarande deruppe, tillika innesluter mig sielf i min h. Brors
wenl. kiärlek, ömhet och gunst wid alla förefallande tillfällen.
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Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
min högtärade k:ste H:r Broder.

On kiitollinen Mennanderin tehokkaasta avusta veistämönkomissaari Lundbergille. M:n pyynnöstä lupaa olla avullinen tohtorinna Bergiukselle. Toiminut Lauri Pryssin hyväksi.
Är tacksam för Mennanders kraftiga stöd åt varvskommissarien Lundberg. På M:s begäran lovar hau stå doktorinnan Bergius
tili tjänst. Verkot för Lars Pryss’ bästa.

Om nu bem:te fru doctorinna täckes nyttja denna utwägen, så
framt inga lättare wid denna riksdagen blifwer föreskrifwen, så
skall jag gerna bidraga tili hennes nöje i detta mäl alt hwad jag
nägonsin förmär. Min h. Bror gör alt för wäl sora läter den unga
Brodren, sin k. son nu tili en början litet få se Stockholm och
Upsala. Jag hoppas at touren en annan gäng [will] Gud, äfwen
kommer tili Carlscrona, som för Kongi, örlogsflättans skull är
märkwärdig, dä lian, om wär Herre beskär mig lifstiden, med
hiertelig kärlek skall blifwa omfamnad af min högtärade k:ste h.
Broders ödmiuke och trogne tienare
,

Carlscrona, d. 9. Jun. 1761.

28.

A.

j.

Raab.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellarius,
min högt. k:te H. Broder.

Då min k:ste h. Bror genom dess högt. af d. 24. nestl. behagat
förekomma mig och äntå anse det samma säsom för litet, så fär
iag hörsammast tacka för en dubbel godhet.
Den Högsta giöre äfwen detta äret och hela framtiden för min
h. Bror och den unga k. Brodren pä ömnigaste sät wälsignade.
Att den unga k. Brodren är så snäll och hurtig gläder mig
obeskrifwel. Hän lärer wäl nu snart wara så gammal, att hän för
det första beser sitt fädernesland, och då lärer denna orten räknas
ibland dem, som intet förgätes. Hwad glädje blefwe det icke för
mig, att wid samma tillfälle fä omfamna honom.
Somt af förl. ärs händelser innom mitt hus, som bilagan utwisar,
lärer iag hafft den äran före att heratta. Tili det öfriga har iag
Hörsammaste och trognaste tienare
eij hafft tid.

Carlscrona, d. 7. Jan. 1763.

A. J. Raab.
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P. M. Förlt. år 1762 d. 15. Februarii föddes mine 2:ne söner Axel Engelbrecht och Adolph Fredrich.
D. 30. Julii hädankallade den Högste min k. son capitainelieutenanten h.
Salomon Fredrich Raab.
D. 15. October förlåfwades och d. 30. d:o sammanparades niin k. hustrue
systerdotter och min fosterdotter Fredrica Ulrica Gerdes med h. directeuren
Önort Joh. Gran.
D. 20. November afled min lilla son Carl Raab.
D. 20. Dee. 1761 erhölt h. cammarrådet Mittler på derom giord ansökning
afsked ifrån sin secreterarebeställning i Kongi, collegio med förcn:de caractere
utan ansökning, samt får derhos behålla fulla lönen effter den nya staten.

29.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellaire,
min högt. k:ste H:r Broder.

Tili Hans KL M:t läter dess am.coll. för mig afgå
underd. föreskrifft, som den ena bilagan utmärcker.

en

sådan

Hos riksens höglofl. ständer täncker iag, will Gud, genom beswär
öfwer prejudice äfwen söka befrämja, hwad derigenom päsyfftas,
neml. befordran ifrån det swåra am:ts wäcket, hwarwid iag, soin
offta i KL coll. bestridt 3: ne ledamöters dryga göromål tillika,
intet förmår längre uthärda, hälst iag redan är tämmel. närä 62
års ålder.
För am:ts instructionernes förbättrande föreslog coll. mig i sidsta
riksdags berätt. tili någon hederl. belöning.

Det skier nu ä nyo, effter derpå då icke ens fölgde swar, fastän ämnet är så wigtigt, att det tillförne syslosat de största och kostsammaste KL commissioner. Ett så mycket mera granlaga ämne,
som det utan längl. förfarenhet och diup insicht nti ett så botnlöst
haf intet rättel. kan pröfwas, mistag deri äro snart giorde, men
botas swårl. Behöfs min ringa tienst därwid mera, så kan det för
någon tid så mycket bättre skie, om iag förut blir hugnad med
ett godt höfdingedöme eller nädig försäkran derom wid första
öpning jemte werdergällning för det framfarne tili min åsamkade
skulds afbördande säsom ock nådigt tillständ att framdeles tili
någon wärdig man under wanl. accords wilckor afstä embetet, när
iag eij längre förmår tienä, då iag kan wänta ersättning för det
anseenliga iag af egendom, som mig genom gifften och arf effter
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en förmögen dotter tillfallit, har tillsat, jemte någon belöning för
en lång tid, som dä den mätes effter anwände arbetsstunder tili
rikets sanskyldiga nytta, med fulla skiäl borde uträknas tili dubbla
tiensteär.
Min herr Brors ädle och rätsinte hiertelag är almänt bekant. Då
iag nu lagt dertill min herr Brors gamla godhet och ömhet för
mig, sä har iag här wågat förtro min herr Bror mer än iag skrif:t
eller täncker yttra mig tili någon annan.
Om min herr Brors gunst är iag förut försäkrad, men tili öfwerflöd beder iag derom aldrahörsammast, och att min h. Bror på alla
nödiga ställen täcktes på det sättet lemna mig sitt krafftiga förord,
som det afses bäst kurnia lyckas om wär Herre sä behagar, jemwäl
att min h. Bror tächtes instruera min k. mäg h. warfscommissarien
Lundberg när min h. Bror afseer, att nägot äfwen genom honom
kunde uträttas. De bewis som angå min längl. tienstetid, utgiöra
en stor samling. En hop skall iag bilägga de beswär, som iag i
wördsamt hopp om min h. B:s krafftiga understöd täncker, will
Gud, att i urskilningen låta ingif: a. Af ett par papper har iag
doubletter, som här biläggas tili gunstigt nyttiande.
Detta alt skall iag wörda och med ali uptänckel. tacksamhet i
döden erkiänna med trogna förböner för min h. Bror och den k.
unga brodren som hiertel. hälsas. Gud förläne min h. Bror och
honom på detta nya året och beständigt ömnigaste mät af ali
Hörsammaste och trognaste tiesanskyldig lycksalighet,
nare
-

Carlscrona, d. 3. Jan. 1765.

30.

-

-

A. J. Raab,

Högwyrdige Herr Doctor, Biskopp och Procancellarie,
min högtärade och k:ste Herr Broder.

Om Kongi, örlogsflottan utgiör rikets trygaste förmur, wärn och
förswar, så lärer ock am:ts jnstructionswärket, hwarefter altsammans skal styras, kunna räknas ibland rikets största angelägenheter.
Kongi. Maij:t har altså i de äldre ären tid effter annan giort
ansenlig bekostnad på Stora Kongi, commissionen, som arbetal detta
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wigtiga ämnet; men dä det i utöfningen wist sig, att ändemälet intet
tili fullo kunnat winnas utom länglig förfarenhet innom et sä granlaga och widsträckt wärk, så har Hans Kongi. Maij:t mig owetandes,
under d. 11. Jan. 1757 i nåder updragit mig am:ts jnstructionernes
öfwerseende och förbättrande under Kongi. ani:ts collegi pröfning.
Ehuru iag utom dess med fast omåtteliga syslor warit öfwerhopad, sä har iag dok äfwen detta til en ganska anseenlig dehl
redan i underdånighet fullgiort, hwarom Kongi. am:ts collegium
i dess senare underdänige riksdagsrelationen äfwen giort omständelige underdänige berättelser af mig som i rikets tienst under
de aldra trälsammaste öfwerhopiga syslor redan för större delen
tilsat hälsa, kraffter och egendom, underdånigst anmält til sådant
nådigt understöd, som kunde sättiä mig i ständ at genom den
Högstas nädiga bistånd bringa det samma til fullbordan; men
derpå har sedän intet nådigt swar fölgt.
Om bekymmer öfwer otilräckelig utkomst kunde förenas med et
sä granlaga wärks utförande, så wille iag eij nänma et ord derom;
icke heller om någon mer än iag wore i liwet, som i länglig tid
hanterat hela detta Stora wärkets fast oräckneliga grenar, eller och
om berörde ändemål kunde upfyllas utom en sä grundelig och
widsträckt förfarenhet.
Då nu saken intet angär mig utan riket, sä tror iag wara min
at erindra, det Kongi, collegium äfwen i sin sidsta riksdagsrelation nämnt härom.

skyldighet

Jag ber derföre ödmiukeligen, at min herr Bror säwäl sielf, som
genom sinä wänner i höglofl. secrete utskottet gunstigast täcktes
undersstödja at denna sak med ömhet nu öfwerwägas och så genast
fult beswaras, at det tillika mä kumia uplifwa minä af länglig och
ouphörlig träldom i rikets tienst helt utmattade krafter, hwarigenom
min öfriga ringa förmågo bättre än eljest blir möjeligt, mä kunna
swara emot den underdäniga nit och trohet för rikets bästa, som
skal följ’a mig til grafwen.
Min gunstiga och k:ste herr
Broders ödmiuke och trognaste tienare
Carlscrona, d. 20. Julii 1765.

A. J. Raab.
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Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade kiäraste H:r Broder.

Kiittää Mennanderia tämän toimenpiteistä hänen hyväkseen, josta kuullut
Tackar Mennander för dennes åtgärder
m.m. amiraali Psilandersköldiltä.
tili hans bäsla, varom han fått veta bl. a. genom amiral Psilandersköld.

Min gunstige och kiäraste h. Broders ödmiuke och trogne tienare

Carlscrona, d. 2. Jan. 1766.

32.

A. J. Raab.

Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procanceller,
min högtärade kiäraste Herr Broder.

Kiittää Mennanderia samasta aiheesta kuin edell. kirjeessäänkin.
Psilandersköldiltä kuullut, että hän mahdoll. saa vielä jonkin edun.
Mennander för samma sak som i sitt föregående brev. Har hört
Psilandersköld, att hän möjligen ännu kan vänta sig någon förmån.

Amiraali
Tackar
av amiral

brodrens ankomst tili Stockholm och at hän will
hälla tilgodo hos minä derwarande k. barn fägnar jag mig högeligen.
.Jag beder hiertel. hälsa honom med förmälan af min trogna lyckÖfwer den unga

önskan til alla hans goda desseiner.
Mäst alla herrar biskopparne hafwa låtit nobilitera sine k. barn.
Min herr Bror lärer dä intet täckas obenägit anse, at jag högel.
recommenderar min herr Brors så wälartade enda och k. son, tä
samma förmån, hälst jag af mine k. barn förnummit, at hän gifwer
stort hopp om sig i längden. Det kästar intet min herr Bror mer än
tn eller trij ord til en nädig Konung. Nägra 100:de daler silf:r m:t
mäste wäl läggas dertil, men saken kan intet effteråt med Hera
1.000:de d. s:rmt lika lätt, ätminstone intet lika snart hielpas. Gud
låte wäre jämmerfulla tider sent sakna et så stort lius i församlingen, som wi af min herr Bror äga, hwarföre jag ock ej utan
hjertel. fägnad förnam, at min herr Bror war nog när ärkebiskoppswärdigheten. Gud ske lof at wår tid står i Herrans hand, men det
är ocksä den Högstas nädiga wilja, at wi i tid skola beställa om wärt
hus.
Min kära hustru och hemmawarande barn förmäla hjertel. hälsMin högtärade
ning och deras ödminka recommendation.
käraste Herr Broder[s| ödminke och trognaste tienare

Carlscrona, d. 5. Jnnii 1766.

A. J. Raab.
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33.

Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procanceller,
min högtährade k:ste Herr Bror.

Iloitsee Mennanderin kotiutumisesta.
ders hemkomst.

Gläder sig med anledning av Mennan-

J afseende på amiralitetets inqvarteringscassans förmån wille
jag gierna tillskrifwa någon säker

af herrar handlande derå
orten, enligt hosfölljande utkast, men som jag intet kienner någon
af dem, så wet jag intet, om jag intet missbrukar min herr Brors
godhet i f ali jag hörsammast beder min herr Bror wid lägligit tillfalle benäget öfwerlemna gamma utkast tili någon pålitelig. man,.
såsom wore det tili honom skrifwit. Men afseer min herr Bror, at
denne speculationen, som syfftar på publicie tienst, intet passar sig
för den orten, så lärer min herr Bror benägit täckas dermed innehålla.
Min högtährade k:ste herr Brors hörsammaste och
trognaste tienare
man

Carlscrona, d. 23. Augusti 1766.

34.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade kiäraste H:r Broder.

Kiittää Mennanderin 25. IX. 1767 p:tystä kirjeestä.
hrev av den 25. IX. 1767.

pä

A. J. Raah.

Tackar för Mennanders

Min gunstige herr Broders ädelmod gär til en sälsynt högd, som
et sä ynnestfult sätt förekommer mig uti min skyldighet.

lag har af min k. dotter och måg i Stockholm flere resor med
glädje inhämtat huru berömmeligen min h:r Brors enda ock kara
son träder uti sin h:r Faders wärdiga fortspär. Herren hielpe nådeligen honom ock oss alla genom denna farliga werlden.
Min högtärade kiäraste H:r Broders hörsammaste och trognaste
tienare

Carlscrona, d. 17. October 1767.

A. J. Raah.
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Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade kiäraste H:r Broder.

Til följe af min herr Brors mer än kärkomne och wärdaste skrifwelse af d. 28. nästl:ne, har jag den aran at härhos öfwersända en
fullmagt för h:r Carl Juslen, som här wid Kongi, örlogsflottan
wärckeligen är den första i denna arten. Dä saken följakteligen
horde förut beredas, sä öfwerlade jag derom med bror Jägerschiöld.
Hän hade wäl än intet fät det omförmälte brefwet, men gick icke
dess mindre hem til herrarne, och hade ali möda ospard. Mäst wärkade likwäl Kongi, collegii ledamöters afseende på min käraste herr
Broders betydande förord uti en billig sak.
Bemälte yngling lärer under sinä sjöresor intet underläta, at
amiralitetscollegium, ätminstone et par gänger om året. När hän kommer tili nägon utrikes ort, der swensk minister eller consul finnes, sä aflemnar hän
tili honom brefwet, dä det utan kostnad kommer fort. Wid sådana
tillfällen lärer lian intet förgäta at anhälla om lön wid första öpning, och sedän frambättre om widare ihogkommelse. När lian förutser pä hwad ort swar lärer kunna träffa honom, sä bör hän det
tillika anmäla, hwilcket dock intet behöfwes, innan hän nägon tid
med den upmärksamhet farit til siöss, at hän kan wänta widare
ihogkommelse, hwartil det äfwen lärer bidraga, när det sä passar
sig, at hän kan insända hederliga bewis af en eller flere, med
hwilcka lian farit.

insända rapporter derom tili Kongi,

Om hän intet redan lärt navigationen och sjöartilleriet, sä lärer
hän ej försumma det om hän nägon winter måste wistas i land pä
sädan ort, der det skie kan.
Civile ledamöter i Kongi. am:ts collegio hafwa wäl intet at giöra
med militairetiensters besättjande med mera dylikt, men om lifstiden förlänes, lärer jag ej underläta at widare sä mycket jag förmår
söka befrämja hans bästa.
Min högtärade käraste herr
Brors hörsammaste och trognaste tienare

Carlscrona, d. 17. November 1768.

A. J. Raab.
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Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procanceller,
min högtärade käraste Herr Broder.

Saanut M:n 13. I. 1769 p:tyn kirjeen. Hyvää uutta vuotta!
ders brev av den 13.1. 1769. Ett gott nytt år!

Min högtärade käraste herr Broders ödmiuke och
Carlscrona, d. 26. Jan. 1769.

37.

Fätt Mennan-

trognaste tienare

A. J. Raab..

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högt. kiäraste H:r Broder.

Jag hoppas min herr Broder nu lyckel. anlänt tili Stockholm och
önskar af alt hierta Guds nädiga och krafftiga hielp tili det förestående högstwigtige riksdagsarbetet.
Om iag intet misbrukar min kiäraste herr Broders godhet, sä wågar iag på Kongi. am:ts coll. wägnar utbedja mig min h. Brors
gunstige förord hos hans excell. h. riksrädet Reuterholm eller nägon
annan af deras excell:cer, som sittia i k. just. rev., att snart fä ett
godt utslag ang:de sökt utmätning hos 3:ne handlande, som caverat
för förskätter, som direct. Gran af KL am. upburit. Sielfwa saken
är detallerad i ett underd. bref tili K. M:t af d. 7. Junii, hwaraf en
afskrifft föllier.
En annan bilagd afskr. af ett h. KL secr. Dahlins bref tili mig
wisar huru rätwis saken är, men dä löfftesmännen, som caverat som
för proprie skuld, willia slingra sig derifrän, sä äro de sä grofwa,
att de willia skiuta skulden pä KL coll., och om saken intet snart
blir afgiord, sä lära de genom denne stadsens riksdags fullmächtige
söka än längre förhala tiden, då cronan emedlertid saknar penn:r.
När min h. Bror täckes litet se pä desse papper, sä kan det intet
undfalla min h:r Brors uplyste insicht att finna det lagen är pä
KL coll. sida.
Bem:te Gran war ansedd för märkel. rik och min k. hustrus systerdotter blef för nägre är sedän gifft med honom, dä det ansågs
för ett lyckel. partie, men utgängen bar sedän beklagel. wist wederspelet; de almänna olyckel. hwälfningarne äga deruti mycken d l,
men KL coll. har intet lätit honom få det minsta förskåt utan ful-
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giltig borgen. Saken angår intet mig mer än hela Kl. coll.; dock
kan iag enskijlt förtro min h:r Bror, att af ömhet för cronans
rätt brukade iag äfwen för min enskijlte del ali möijel. försichtighet; men som iag anwänder ali min tid i cronans tienst ock kommer
säilän i sälskap, så försporde iag ingen fara wara på färde, hälst
cautionisterne sielfwa tego stilla, och således kan wäl ingenting
wara rätwisare, än att de nu sielfwa upfylla bristen.
Samasta asiasta edelleen, mutta ei olennaisesti uutta.
sak, men ej något väsentligt nytt.

Min aldrakiäraste h. Broders ödmiuke och

Åter om samma

trognaste tienare

Carlscrona, d. 23. Mars 1769.

A. J. Raab.

Tili Herr Landshöfdingen Raab.

Jemte wördsamste tacksäjelse för den gunstiga skrifwelsen af d. 12. hujus,
fär jag ödraiukast averlera, at i conferencen med Kl. statssecreteraren Rozier
gick alt tili nöje. Hän insåg at cautionerne qmestionis icke kunde inskränckas
tili någon wiss del af lefwerantsen, och följagtel. ej tili någon wiss del af summan, utan tili contractets fullgiörande i sin widd, för så stor del, som löftesskrifterne lyda.
Som lagkarl saknade hän den formaliteten af hofrättens protocollers insändande, hwilcket hän dagen derpä anmälte i rädet och med samma post dem
infordrade. Hän blir en wärckel. pälitel. referent. Hans exc. ger ock cfter
hand det biträde och förord, som saken kräfwer, och af bägge delarne bör man
lofwa sig det bästa.
Päiväämätön.

38.

Utan datum.

D. Dahlin.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige och kiäraste H:r Broder.

H:r viceamiralen von Rajalin, som nu hemkommit, fägnade mig
med min kiäraste herr Broders wälmägo, som den Högsta nådel.
tächtes läta bli beständig och i ömnigaste mätt tilwäxande.
Hän mente wäl elliest, att sedän iag i Oct. m. 1767 stod pä presidents förslaget i Kl. camarrevision, i nestl. Jan. m. på landshöfd.
försl. i Westmanland, och i Mars m. innehade första rummet tili
en lika ledighet i Wästerbotn, hwarigenom iag effter lagarne är
sielfskrefwen tili det i Södermanland nu ledig blifne länet, som
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iag ärnar, will Gud, i underd. söka, så borde iag sielf resa up, men
iag tycker, att iag dermedelst endast skulle gifwa minä medsökande
anledning tili upmärcksamhet och biwägar, hälst denne ledigheten
intet blir lagständen förän med Junii mänads utgäng, så att iag
icke ens förrän Junii lärer behöfwa sända in suppliqven.
KL M;t skall wäl blifwit förebracht, som woro iag ärcklös, men
dä alla, som härifrän orten biwista riksdagen, kunna intyga wederspelet, så förfaller delta af sig sielf, och sielfwa lagarne utgiöra
hufwudsaken. Herrarne här wid wärcket lära wäl ogiärna willia
släppa mig, men iag bar tient öfwer 50 är och deraf pädet aldraträlsammaste sätt tilbracht 26 år, såsom ord. ledamot i KL am. col.,
under hwilcken tid alla andra dess ledamöter flere g. blifwit
ömsade. Jag skulle altså då först blifwa årcklös, om den rättigheten
tili förlossningen härifrän, som Gud och lagarne nu mig förlänt,
emot ali förmodan blefwo mig afskuren, dä det snart kunde hända,
att iag omsider stupade under ett ok, som är mycket närmare än

landsh.embete.
Jag befarar derföre intet, att någon lärer öfwerdraga sig en så
swär synd; doch som ingen ändä finnes wid riksdagen, hwilcken

ett

med lika uprichtig ömhet lärer antaga sig min rätt, som iag wist
det skier af min h. Bror, sä beder iag aldrahörsammast
om min herr Brors krafftiga förord hos Hans Kongi. Maij:t wid
lägl. tillfälle, gunstiga bistånd på flere nödige sätt och mogna råd,
om desse minä tanckar intet tili alla delar passa sig med ställningen.
En sådan förändring, som iag söker, serdeles med sielfwa flytningen, blir utom dess kostsam. Säledes afstyrcka minä wilckor
att oka utgiffteme med någon onödig resa, och om den skiedde,
torde min afsaknad päden korta tiden bli här i KL coll. sä kiänbar,
det flere heml. försök giöras att hälla mig qwar.
H:r amiralen Psilandersköld, sommin h. Bror dagel. träffar
i höglofl. secrete utskåttet, är min uprichtige wän och gynnare.
Ehuru ogiärna hän släpper mig, har hän doch försäkrat att förswara
och bewaka min förbem. rätt, hwarom min h. Bror fördenskull
gimstigt lärer, när det finnes nödigt, med honom täckas öfwerlägga. Denne bewakningen lära äfwen delta KL am: tets riksdags
fulmächtige h. com. cap. von Gertten och h. capit. Grubbe, hwaraf
den förra är min första sai. hustrus cousin, och den senare broder
wet, att
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tili min andra sai. hustru samt drifwande, 1 sielfmante sig antaga,
men iag håller betänckel. att dem derom tilskrifwa, ty att de intet
kömmit i secrete utsk. giör mig deruti twehogae; men sommin
swåger capitainen wid guardet h. I. E. Rydingswärd stär wäl wid
KL hofwet och hos dess wänner, sä har iag redan för delta honom
härom tillskrifwit.
Jag gifwer min h. Bror det ena med det andra wid handen i det
hoppet att min h. Bror benäget nyttiar de tienligaste medel.
Då iag redan under d. 23. nestl. Martii incommoderat min h. Bror
med en sak, som nu mera intet så brot kan påtänckas, beder iag
desto mera ödmiukel. om tilgifft i detta mål, men iag litar på min
h:r Brors ogemena ädelmod, bepröfwade gunst och gamla godhet
för
kiäraste h. Broders ödmiuke och trognaste tienare

Carlscrona, d. 20. Maji 1769.

A. J. Raab.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade käraste Herr Broder.

39.

Kiittää Mennanderin 24. V. 1769 p:tystä kirjeestä. Kertoo hänelle tehdyistä
tarjouksista ja siirtomahdollisuuksista toiseen virkaan. Iloitsee nuoren MennanTackar för Mennanders brev av den 24. V. 1769. Berättar
derin aateloimisesta.
erbjudna
om honom
förmåner och om förflyttningsmöjligheter tili en annan
post. Gläder sig över den unge Mennanders nohilisering.

Min högtärade käraste herr Broders ödmiuke och trognaste tienare

Carlscrona, d. 3. Junii 1769.

40.

A. J. Raab.

Högwyrdige H:r Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige och kiäraste H. Broder.

Kiittää Mennanderia 6. VI. p:tystä kirjeestä ja "suosiollisesta lupauksesta",
Tackar
selosteta. Kirjeenkirjoitta ja saapuu pian Tukholmaan.
för Mennanders brev av den 6. VI. och för "det gunstiga löfftet", varom ej närmare meddelas. Brevskrivaren anländer snart tili Stockholm.
jota ei tarkemmin

Ödmiuke och trognaste tienare

C.cr., d. 15. Junii 1769.
1

34

Tämä sana epäselvä.

Detta ord otydligt.

A. J. Raab.
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Axel E. Raah.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade kiäraste H. Broder.

Kiittää 2. I. 1770 pUystä kirjeestä. Hyvää uutta vuotta Mennandereille, isälle
ja pojalle!
Tackar för brevet av den 2. I. 1770. Önskar Mennander, såväl far
som son, ett gott nytt år.

Ödmiuke och trognaste tienare

Cronoberg, d. 8. Jan. 1770.

A. J. Raab.

42. Högwördigste Herr Doctor, Arckebiskopp och Procancellarius,
min högt. käraste Broder.
Sairastanut, vaikeata kirjoittaa, mutta ei voi olla sydämellisesti onnittelematta
Har insjuknat
Mennanderin saaman enemmistön johdosta arkkipiispanvaalissa.
och har svårt att skriva, men kan ej låta bli alt hjärtligt gratulera tili att Mennander fått majoriteten vid ärkebiskopsvalet.

Ödmiuke och trognaste tienare

Cronoberg, d. 11. Sept. 1775.

Axel E. Raabilta.
1.

A. J. Raab.

Från Axel E. Raab.

Maxime Reverende atque Amplissime Domine Doctor
Professor.

et

Quae Tibi est cura indefessa de educanda inventute patrioe in
scientiis et litteris, quibus ad promovendam felicitatem publicam
idonea reddatur, nec non quem mihi declarare Tibi placuit favor
plane singularis, eo audaciae procedere me jubent, ut rudibus hisce
litteris certiorem Te faciam de ea quam inivi, studiorum ratione.
Ad celebrem, qua heic Upsalise floret, academiam, sub auspiciis
domini professoris Ihre, iis invigilo studiis, pbilosophiae nimirum
morali, historise et eloquentiae, quae mihi in eo, quo reipublicae
inservire cupio, vitse genere, utilia futura arbitror. Id quod Tuo
imprimis, Maxime Reverende Domine Doctor et Professor, subactissimo judicio subjicere volui, spem fovens certissimam fore, ut

ä
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solito Tuo favore me meamque salutem amplectaris, si videris me
non prorsus inutili modo tempus meum disperdere. Et hoc ut i
Te submisse peto, itä meum vicissim erit pro perenni Tuo flore
suspiria fundere sincera, calidissima, ad urnam usque permansurus
Maxime Reverendi et Amplissimi nominis Tui Cultor humillimus

Upsalise, d. 14. Aprilis 1756.

2.

A. E. Raab.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Sedän iag i October mänad 1757 lämnade Upsala academie, bar
iag sä wäl hafft trägen tienstgiöring i Kongi. am:ts collegii cancellie,
som ock förestät fiscalssysslan på den escadren, som förledit är
kreutsade i Östersiön.
Under det iag säledes blifwit nyttiad wid publique giöromäl, bar
iag mera än tilförene lunnit, hwilcka lärdomsstycken äro nödwändigast til snar befordrans winnande wid delta wärcket. Delta jemte
en brinnande lust at förkofra mig i bokwett och de större framsteg,
som et med åren mera mognat förständ läfwar, hafwa hos mig upwächt ästundan at ännu fä anwända nägon tid wid academien.
Ebuni fördelachtigt delta för mig wore, sä ser iag dertil ingen
möijelighet förmedelst tränga wilkor, som ingalunda tåla den dryga
utgifft academiska lefnaden fordrar. Härom bar iag med min k.
Far öfwerlagt, som betagit mig alt bopp at widare wistas wid nägon
academie, säframt iag ej kunde fä nägot sä tilräckel: t stipendium,
at iag deraf jemte hälfften af min lön, som är 100 d. s:mt, kunde
subsistera. Men som det ej ståt at emä, så bar min Far erhindrat
sig at Herr Doctoren och Biskoppen under sidsta riksdag til hälften
gifwit honom det gunstiga löffte, at understödja mig med spisning
och kammare i fall iag wore bugad at besöka Åbo. Hän befalte mig
fördenskull at tilskrifwa Högwördige Herr Biskopen och ödmiukeligen fråga buruwida et sä ädelmodigt tilbud ännu stode mig öppet.
Täcktes Herr Doctoren ocb Biskoppen härutinnan wara gunstig,
så försäkrar iag at Herr Biskoppens godhet ej skulle på et owärdigt
ämne anwändas. Delta wore för mig sä mycket önskeligare, som iag
dä tillika bade tillfälle at i Kongi, hofrätten auscultera. I förra
fallet boppas iag ock at til lectioner och andra smä behof kunna
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komma ut med 100 d. s:mt på % dels år. I händelse af höggunstigt
bifall ärnar iag utwärcka mig KL collegii permission och i sommar
anträda resan. Innan iag likwäl gär i widare anstalt härom, utbeder
iag mig ödmiukaste med det första Herr Doctoren och Biskoppens
gunstigaste swar pädet ena och andra. Med dinp wördnad bar iag
den aran at wara Högwördige Herr Doctorens, Biskoppens och Procancellairens ödmiukaste tienare
Carlscrona, d. 22. Martii 1759.

Eva D. Hanhilta.

Axel E. Raab.

Från Eva D. Raab.

Högwördigste Herr Byskop, min nädiga Cousine.
Det war os rätt oförmodelig fä den fägnaden sä hastigt få höra
härrare emot 1 alt hopp och utsende komma sä fort, wilket gläder
mig oändelig, samt tackar ödmiukkeligen för min nädiga Cousins
gratieusa bref, som war ganska oförtient. lag önskar nu ingenting
högree, än att alt ännu aflopp sä lyckelig som resan gick hurtigt.
Jungen lärer man ej tä täncka pä, emedan den är tili spillo gifwen.
lag innesluter mig i min nädiga Cousins wärda ynest, samt med
wördnad framhärdar Högwördigste Herr Byskop min nädiga Cousines ödmiuka tienarinna

Stockholm, d. 13. Aprill 1769.

Eva D. Raab.

Antti Henrik Ramsaylta.
Från Anders
Henrik Ramsay.
Högwördige Herr Doctor, Procancellair och Biskop.
Suosittelee pappismies Joh. Melanusta johonkin kappalaisen- tai kouluvirkaan.
Rekommenderar prästmannen Johan Melanus tili någon kapellans- eller skolbefattning.

Hörsammaste tienare
Hellsingfors, d. 10. Junii 1764.
1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.

A. H. Ramsay.

u /4 1769,

"’/c 1764, 4 /i« 1763, »/u 1747.
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Från Kristoffer

Johan Rappe.
Stockholm, d. 4. Oct. 1763.
Min egen Biskop

Min resecamerat och jag ha nastan siitit ut en hyrwagn för at
förekomma wärkeligheten af den tidning wij berättade wid wår
bortresa. Aldrig ha wij arbetat med niera ifwer och mindre hopp.
Annu hwihlar saken men fruchtan wärdt, at det intet skier länge.
Jag har bordt neninä detta emedlertid. Bätre f ram skall iag gifwa
wissare beskied. Gud gifwe det måtte blifwa behagligt.
Rappe.
A tergo: Herr Doctoren och Biskoppen Mennander nti Åbo.

Kaarle Reinillä.
1.

Från Karl Rein.

Högwördige Herr Professor.

Höggimstige Herre.

Den continuation af en Synopsis chronologise finnonicse, som för
Högwördige H:r Professoren jag flera resor hafft aran at nämna
om, har wäl tn åhr sedän tänckt Högwördige Herr Professoren
at tilsända, men dock intet giärna wägat Högwördige Herr Professoren med det enfaldiga at beswära. Likwäl som wär senior, H:r
Henric Hideen, mig i sommars dertill å nyo persuaderade, sä ätar
mig dristighet samma continuation, som den nu i hastighet afskrifwas kunnat, för Högwördige Herr Professoren at ödmiukast framtee,
först såsom tili et prof, at utbedia Högwördige Herr Professorens
höggunstiga omdöme, om delta är wärdt at blifwa almänt eller
icke, warande jag lika nögd, hwad censur deröfwer giörs. Sedän
ock tili at blifwa höggunstigt underrättad, om biskop arne, i synnerhet wiburgenses, stå i rätt ordning, eller om någon är utelämnad,
emedan ingen underrättelse kunnat emäs, om någon biskop warit
emellan dem hos auctoren sidst nänmde VIII Pietar Bromius, och
den bär i fortsätningen först uptagne Petr. Bång. Dessutom beder
i ödmiukhet Högwördige Herr Professoren täcktes höggunstigt anse
det, som i de tili hälften utsatte ähratahl saknas, el:r ock nägot
annat wore felat nti. Om det Högwördige Herr Professoren skulle
synas wärdt wara, at delta (quod aliquid nibil est) mä widare
utkomma, så wille och borde nägot lägga tili, så om nu warande
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biskop i Borgo som ock om annat. Det tryckta exemplaret af
Synopsi hade nu medsändt, men räkade wara lefwererat tili sin
ägare h:r Hideen, men mins mig hafwa sedt et exemplar häraf
skrifwit hos h. h:r pastoren, mag. Hallenius, samt förwisso et jämwäl skrifwit, hos capellan nti Wirmo h:r lacob Leistenius. Auctoren af Synopsi bar mäst beflitat sig om rimmen i slutet, men som
det säkert finnes ei wara finska runors rätta art, sä är i fortsätningen utom wanliga initialbokstäfwernas (ja, ock stafwelsernas,
der det skie kan) likhet ingen rythmus finalis observerad. Anhåller ödmiukast, at Högwördige Herr Professoren ei wille ogunstigt
uptaga, det jag honom härmed sä dierfft molesterar.
Härhos bar aran följande i ödmiukhet at berätta: l:o En ottondedels mihl neder om Seinäjoki by hafwa bönderne kytoland i
sinä ängesskatar, men marcken är sä lågländ, at währfloden äffta
gär öfwer alt; der hände 1745 at wärwatnet lyfftade upp 2 Uppala
hemman tilhöriga, och hösten tilförene med råg sådda åkerstycken,
jämt med botnen af dijket, tä de flöto bort; det ena stycket drefs af
wädret pä andra sidan om äbn, och blef stäende wid en buske,
lade sig wackrare pä ängen, tå watnet utlop, och wäxte richtigt
sin råg, som upskars om hösten. Men det andra, som war et långl
och smalt stycke, flöt '/4 mihl utföre åhn tili des ändarna fastnade
wid de på ömse sidor om ään wäxande buskar der det twärt öfwer
ähn stadnat, och understa dehlen siunckit i botn, men ändarne
kuuna ännu synas pä bägge åäbräddar.
2:o Har observerat, at jorden om winteren spricker, hwaraf jag
pä ååbackan emellan Corpi och Ilmola kyrckan i 2 åhr, straxt
backarne blifwit bare, sedt säkra prof pä 10, ja flera sprijngor,
som börjat i backbrincken, och gådt gerad upföre.
3:o har 1746
här i Curicka rägnat met-matkar i slutet af lanuario. Om Högwördige H:r Professoren behagar widare berättelse härom, skall
med första skie; nu hinner ogjörligen, ty resande bonden wäntar.
Förblifwer Högwördige H:r Professorens aldraödmiukaste tienare
Ilmola, d. 5. Novembris 1747.

2.

Högwördige Herr Professor.

Carl Rein.

Höggunstige Herre.

För Högwördige Herr Professorens ynnestfulla af d. 14. lanuarii
aflägger min aldraödmiukaste tacksäjelse. Det Högwördige H:r

°/2

1748,
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Professoren behagat erindra, at sielfwa auctorns arbete tillika änyo
upläggas mä, det bar ock warit min tancka, emedan detta allena
akulle likna et fragment allenast. Fördenskull läter nu med min
swäger Steenbaeck följa det tryckta exemplaret at framtees i fall
sä behöfdes. Härhos akulle än ödmiukast förbehålla mig, at sedän
continuation wore öfwersedd, jag den kunde fä tillbakas, tilat
än en gäng renskrifwa, med några små ändringar, som sedän infallit. Widare bar jag efterfrågat om matskarna, och fätt den
efterrättelse, at de blifwit sedde 1746 om nyährs tiden, wid den
hart tili Curicka capel liggande Kylmäjyrä giestgifware gärd, tä
twenne beskedliga drengar, som detta för mig berättat, hela dagen
kiörde hem höö utur en lada bak i äkerhägnaden. Marcken bar
tä warit öfr. alt betäckt med haal ijs, och mycket tiock dimba i
luften, samt wädret nog kait. Tä hafwa de märckt, at en otalig
myckenhet metmaskar hei tätt krält på haala ijsen öfwer hela fältet;
och när de sett efter, hafwa de ock funnit dem wid riome, som
ligga närmare tili gården; jämwäl pä fägärden, dock allenast några
här och der. En hop med skator hafwa der flugit och plockat dem.
Förmiddagen hafwa dessa maskar warit nog qwicka, men mot af tonen förkylte och stäla. Om morgonen derpå hafwa de sökt på
samma marck men inga funnit. Den samma winter, tä jag om
Pählsmässo dagen allena gick ifrän kyrkan här i Ilmola, säg jag ut
wid wägen en mask kröka sig på snön; jag tog den up pä handen,
och fann honom wara tili skapnaden i alla delar lik de maskar,
som om sommaren förderfwa kählbladen; dock war denna tili färgen icke sä grön, utan mörkgrä. Men det kan wara giörligit, at
denna fölgd ifrän huuset i klädema på kyrckfolcket ännu under
gäendet kömmit at falla pä snön.
Nog betänckande har jag haft, om jag kunde ödmiukast gifwa
wid handen en här af gemene man almänt practicerad underl., antingen superstitieus elr. sympathetisk cuur på små barns munsiuka,
som kallas trosken, tä gommen blir hudlös och de intet fä dij.
Man hafwer i förwahr nägot af en biörn, hälst dess andstrupa, som
man slår miölcken igenom, den barnet skall mätäs med. De tycka
sig ej heller behöfwa sä mycket dertill, utan man har i bylaget namn
pä nägon kari, som handterat biörns inälfwar, honom läter man
halla miölcken af och an på sinä händer; tä barnet får af samma
miölck, blir det snart bättre och pä otaliga är försökt. lag wet, at
pigor här i skogsbygden trachta efter at de, tä en fängad biörn
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tilstädes, och få med händerna röra i dess
inälfwor, pädet, om deras giftos hopp en gäng skulle mogna, de
må sielf curera sinä barn, som ock har lyckats. Här är en gammat
dreng, som under det hän om sommaren skulle bärga höö, och af
omtalte munsiuka sä ondt hade, at hän ej kunde äta, blef af en
upskiäres, må

wara

gammal bonde curerad allenast med hara watn, som hän tog uhr
bäcken med en träkopp, och på bemälte sätt genom händerna
pneparerade. 1744 om sommaren hade min far en biörnunge; tä
hände sig, at min brors späda barn fick förromrörde munsiukdomen,
och det ej mera kunde dij, utan war rätt ynkeligit. Min moor påminte sig sä den bekanta cuuren, tog miölck i et faat, bar för
biömungen, och tå hän läppiat så när alt sammans, och allenast
par skiedblad war öfwer, ryckte min moor fatet oförmärckt undan,
och af denna miölck gaf med en skied bamet i munnen, tä det
straxt begynte blifwa bettre.
Fingret bolnar ibland med en osäjelig wärck, hwaraf ofta hela
leden bortfaller, somman här har exempel på en gammal bonde:
här wara dett, som kallaa fingermatken, på finska säjes: Coi syö.
Denna swärighet är här ofta botad säledes: man söker upp någon.
som tilförene haft samma pläga, och läter en sädan menniskia
krama och handtera det siuka stället med det fingret, som förr watit ansatt af samma slags wärck. För öfrigit anbefaller mig nti
Högwördige Herr professorens höga ynnest, framhärdande Högwördige Herr Professorens aldraödmiukaste tienare

Ilmola, d. 9. Febr. 1748.

Carl Rein.

In margine: P. S. min k. fader haf:r hela winteren watit sängliggande, af slag på högra sidan. Kan dock sätta sig op i sängen, och
har reent mähl.

3. Högwördige Herr Professor, höggunstige Herre och Befordrare.

Tili högwördige Herr Professorens skiärskädande har äran at
öfwersända medföljande alun- eller saltart, som i Laihela och Storkyrö wäxer pä fälten, som af älder genom swedjande af säncka måsar äro uptorckade, och nu ligga under fäfot. Detta alunslaget
skall der, dock på wissa ställen, mycket ymnigt finnas, och ligga

-'»/i 1749, U 1740.
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öfwer hela marcken, när om sommaren torr tid warit uti par weckor,
men synes intet i rägnwäder, ulan tliet som i torckan upkommit,
det smältes bort i rägn. Den marcken skall intet wäxa gräs på,
dock finnes denna materia äfwen på the här och ther stående
grästufwor. Boskapen sluka thetta mycket begiärligen. Thetta alun,
som bönderna thet kalla, skall wara hei hwitt, när thet uptages,
men pä längden blir grått, som delta medföljande. Thet tages upp
i breda stycken, som snart moras sönder. Nägot mull följer och
med under stycken wid plockandet. Smaken som är lijk alun, har
gifwit bondeqwinnorna liilalle, at bruka thetta wid färgande af
garn och wäfwar, och skall giöra samma nytta som ordinair alun.
Ehuru thetta slaget torde wara förr almänt, sä kan dock intet
underläta, at med thetta tilfälle med h:r Hideen sända prof häraf.
Med min swåger loh. Steenbäck lämnade för et ähr sedän tili
högwördige Herr Professoren uppä thes höggunstiga af d. 14.
lanuarii 1748 mit ödmiuka swar, at nemligen det äfwen är min
önskan at auctorens arbete om biskoparne mä tillika med den författade continuation å nyo tryckas, therpä har wäntat at blifwa höggunstigt underrättad om thet, som bör ändras, tilläggas och förbättras, hwilcket högwördige Herr Professoren uti högbemälte skrifwelse mig ynnestfullt försäkrade om. Wid samma tilfälle afgick
ock et gamma! t tryckt exemplar af Chronologien, h:r Hideen tilhörigt. Widare continuation tili thetta äret har ock tänckt på, som
lär böra hwila, tils wij, förmodel:n snart, fä biskop igen. Herren
hugne högwördige Herr Professoren med ali sällhet uti thetta
ingängna och många följande åhr. Framhärdar i ödmiuk wördnad
högwördige H:r Professorens aldraödmiukaste tienare

Ilmola, d. 29. lanuarii 1749.

Liite 1.

Carl Rein.

Bilaga 1.

Ereborn och Ehrachtadt h:r Ländzman. l
Hwad H; r Ländzraans giorda förfrä[ga]n är om pannfoten, så swarar Höijer att
den är ännu ej guten, låfwar med första som masungen kommer tili gångz ho1 Yläreunaan eri käsialalla myöhemmin lisätty:
I Övre kanten senare tillagt
med annan stil: Skrifwit af Daniel Carlson, giestgifware i Oravais i Wörå sochn
tili länsin. Oxe i Wörä 1740 in Martio.
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Hagelfonnen som Höijer har, äger Erich Mårtensson här i
nom förfärd[ig]a.
byen, den skall iag wäll af honom låhna, och dit skicka.
Hwad bärgwärcket angår, då förstår wij oss litet uppä dess matheria. De
män, som 1725 ifrån Fahlun här pä arbette, mehntte ded skulle wara coppar,
men lämnade el:r wijste intet prof af sitt arbete. Deras herre Clas Berg blef
ulan pening. På slutet förleden höst S. Andre tid skickade wj lite profstenar
til bärgcommissarien i Wasa, därpä gaf commissarien skrift ät den, som förde
stenarna tilbakas, och skrif:r att hän har giort prof af G. Carleby och Orawais
grufwor, och fått 3 lod centen sölfwer däraf.
På grufbrädan ligger nu wäl
100:de skieppund malm uparbetat.
För penninglössan måste arbetare därpä
taga afträde, Tors Erick förde sielf för luhl til Wasa prof af sin lilla grufwa
1
belägit straxt bredwid den andra, som härrörer

Berättelse om foglar:
1. Swanor, behöfwer iag nämna dess färga och storlek, de aro hwita, ded
wet alla, wijstas här litet höst och währ, men ej ander tider, deras föda är
mäst sand af siöbotnen, de wärpa här intet.
2. Bläsänder, lika stor som en hierp, hänen alt röd, liten liusrödfärgat, röd
tofs på hufwudet. Hönan alt grä, deras föda gräs och gytia, deras ägg hwita,
lika stor som minsta hönsägg.
3. Gräsänder litet minder än de förra slagit, färgen, födan och wärpande lik
med de förra.
4. Jsänderen störr än de 2:ne förre slagen, haanen är litet gåhl-blå färgat
fram i kräfwon, hon är alt grå som haan, niuter samma föda.
5. Knipor i storlek som en stor hierp, hwislar i wädret när de flyga, i färgen
är hän swart-grå-hwit bak pä begge wingarna, hon är lik som hän, utan nägott
hwit på sig, deras föda är sand, wistas med i strömmar, deras ägg sä Stora som
hönsägg, hwita, wärper mäst i stubbar och häliga träder, ty hänger man ock
sådana ihäliga stackar i trän, tili at sä fä deras ägg.
6. Wifior elr. wiggiar, wistas här säilän, swart, stor som knipor, tager sig
födo af siöbotnen ibland röör.
7. Swärttor, sä stor som en stor höna, swart några hwitfiädror på sig 7 hänen
bar rött näf, tager sig föda af botnen och fisk, har litet större ägg än höns,
hwit, wärper under buskar.
8. Hwit skrakar sä stor som en täpp, hwit om kroppen, swart om hufwud
och wingar, lefwer med fisk, hans ägg äro som hönsägg hwit, wärper i stubbar
och hålster.

9. Grå skrakar, är grä, lik i färgen som hönan ätt hwit skrakan, men litet större,
1
i ägg och wärppande lik med hwit skrakan, i storlek
10. Ådor wistas här intet.
11. Grislor, minder än en hierp, är swart, någre hwita fiädror på wingarna.
wistas nti holmar nti hafsgrunn och bådar, äggen är oss obekantt.
12. Tiusor, liten om kroppen, långa wingar yfwes så Stora nästan som en
liten höna, i färgen hwitblä, liusblå på wingen, hwitt hufwud och om haisen,

i föda

1

Viiva alkuperäisessä.
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lefwer mesi med strömming, soni alla fiskare weta samt hampfrö, wärper på
stenar, gråspräkloga ägg.
13. Trutar, måne litet störr än tiussor, eliest swart ofwan på wingarna, i
1
färget lik med de förra
14. Labben, fiende öfwer de förra slagen, lika stor, i färgen swart, äggen
kiänder wj ej.
15. Tärnor, hwit ooh swart om hufwud, lång wingar, liten om kroppen och
lefwer med fisk, små spräkloga ägg, wärper på stenhaarur.
16. Kackur elr. lomen, stor som en hwit skraka, bar fötren bak uti under
stiärtten, är grä, litet hwit under sig, lefwer med fisk, wistas mäst wid sträsk
(sic!) med sit boo, har 2:ne Stora grä spräklot ägg.
17. Giäss behöfr iag ej afmähla, den wistas här säilän, utan höst och währ.

Liite 2. 2

Bilaga 2.2

Thesse foglar fångas i Lindulampi:
l:o Punajalka eller kössö, gräsand.
2:o Harmi, gråand.
3:o Haapana, med hwit huk.
4:o Tawi, ortta.
5:o Swartti, swärtta, soni har en kortt och tiock hals.
6:0 Lastana, thenne fogel är spräcklot el:r rödbrun med små
Hänen har om wåhren åtskilliga skiftande färgor, rödt, gult,
blir om sommaren lika med honan, och mister sin fägring.
näbb, men ett fult skrålande läte. Obs. alla dessa 6 species
änder (suorsia) och lefwa af gräs.
7:o Telckä, eller persejalka, är den sämsta och den endaste
smak. Thenna fogel har fötter likasom loomen (kaackuri),
skilnad, att dennas fötter nertil hafwa en klöfwer figur.

swartta fläckar.

blått

etc, men

Har en bredd
förmenas wara
som har tranig

dock med den

Seuraavista liitteistä, joista ainakin kaksi (N:ot 3ja 4), mahdollisesti kolme
7) on Kaarle Reinin kirjoittamiakin, ovat alkuperäisessä kirjekokoelmassa
useimmat sidotut hänen Mennanderille lähettämien kirjeittensä yhteyteen ja käsittelevät viimeksimainitun harrastuspiirejä (vrt. alaviittaa edellä siv. 362 — 363).
Av de följande bilagorna, av vilku åtminstone två (N :ris 3 och 4) möjligen tre
(N:o 7) även äro skrivna av Karl Rein, äro de flesta i den originale brevsamlingen bundna med hans brev tili Mennander och behandla den sistnämndes
intressesjär (jfr noten på sid. 362 363).
(N:o

—

Strecket i originalet.
Viiva alkuperäisessä.
Seuraavan on kirjoittanut joku toinen henkilö kuin edellisen.
Det följande
är skrivet av någon annan person än den som skrivit det färegående.
1
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Liite 3 (kirjoitettu joko Mennanderille tai mahdollisesti Gabr
Aspegrenille, kts. 11, 609).
Bilaga 2 (skriven antingen tili
Mennander eller möjligen tili Gabr. Aspegren, se 11, 609).
.

Kort berättelse, om (len uti Ilmola och deromkring belägna socknar i denna
somman 1745 grasserande boskapssiukdom, med de derwid erindrade
omständigheter.

Efter det, jag uti min dagbok finner upsatt, war wäderleken in Aprili kulen
och torr, samt mäst klar. J sidsta dagarna af denna mänad och de första af
Majo war warmare, med pästående torcka. Med fulmånen, som gick ut d. 4.
Maii, blef kait, mäst 1 med nord- och wästanwind; men sidsta qwarteret war
alt warmt med något regn. Hwarpä i nymånen, som tändes om d. 20, wärmcn
öcktes tili en ganska Starck och mackalös heta, dock hade man nägra regnskur
ibland. J dessa dagar hördes ifrån Storkyrö den tidning, at fää småningont
stört. Hetan continuerade om de följande twenne qwarteren tä äf:n i början
af lunio plågan här Ilmola började wijsa sig, och 2 alt sedän mer och mer
tiltog, först pä fää, sedän jämwäl pä folck. J sidsta qwarteret påstod helan än,
men swalckades något af starkt blåswäder. Icke desto mindre tycktes siukdomen
starckare anfächta. J nyet elr. wekan för midsommaren war åter ganska warmt.
med en stinckande tiock dimba ibland om nätterna tå ock sä menniskior, som
boskap mycket tätt träffades af skott, (somman här begynt kallat). Nu blefwo
redan 20 och några hemman aldcles utan hästar. Sedän wädret i början af
lulio blef mycket regnachtigt och kulit, märcktes ock siukdomen sachta sig.
dock störte smäningom här och der. Jacobsmesso-tiden hördes intet mera
af siukdomen, så at folket dristade sig redan at resa pä Olofsmess-mareknad
i Tawasthus tili at kiöpa sig hästar. Men tä wädret äter i slutet af lulio och
början af Augusta blef rätt warmt i nägon weka, hade man straxt mera känning
af siukdomen, sä at kring Curicka capell, der det härtils gått lindrigt tili, äfwen
folck träffades, och här wed moderkyrkion af de nu från Finland alt för dyrl
köpte hästar redan 2: ne störte. Efter Lars-messan blef äter kulit i wädret.
tå det ock gick lindrigare tili med siukdomen, dock mäst ännu märckas tekn
deraf. En bonde ligger ännu siuk, som i förledne weka fått skott i bröstet.
Herre sä g, thet är nog etc. 2. Sam. 24: 16. Denna siukdomen begynte här,
som nämndes, i början af lunio, uti Peldoniemi by, och det först pä hästar,
som den tiden mäst höllo tili heinma pä trädesäkrarna. Situationen och jordmånen af denna byyn hoppas wara nog bekant, at den neml. framför andra
byalag här wed landswägen har pä bägge sidor om älfwen alt för wijda och
säncka kiärr straxt backom åkrarna, som torde bijdragit något härtill, men
denna byyn kunde ock fått smittan ifrån Storkyro, hwarraed desse äboer genoni
skiutsande och andra commercier hafwa nog tät Communication.
Man tycker sig af alla omständigheter finna, at denna siukdomen intet
är altid lika Starck, emedan intet alla creatur af samma styrcka och pä lika
1
2
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ej heller lika länge alla anhällit,

n!an andre stört snarare, andre åter härdat längre ut, fast skadan warit på et
och Samina ställe pä kroppen; hafwa ock inånga illa siuknat, som pä fahrliga

ställen träffade hlifwit, men ändock blifwit wed lif. Wär h:r kyrkioherdes tiur
wände, der hän stod hei frisk och raunter, i en moment fötterna upp; warande
intet teckn på dess kropp, annat än at blod brustit ut håde fram och baak.
Äfwen en tiur här pä Corpi blef innom 3 1 ottondels timnia diid, ulan at låta
märcka at hän tillförene war något siuk. En dehl dödt pä första dagen, sedän
•de siuknat; några effter några timmar, somliga äter härdat ut i 2 el:r 3 dagar.
Jhland de förnämsta omständigheter wed sielfwa siukdomen har man observerat, at creaturen starckt skälfwat, och pä kroppen slagit sig en stor bula eller
swulst antingen under haisen, eller under kiäfften, i axlarne, under bogen,
i sidan. under buken, el:r ock mellan låren, några outskurna hafwa pungarna
swullit före. Dock har man märckt wäl hälften, soin man ingen swulst funnit
pä. Heinälle swulnad har jag kiänt på, och ibland funnit den bestä af en
mellan hud och kiöt rörlig klimp, och tå det stället hlifwit öpnat, har der
funnits en cawitet ibland tom, ibland eller hos andra med swartachtig materia
nti. Men tå skadan warit pä fahrliga och weka ställen, har man ej underståt sig
at skiära den upp. På de af smittan döda creaturen har man intet inwertes
funnit några synnerliga teckn, annat än at det stället kring swulsten warit swart
och sedt illa ut. Här har man intet mänga öpnat, men ifrän Lappo hörde jag
i dessa dagar, at tä de blifit öpnade, har man ifrån det utanpå skadda stället
funnit lika som et håhl, el:r et rutit streck gå in tili inälfworna.
Pä mängahanda sätt har man handterat den siuka boskapen. Man har
skurit ut hela swulsten, men har åffta händt, at de fådt skott på et annat ställe.
J synnerhet tilldrog sig således åffta i Lappo för et åhr sedän. Man har ock
annars skurit 2 skadan upp, och lagt kalck deri eller och tiera. Några ha ock
cauteriserat säret, men mankan intet säga, hwad i synnerhet hulpit, emedan
somliga hlifwit heter, andra äter pä lika sätt medfarna, dödt bort. Gemenligen
har man häfwit i dem strömming i tiera doppat, tierulag, bränwin, krut, angelica
hwitlöck libersticka håde örten och roten, enbär, ibland alla dessa species tilsammans, i synnerhet hos ständspersoner. Några af de sä ansade creatur ha
fnller hlifwit bettre, men kan ock ej neka, at en dehl äf:n af dem dödt.
Eenträds tiera har man ock brukat men intet altid funnit wärckan deraf.
Näf;rolja sägs ryssarna mycket bruka för fää, ty har man ock derpå proberat,
men har ej wijst synnerlig wärckan.
Dock synes alt sädant kunna med nägon
större nytta brukas förut tili praeservativ. Sedän de siuknat, synes intet wilja
hielpa. Wär giestgifware Birling köpte af fältkiär Hast dyfwelsträck och et
slags pulver, som hettes wara giort i synnerhet för hästar, men hän miste ändå
alla sinä 6 hästar. lag har tili praeservativ brukat angelica, libsticka Valeriana,
ängsyrerot, millefolium, hackat det småt, blandat deri krut, hwitlack, bränwin,
näfwerolja, hwilcket alt de giärna ätit med sait. Tör intet warit ulan wärkan.
För mig siuknade 3 st. swin, som swullo under haisen, och war med dem intet

1 Epäselvästi, pyyhitty yli ja kirjoitettu päälle jokin sana, ehkä: en.
ligt, utstruket, ovanom. skrivits något ord, möjligen: en.
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blandning jämte kalck, men halp ej förän man gaf
Ifrån Lappo hördes i fiohl, at de med nytta gifwit swinen
sötmiölck in. J åhr hafwa bönderna derstädes intet stort brukat, emedan de
tycka sig af erfarenheten lärdt, at häremot intet bot hielper. Jag glömde ai
på sitt ställe berätta, det lieutenant Peldan gifwit häggbarcks lag både åt hästar
och boskap, samt badat dem öf:r alt med en qwast, doppat i tieruwatn; ändå
dödde de mästa hans hästar, något jämwäl af boskapen.
På stunden hade bref ifrån Lappo med berättelse, at samma fahrsol sig
derstädes ännn wijsar, och at jämwäl några ifrån Finland dyrt tillkiöpte hästar
der gådt tili kost. J nait bar och här i granskapet nog hastigt stört en bäst
och en koo, fast wädret är nog genomträngande kait.
Hwad på den sidsta pimeten, om orsakerna tili denna smittan, swaras skall,
kan man sig här intet finna nti. Något torde kunna uträknas af denna berällelsen, dock bäter lägga delta sielf tili, at de mästa fallit på de tanckar, som
skulle smittan wara i wädret. Menniskior, som fådt skott, säga, at de på det
stället kiänna styng med starkt klijande och kittlande, hwarpå om det en stund
får wara orördt, stiger up en liten blåsa och när den stickes npp, har såret
derunder warit swart och fnhlt; börjar straxt at breda ut sin swulnad i hela
den dehlen, der skadan är, hos några meer, hos en dehl mindre. Såret widgar
sig ut, hafwande en swart skorpa på; säneker sig ock mäst in, och bräddarne
aro upphögda. Straxt man blir träffat, infinner sig hufwudwärk med swår
wämjelse. Sådant hufwudwärck med wämjelse plär mången kornma litet förän
man märekt skadan utwärtes på någon kroppens dehl. Bättre har mäst warit,
när skadan straxt blifwit utskuren el:r åtminstone så myeket opprispat med
knif, at man kunnat tryeka hlod deruhr. Fältskärerne Hast och Humle i
Wasa hafwa ock mäst effter landsfolckets exempel begynna med delta utskiärande, fast de eij i förstone welat förstå sig derpå. Delta glömdes: sedän
såret af det giftigaste slaget warit en half dag, blir kiöttet deromkring så insensibelt, at det wäl tåål knifwen. Märckeligit är det man öfwer alt talar om, at
man wid skiärandet fått uhr skadan en liten pijl et tagel elr. börst, som
funnits wara twågrenig i ena ändan. Bönderna säga sig wäl känna och höra
dess ristande i knifsudden, tå de såret uppskurit. En sådan hafwa de trampat
ned i marcken. Min swåger Gust. Lithovius i Lappo sade sig i fiohl dragit
en sådan uhr pannan på en hustru, medan den ännu war tili hälfften litoin
kroppen, den förwarade lian, och effter befalning sände med länsman tili h:r
gref:n och landshöfdingen. Man har nog sökt at draga sådant i twifwelsmål,
och på alt sätt utsöka wissheten deraf, men bönderna beropa sig hårdt på det
de med ögonen sedt, så at liian redan måste börja hålla med dem. Jag har ock
hördt 2:ne exempel derom, at sedän en sådan pihi blifwit utdragen och lagl
på fönstret afsides tillwidare, har den, innan man wetat ord utaf, warit sin
koos. Härwid ohs. ock, at om skadan någon dag el:r mindre warit ouppskuren,
har man ingen så kallad pijhl mera funnit, Hos en dehl har kiöttet rutnat
och fallit bort, at bena synts. Häremot har man här brukat följande: somliga
krafsat sönder Homman af millefolium och lagt på det uprefna såret. Har
hulpit. Man har ock med wärekan gifwit dem in Bielkens elixir och jämwäl
smort såret dermed. Bönderna hafwa sielfa funnit för god den råstiga jorden
hopp. Dem gafs
dem kattegull in.
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el:r gyttian, som tags uhr watn och kiälsådriga dälder, och deras qwinfolck
plägar jämte påkokat ahlbarcks lag, swärta walmar med, och äf:n hos oss
brukas tili skomakare-swärta. De ha och hrukat tobaksolja sarat dess aska,
men alt sådant måste straxt på färska såret appliceras.
Mantahlscommissarien Schiöring i Laihela har i sommat hielpt mängen med
pålagt grönt salviae hlad. Borgmest. Klufwensik i Brahestad hörde jag heratta,
at man der norr xippä brukar ysta en liten ost och lägga den warm pä, sarat
offta en annan ny och warm ombyta, hera at raan plägat skiära up en groda
och lägga på. Följande omständighet berättas ock ifrän Storkyro af mänga
åhrs erfarenhet, at hadandet warit högst skadeht för dessa siuka, emedan
gifftet af wärman slagit sig in hela kroppen, tå det mäst warit dödeligit. Folck,
som dödt nti denna plågan, hafwa lefwat alrahögst tili 5: te dagen.
Antalet på det, som i denna siukdomen dödt, har jag än intet kunnat få
wisshet om, fast jag derom skrifwit, så tili Wörå, som Kyrö. Utfäster mig,
at härnäst communicerat. Jmedlertid följer här antahl på afgångne både i
Ilmola och Lappo.
Hästar

Uti Lappo sockn sedän
sidstledne lanuarii månads början intill den
16. Aug. stört
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Summa i Ilmola

Sedän alt detta war skrifwit, ankom kunskap ifrån Storkyro
sockn på den der timade skadan, som ock nu upföres
....

Ilmola, d. 9. Sept. 1745.
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wed Curicka capel är wäl 30 creatur störte, som intet äro i föregäende
jämwäl ansenl :n här wed moderkyrkian sedän lulii månads

upsatts indragne;

slut. 2

Siis väärin yhteenlaskettu.
Alltså orätt summerat.
Otettakoon tähän vielä seuraava alkuperäisessä kokoelmassa oleva Isak
Ervastin Limingan kappalaiselle Esaias Ravanderille kirjoittama kirje:
Här
må intagas även följande brev i originalsamlingen från Isak Ervast tili kapellanen
Esaias Ravander i Limingo:
1

2
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Liite 4 (kirjoitettu luultavasti Erik Juveliukselle, kts. ed. s.
237).
Bilaga 4 (skriven antagligen tili Erik Juvelius, se det
föreg.

sid.

237).
Höglärde Herr Candidat.

Alt sedän Herr Candidatens högtärade af d. 30. Octobr. mig d. 26. Nov.
inhändigades, har nog bekymmersamt sökt tili at komma i ständ, at nägorlunda
kanna förnöja Herr Candidaten med swar i de eskade 6 omständigheter tiänibruket angående. Men jämna sysslor och infallande tätä helgdar hafwa hindrat,
at så snart jag önskat afgifwa niin berättelse; ehuruwäl ock nu bar orsak at
beklaga, at jag härutinnan ganska liten underrättelse lämna kan. Det giör mig
ondt, at de Fiesta frågorna mäste lämna obeswarade, emedan intet, hwaraf nägon
gissning en gäng giöras kunde, har kunnat upspanas. Auctoren, delta bruks
Ärewördige

ooh Högwällärde H:r Comminister!

Eder Ärewördighet wille intet bli otålig, at iag sä länge förhällit Edert
document. Orsaken är, at iag hade det förlagt, och kom först igär bland andra
papper ex improwiso theröfwer. Hiertans Gubbe, uhrsächta mig härutinnan.
Hwad boskapssiukan hos oss widkommer, så finner man den wara då egenteligen
gängse, enär sommaren hälst i hörjan och innan gräset hinner tili någon mogenhet är för heet och torckan länge pästår; man finner då hälst om mornar
huru gräset är fult med otahliga spinlar och grufweligit spinnelwäf. När
arma creaturen slekia det i sig dag ut dag in, sä tyckes mig, at det ej annat
förorsakar än siukdom och död. Delta häller iag för förnämsta causa mali.
Mot sädant torde åtskilligt bot finnas, doch säkrast, då den friska med rundeligit
regn sköljer marcken och gräset, samt kyler lufften, jämwäl upfyller källsådrar,
sumpiga ställen etc. med friskt watn, aldenstund mycken helan stinckande och
maskfulla watngropar här och ther nti morass contribuera mycket tili denna
siukan. Anna lumala castetta ajallans ja lämmindä ajallans, nijn ei taida olla
hätäkän eläimillä. Swarta malen, soin i heta och torra somrar upstiger uhr
källsådrar, skadar ock mycket både boskap och folck, wid hwilcket tillfälle
försichtig förrättade, hielpa mycket. Med hörsam hälsning försectioner
blifir Eder Ärewördighets hörsamste tienare
*

Isaac Erwast.

Kemi, d. 28. Octobr. 1745.

In margine: Tiden tillåter intet at swara uppå quaestioner, ty påst kom nu
på stunden in.
A

tergo:
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Herren Comministern, Ärewördige och Högwällärde H:r Esaias Rawander i Limingo.

Alkuperäisestä on tältä kohdalta

rivet i originalet.
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ålder och origines, des första upfinnelses ort, mäste tå ogiärna hei tyst förbijgå. Det ringa sora följer, har nu allenast at uptee om dess gamla sätt:
En dehl af de gl. tiärdalarne, som mycket tätt hos oss finnas i skogsbackar,
ut wid åar och bäckar, aro antingen med tiocka trän öf:rwäxte, el:r ock eljest
redan mycket jämnwuxne, soin torde gifwa något at gissa om deras ålder.
Hade det warit sommat, sä hade päde förmodel:n älsta, utmät tiockleken
af den öfwerwuxna gräswallen, påminnande mig d. Rudbecks exempel, som
af swartmnllans högd pä ättebackarna i Swerige lagit sig Stora skiäl tili deras
ålders uträckning. Desse forna tiärdalar finnas mäst hafwa samma figur som
de nyliga. Men tycker på somliga finna teckn, hwaraf man slutar, at de gl:a
hrukat ränna el:r trumma som nu på den sidan, som wetter utföre backen,
men i dessa dagar hade effterrättelse ifrän Lappå, at man fordom gräfwit neder
et kaar inunder dalen, dijt tiäran tunnit, och man således intet wetat, huru
mycket tiära man fädt, förän alt war utrunnit och släckt; äfwen som wij nu
hruka med tillwärckningen af een- och näfwerolja el:r tiära. Delta tör tå
wara äldre än rännans bruk, som alla konster i början nog simple aro. Mera
hrannta än wära nu brukel., tyckes de g:la dahlen wara, och i anseende tili
wära heel små, sä at soml. ej halla mera än wid pass 2 famnar twärt öfwer,
hwilcket jämwäl gier skähl at sluta, at tilwärckningen tå intet warit ymnig.

Alla, ja wäl de yngre weta per traditionem änn hos oss tala, at sielfwa
tilwärckningen i gl:a tider skiedt på annat sätt, som nu. Men den pålitligaste
berättelsen derom har af senior här pä Seppälä bondehemman, h:r mag.
Hannelii farfar, en man om 86 ähr, at man än i hans barndom wid pass
74 åhr sedän gräfwit opp stubbar, och jämwäl lagit kulblåste trän med rot
och stamra, men förut med yxan pröfwat om de wore feta el:r tiäruga. Bland
den bästa tiärweden har warit torra tallskatar, som wij kalla kara, det är
det torckade i toppen pä saavtallar, som itänd för des fetma briner som en
fackla, och säges pä slutet torcka ut hela trädet. lämwäl ock än färska tallar
som i sidan hafft någon skåra el:r annat skada, tå i säret ymnig käda och
fetma finnes; sådana förachtas ock icke nu, utan hålles nästan jämgoda med
de barckade. Man har ock med rötter fält ned torra feta furuträän, hrukat
dertill 20 famnars längt widjereep, som ombundet skiöts up med en stäng, tå
andra runkat på och andra huggit roten löös; alt sädant har man sökt omkring
skogarne ock kärren, kiört i hop longwäga, ja par mihl; rötterna haf:a mäst
huggas i spilror, och sielfwa de omtalte torra träästammar, alt som de lätit
klyfwa sig. Delta allena för sig hrukat mäste nu wara det alra älsta sättet,
i synnerhet hwad angår stubbar och torra toppar. Härtill har man med tiden
hörjat späda barckat wed, hwaraf man i bem:te g.-mans ungdom redan nästan
tili hälften hrukat. Dock är icke heller den barkade weden lagt i dalen long
som nu, utan är förut huggen en aln long, som ock intet annars kunnat skie
jämte wed af stubbar och rötter, de der nödwändigt mäste gie kort wed tä de
klyfwes, tä det som war af long wed, mäste ock huggas af, om det skulle sämjas
i en dahl; eller ock, sedän de med stubbars och rötters bruk waant sig wid
koeta wedspilror, sä hafwa de ocksä, sedän de smäningom hörjat at klyfwa
den barkade weden long, förmodel:n hälst hlifwit wid sin förra wahne hwad
35
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rustandet i dahlen angåt. De haf:a procederat pä följande sätt; TS den barkade
och afhugne weden i klabbar war kiörd tili dahlen, hafwa de splitat den, som
wij rijtat i kast, som nu niot wåren, alt som en och hwar hunnit haf:a, de på
stabba huggit den klufna weden af i 3 el:r 4 delar, kastat den i högar x korss,
at än mera torckas.
När dahlen om sommaren skulle läggas, har man hafft tili
stor myckenhet färdiga swegor, el:r widjeband, tä andra kundit weden i bördor,
de andra burit dem i dalen, de hafwa intet lagt, som wij nu begynnande öf:r
hela dalen, utan med sin alns longa wed börjat nederst i centro öfwer mynningen
af rännän, den wij pä finska kalla silmä. Der har man först lagt par alnar
rundt omkring rännän, (eller sä widt, somman räcknat ut efter proportion
af weden skulle fordras, cfr infra Num. 3) tili 2 alnars högd el:r mera och
det slöts äfwanpä rundt, som en höökupa, så at redan det första laget hadc
skäpnaden af en fullsatter dahl. Der omkring lades åter et hwarf, eller en wedlängd, som igen rundades färdigt äfwanpä, öfwer kulien af delta förra laget;
och efter hwaran det 3: die och 4: de laget, alt som weden räckte tili. Emellan
hwart hwarf bultades ändarne af weden wäl in med klubbor, at giörat bra
tätt, hwilcken täthet ock nu will med alware befordras, ty den förhindrar
at elden intet sä lättel. gräfwer sig in. Sist slöts dalen äfwanpä rundachtig.
Derpå täcktes weden med torf ordininert (sid), men med halmbås elr. mäsa
och päkastad mull, tå intet tillgång warit pä bara torf; dock hafwa de gamle
eij täkt sä tiockt som nu. Sedän man aldeles lämnat rötcrne och andra torra
trädens nyttiande tili tiärbruket, har man ändä nägon tid warit wahn, at pä
sätt, som förbemält är, afhugga sin wed, sedän den war klufwen i 3 eller
fyra delar, och följachtel. pädet g:la sättet rijta i dalen. Men tili ändringar, at
neml. lägga weden i dalen, sä long som nu brukas, skall följande händelse
gifwit anlcdning. I Töysäbyy i Läppä sochn skall en fattig bonde warit, som
intet mächtat el:r hunnit med at efter tå wahnligit sätt hugga af sin wed, utan
lagt den i dahlen så long, som den war, och för densamma dock lyckats som
förr andra. Af della tilfälle skall man smäningora begynt at menagera sit
arbete och lämna det onödiga afhuggande. Senare har delta raaneret kömmit
tili Ilmola, ty berörde wär sochns senior Seppälä berättar, at i hans ungdom
har en kari ifrän Alawo capelgiäld som gränsar tili Läppä Töysä, gift sig här
wed Ilmola moderkyrckian, och haft med sig den konsten at lägga weden i
dalen sä long som nu, den andra sedän börjat at efterapa. Om nu just Läppä
sochn intet skulle lämnas den lilla ähran, at ändringen der skiedt, så tror dock,
at det säkert skiedt i denna södra delen af Österbotn.
Det slutar jag af den
berättelse jag har af en 53 ährs man, som här hos mig är, at i hans födelseort uti Jjo sockn, det äldre sättet af den klufna wedens afhuggande och rijtande
i dahlen, som bemält är, ännu i början af delta seculo el:r näst för fiendens
infall i landet under förra feigdetiden har warit i bruk, säjande sig och derwid
arbetat. Dock nämner hän, at de likwäl redan brukat weden sä läng den är i
det yttersta hwarfwet, eller i brädden omkring hela dahlen. Kanskie wårt sätt
tä än ej hunnit dijt tili dem och det sä mäste wara äldre hos oss. Mera kan
intet nämna i delta bruks antiquitet, än delta mycket ringa. Beder at det ej min
försummelse, utan okunnighet tilräcknas mä.
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Kan intet underlåla, at uloin delta efter anmodan andraga de essentielaste
omständigheter af denna tidsens ticrubruk, i synnerhet, som här i Ilmola sockn
practiceres, fast jag Iror det förut nog bekant är:
1. Barckande: Om wåhren i föhrfallet plär gemenligen barckas, ty tä är lägligast tid; men höstbarckningcn skall wara bettre, fast kädan i de om hösten
katade trän intet sä ymnigt slär ut, men trädet blir dock fetare. 2. Är också
observerat det wara bättre at man ej drar barcken förnär af, litan mäst lämnar
den hwita fnra barcken qwar. 3. Pä norra sidan lämnas en ädra obarckad, at
träät ej må torckas, twärt mol det, som d. Linmeus anmärckt i 1743 ährs Almanacb. 4. Barckar man i rägn oeh slask el:r i nordanweder, skola trään giärna
borttorckas.
11. Huggandet etc.: J Michaelij tid fällas tierweden, och huggas träät af sä
när mankan wid jorden. Sedän skiäres det barckade bort, dock så, at tili den
klabban tages jämwäl en aln af det obarckade at den sä blir ungefähf 4 alnar
long. Är det något längwäxt skog, sä tages ännu klabb af det obarckade tili.
En dehl, dock alt för fä, pläga wid delta tilfälle skala af flarnet af klabbarna,
deras ådror och ändor, hwilcket skulle hafwa sin goda nytta, ty under bränandet hindrar delta flarnet tierans rinnande ät rännän. En kari hinner ej mera
at fälla och bugga af om wekan än tili 3 fammar, hwartill behöfts 12 lass, men
af små wed wäl 15 lass. Sä snart det fryser och snö fallit, kiörs weden tili
dabien.
111. Klyjwande: Straxt efter lubl plär man klyfwa weden. Ju förr, des mera
hinner den torckas. Ju starkare kiöld tä är, desto lättare läter weden klyf:a
sig. En god dreng splitar om wekan 3 famnar.
IV. Rijtande i dahlen: Om wåhren, straxt tiäln gät bort, måkas och ränsas
dahlen, fast det ock plär lika äfta skie om hösten förut. För höbergningstiden
rijtas weden i dahlen, tä först granbarck, el:r ock näfwer, lika som pä taken
utbredas pä botnen; dock intet öfwer alt, utan högst under halfannan wedlängd. 2. wedens rijtande börjas öfwer hela dahlen tillika. Tä 3. noga observeres quantum af weden, pädet man må weta, huru widt man börja skall.
E. gr. bar man 30 famnar och 4 alnars högd, bör ritandet börjas med 3 wedlängder tili det bögsta el:r så passas at omkretsen i yttersta ändar af weden
Denna observation är så mycket angelägnare, som del är
häller 24 famnar.
högst nödwändigt, at öfwersta kulien blefwe wäl rund, el:r ätminstone intet
lämnade ingröpt, ty lämnar den så mycket flat och ingröpt, sä bar manat
fruchta för ansenlig afsaknad, af orsak, at en stor debl af weden der oppe tä
brinner tili intet, nemlm alt det, som är öfr om botnen eller centrum af den
änn qwarblefna gropen oppe pä kulien. Ty under hela tiden af ritande synes
öfwerst lika som figur af en tom dahl, som efter hand blir mindre deraf, at
redan smäningom lägges in åt, at hopen utan pä ju högre des mera blir slut
inät; derföre mäste så uträcknas, at weden i förtid ej mä bli ali, utan räcka
tili at sluta dahlen mera kulrig. 3. En af älsta karlar gär alt jämt omkring med
en klubba, sä wäl tili at stöta wedändarna jämna, som ock at efter nödtorften
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skiuta weden innåt. 4. Den sämsta weden och de magraste ändarna läggas
ytterst på brädden, emedan de yttre af weden ändå nyttias tili itändning och således ingen tiära gifwa kunna, så må så giärna der brukas det
sämsta. Dock observeres detta ej af alla. 5. En el:r 2:ne af de kunnigaste
måste ständigt wara oppe, at tilse det weden ej må lämna i korswis, och inga
caviteter bli; ty ju tätare, dess betre. 6. Weden bör läggas nog
brant, fördenskull tå dahlen intet är tilräckel. brandt giord, ja ock
mäst altid, sluttar man weden straxt i början, och så småningom
hela wägen under rijtandet, hwilcket skier, tå den weden, soin nnder klyfningen flugit i spilror, ritas ytterst i brädden, hwaraf den höjes npp, och den
longa weden tå kommer at mera luta inåt. Men som detta wid brännandet har
sin Stora olägenhet, så är bäst at sparsamt och försichtigt bruka korta ... härtill,
hälre må sielfwa dahlen wara mera brant giord. Dock är ej rådligit, at bruka
mycket brant, ty tå muiden blir torr, rinner den i det fallet mera neråt och
hindrar tierans rinnande.
V. Täckandet skier med torf. Sandjordmån är intet god, ty den rinner.
Öfwerst på kulien skall först läggas måsa under torfwen, på det muiden 1 ei
må rinna ned i rännän och täppa den tili. I detta afseende plär man ock under
ritandet par gångor låta en tapp måsa i centro och derpå åter lägga wed. Der
oppe måste man under brännandet continuerligen gå och trampa, hwaraf askan
lättel. torde rinna ner, om det intet så förebygdes. Man börjar täckandet nere
wid jorden hwarftals, och så op före. På kulien bäras utom torfwen, några
högar mull i reserv. Tillförene har man täckt mycket tunnare än nu; dock
kulien är altid lika wäl bewarad. Ju tunnare täckt, ju snarare går elden öfwer,
hwilcket wäl är godt, men i det fallet kan åter eldens lågande intet förhindras,
fast en dehl intet skiöta derom; cfr Num. VI. 2.
VI. Antändande och brännande 1. Tappen för rännän slås wäl tili och stoppas med blår, at wädret ej må dra elden neder, derpå tags ut en törfrad alt
omkring ordentel. ner wid jorden, (men är högen mycket brant i brincken,
man har myken wed, så faller öfre torfwen neder, som först
skulle brinna nederifrån, derföre måste tå tändas an par alnar högt) dijt samlas feta spilror och twettar och börjas itändningen på långa sidan, och så på
bägge sidor tillika, tils man kommer i hop på wäder sidan. Seen lägges torfwen
igen på. Der det tå wille slockna, lyfter man litet på några torf der åfwanföre
at gie elden luft. Ju tunnare nu elden första gången går öfwer des bättre är
det, ty ali den wed som går åht tili itändning, kommer ingen tiera af, cfr Num.
IV. 4. Och sees straxt häraf, huru det skall lyckas med bruket, hwarföre man
ock plär med hwass stör försöka, huru diupt elden sig gifwit inåht. Wil ock
elden på soml. ställen mera gräfwa sig in, så ökas dijt mull, och trampas wäl
tili at qwäfua dess kraft. 2. at man under brännandet i de första dagarna längre
höter och wärmer weden utan synlig eld, är fuller det säkraste, men de som
än ej äro wahna wid det nyss antagna sättet, hafwa otäckt tändt och bränna

som åffta skier tå
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straxt dristigare, cfr N. V., delta lyckas jämwäl dem som wäl lärdt sin konst,
och aro derwid waksamma och oförtrutna.

Andra åter hålla elden under tiockt täcke, så inne, at der i 3 dygn intet
kommer up än hara ånga; der röken ymnigare akulle synas, trampas
straxt tili. Et sådant sätt af brännande fordrar halfparten längre tid. Hwaraf
ock följer, at de som intet höta, öpna och tappen snarare, än de senare. Dock
lämnas aldrig hela tappen opp för hefahrat drag ät rännän, otan stängas allenast en treddie dehl deraf bort, att hålet altid må af den rinnande tieran wara
fult, ty intet rinner den alt jämt lika ymnigt. Kulien måste, soin nämdt är,
hela tiden trängas och mull dijt ökas, men pä sidorna skall mot slutet flitigt
gräftas med träkrakar, alt tils hara weden syns, ty askan af torfwen flyter in
och degar tierän, at den stannar och brinner op; kan ock förhälla andan, at
tieran ej får rinna ut, som åfta hos oss är händt. Mycket och mångt kunde än
föras ann, men hinner intet, är ock utan twifwel alt förut bekant, sä wäl som
delta andragna, hwilcket ej kunnat lämna oförmält. Beder det mä hällas tili
godo. Det intet dåger el:r anstär, kan ju kastas bort. J öfrigit förblifwer Höglärde H:r Candidatens hörsammaste tienare
annat

Ilmola, d. 16. lanuarii 1747.
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In margine: At delta swåra hruk är mycken hazard underkastat, sä at halfwa
ährets arbete ibland gär tili intet, är ock wärt at observera. Det kastar ibland
ali torf och mull ifrän sig med faslig dän: Elden fär öfwerhand och brinner
i stor läga, den der swärliga dämpas. Tä kan alt i en timma förderfwas.
Modell el:r afritning tili en nyss upfunnen tiäru-ugn har nyligen tili landscancelliet ankommit, hwaraf wij hafft publication.
Wär bonde, som är träl
af sitt gamla maner, giör spee deraf, tör ej heller w»ara stort wärdt.

Liite 5.

Bilaga 5.

Minä tanckar

om

then i Österbotn grasserande boskapzpesten.

l;o Om dess ursprung.

Om the i Pelekene sochn i Tawastehus lähn, hwarest A:o 1713 forsta slaget
geck för sig emellan finnar och ryssar, hafft nägon kiänning af thene srnitlan, så är troligit att lian fädt sitt ursprung af the i berättelsen omrörda actionsplatzer Limingo löten och Storkyro åkern, såsom förgifftade ställen af slagne
liken. Jag råkade en gäng i discurs derom med min kyrckioherde, som war en
gammal physices magister, salli:e mag:r Michael Lithovius, hwilcken war aldeles
i den meningen; hwaremot tä jag giorde jnkast, att wäre kyrckiogärdar, uti

hwilcka mänga hundrade lik äro begrafne, intet äro besmittade, sä erhölte jag
tili swars, att the eij heller äro alla tijder rätt säkre och att det wore stor
ätskilnad emellan the döda, som döö på theras sotesängar, läggas och begrafwas
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ut! wahl tiltäpta likkistor, och sådana lik soin falla på actionsplatzer, och blif:a
i krig uti wrede och deras furie slagne, lämnas ligga i sohien obegrafne, el:r
blif: a hopetahl kastade i någon grop och med litet mull öfwer hölgde, utaf

hwilcka i så måtto uti deras hitzigaste argheet och furie ... kroppar af
naturen skulle komina sädane accidentier, hwilcket hän the lärdas högmogna
betänckande underställer och tycker att nian mäste söka uphofwet tili sådane
landzplågor mehra in causis theologicis quam physicis et oeconoinicis. Jhland
causas theologicas räcknar jag christendomens förfall, malliin culpae som gemenlin
har med sig i följe malliin poenie. Causie physicae kunna wara ätskillige, såsom
upstigande förgifftige dunster af jorden och vatnet, kiärren och moras, hwilcka
giöra pestskoten häfftig och äro lijka som deras pådrijfware. Tili thenna siukans
skadeliga effect hijdraga och causie oeconomicie mycket, alt landzfolcket 1 äro
ganska värdzlöse om deras hästar och creatur, i thy att the släppa them i
heth på hesmittade slällen. E.g.: Twä stycken bönder kiöpte sig för par wekor
sedän hästar ifr. Tawastland och släpte sedän i heth i then hagen, hwarest
en galnjska stor myckenheet af döda creaturen sampt hästar woro
nedgräfne, och miste straxt them the kiöpt liade.
Om thenne siukans art och beskaffenhet mankan fuller intet för wist utgif:a
att en pestpil är tili, doch måste någodt förgifftigt drif:a wissa tijder omkring
i lufften, som tränger sig lijka som en pii igenom swetholen uti kroppen;
ty the som fåå en sadan accident utwärtes betyga att the altid kiänna
l:o En styng af någodt hwast såsom nåhludd som begynner att klija, sedän
swida och äntel:n wärcka och holna.
2:o När på sådana ställen blijr gräfwen med knifsudden tili des then förgifftige materien konimer nt, och någodt blod begynner synas och utflyta, så
wederfås straxt then siuka som blif:t anstucken.
Någre sådana pilar (om jag får them så kalla) lära wara mehra förgifftige
Un the andra, emedan then som får skot af det wärsta slaget, måste följa med,
eliwad åhrtijd thet wara kan, och inga remedier hielpa, sedän gräfwande en
gång försummas aldrig så litet; the mindre förgifftade skot lämna effter sig
en öppen fuhl sår som helnar swårligen, och ganska långsamt läkes.
The
som blifwa inwärtes inficierade af thenna smittan så att man eij ser utwärtes
tekn thertill, lära som jag håller för fåå deras accident genom andedrächten.
Om remedier emot thenna fahrsoten.
The af högl. Kongi, oeconomiae collegio anslagne remedier äro dels ampli,
dels så fins sådane ingredicntier intet hoos oss. Eenträs qwistar hötade i watn
för creaturen, och bär för menniskior äro goda praeservativer. Salt tili slicka för
creaturen är ock effter mitt tycke gådt. Man har ei hört att skärebyggare,
hwilekas creatur dagel:n fåå dricka saltwatn af saltsiön, ännu haft serdeles Stor
skada af denna smittan på deras hästar och boskap. Tantum denna gånga.

Allekirjoitus ja päiväys
1

puuttuvat.

Underskrift

Tämän sanan päälle kirjoiteltu jokin sana, josta
Ovanom delta ord har skrivits något oläsligt.

och datum saknas.
on

vaikeata saada selvää.
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Liite 6. Allekirjoittamaton ja päiväämätön. Sidottu välittömästi Kaarle Reinin 29.1. 1749 p:tyn kirjeen jälkeen.
Bilaga 6. Utan underskrift och datum. Inbunden omedelbart
efter Karl Reins brev av den 29.1. 1749.

Förteckning uppå den omkostnad och beswär, soin på en tunna tiera anwändes,
innan hon kommer at försäljas i nasta kiöpstad.
Kmt
l:o En kari kan barcka och qwista på 1 och '/2 dag så mycket, som d. ./.
tili en fanin tieruwed behöfwes. 1 och '/•> dagswärck ä 24 ./. ..
1.4.
NH. Säsoin man i anledningen af de stränga förbod intet fär tili
tieruhruk kata andra än gärtallar och annat som wanwäxt och
mycket qwistogt är, sä fordrar det wäl delta arbetet, som uppfördt
är; men eljest, 0111 skogen wore qwistlös och synnerligen tätt
wuxen, kunde det ske med något mindre arbete.
2:o 2:ne karlar kunna ej mera tieruwed pä en dag fälla och afhugga,
1.16.
än
tili en fanin
Likwäl, 0111 skogen hestär at mycket hiot träart, el:r är wäl grof
och tätt wuxen, kan man nägot mera hinna.
3:o En kari giör med en häst 6 dagswärck när hän kiör weden tili
tierudahlen, soin kanskie pä 3 dagar, och giör 3 ökeoch 3 hionedagswärck
4.16.
Obs. at delta är det närmaste medium warande uppfördt efter
det mankan kiöra 4 resor om dagen, ty en alt för stor, ja den
mästa dehlen harsin wed sä längt ifrän dahlen, at man ej hinner
mer än 3 ja 2 gångor om dagen, mängen i Kyrö, och Laihela intet
mer än en gäng, fast äter hos oss rätt fä kunna kiöra 5 el:r 6 resor
0111

dagen.

splijta 0111 dagen en famn tieruwed, hwaraf, dä wäll
går, mankan fä en tunna tiera tili staden
NB. Distinction emellan det man fär ut ifrän dahlen, och det
man tili staden för, är bekant, emedan tunnorne flera resor skola
wräkas, och watnet, som sig sä öfwer som under i tunnan skiljer,
noga aftappas innan förslen tili staden sker, hwaraf tunnetahlet
anseenligen, tili 4; de dehlen, ja än mera förminskas, alt som wären
warit wät tili eller tierudahlen pä en wåt grund bygd.
5:o Tili at bära och lägga i dahlen, behöfwes tili en famn
i proportion et dagswärcke

4:o 2:ne karlar

6:0 At giöra en tunna med kimbars och botnwärcks samt bands anskaffande och deras tillredande, fordras rundeligen 2 dagar
o
7: När man ifrän Ilmola moderkyrkian 7 milli wäg kiör tieran tili
Wasa staden, gär tili det aldra ringaste 3 dagar tili 3 häste och
3 hionedagswärck, giör 6
Här mäste man med medynckan päminna sig de längst boende
i Alawo och lalasjärwi, som en dehl haf:a hälften längre wäg.
8:0 Tuli- och wräkarepengar för en tunna tiera
....

1.16.

24.
1.16.

4.16.

7.
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9:o Brännarens löön i proportion
10:o Tili at åhrligen ränsa tierudahlen, med näfwers, eller granbarcks,
tårfs, samt måsans tillskaffande, går i proportion, en dag tili . .
Förutom många andra beswär och tidspillor, som derwid tillgå
och ej så noga uppföras kunna

8.
24.

Sumina

15.23.

Pro memoria.
1. Än bar härtill kömmit krönarens lön efter förordningen om mäti och
wicht,

2. Hwad fordras ock icke för arbete och kostnad med en tierudahls änyo
uppbyggande, samt des fullkomliga i stånd sättande, med pörte och tierulada,
och deras uppehällande, etc.

Liite 7.

Bilaga 7.

Tämä päiväämätön ja allekirjoittamaton katkelma on sidottu Kaarle Reinin
1749 ja Israel Reiniuksen 7/VIII 1749 p-.ttyjen kirjeitten väliin.
Delta
odaterade och oundertecknade fragment är inbundet mellon Karl Reins brev
av den 29/1 1749 och Israel Reinius’ brev av den 7/Vili 1749.
Longitudo, juniorum. Caput, quasi glabrum pilis inhaer:s, et quasi agglutinatis,
justo minus ad molem colli et thoracis. Narium confractu et despressione canina
facies. NB. inde canis manaus. Vituli tumida labra et foramina narium. Felis
barba. Oculis palpebrse, o vero cilia. Ad interstitium oculorum, in fronte el
ab utroqve latere tubercula quasi efformantia. Aurium loco recisum foramen.
Collum crassum, breve. Pedes antici et digitati, cuticula intertexta, pollex longissimus. Posteriores cauda magis pedes. Pellis sub ventre rarioribus pilis,
neque itä saturo colore, in dorso pilosior. Mollissimi in cauda, durioris et longissimi in papillis frontis. Horum lingissimi in barba.

29/1

Israel Reiniukselta.

Från Israel Reinius.

Högerewördige Herr Professor, höggunstige Herre och Förman.
Det
Hyvä heinäntekoilma estänyt vastaamasta 29. VI. p-.ttyyn kirjeeseen.
goda höbärgningsvädret har hindrat honom att besvara brevet av den 29. VI.

Nu borde jag wäl afgifwa berättelsen om saltet och källan, men
beklagar at jag ei är i stånd at förnöja Herr Professoren derutinnan,
hälst mig felas jordbår

at

försöka

strata terra,

och äfwen jag ei är

7

i ständ

at

/s 1749.

pröfwa den nämda saltkällans hait,
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utan

jag berättar så

mycket jag wet emedlertid.
Marcken där det finnes är ei någon swedia, utan wäro af mässan
afbrände kyttoland. Ock dessa kyttolands mässar sträcka sig längs
med sochnen bakom åkrarne, hwilcka kyttoland allastädes utwitra
sådant sait när tärckan pästår någon weka. Den marcken omkring
saltkällan är af samma slag och boskapen äter up gräset alt tili
mullen deromkring, slukar äfwen sielfwa mullen i sig. Min Israel
skall weta heratta om Ruto träsk och dess diuplek tillförene 1743.
Det samma är medelst et utfalsdijke, 1745 gräfwit, nu uptärckat
så at jag i dessa dagar red med häst längs effter dess förra botn,
som war aldeles tärt. Dess botn bar ännu ei gräss; men botnen war
öfwer alt hwit af ett syrligit sait.
Så at jag ser mig ei i stånd at kunna sluta nägot om ordsaken tili
denna utwittring. Och likwäl ser jag at det finnes allestädes i wära
måssar. Det är mera alunhaltigt än saltachtigt, ty wåra bonde qwinfolck bruka det för alun, när de färga något. Mine söner bade deraf
med sig tili Åbo, när de woro där innan de utreste, något lärer wara
i behåll i deras mineralier. Di kallade det alumen plumosum om
jagrät mins. Så mycket jag af dikandet blifwit warse, ser jag ingen
annan grund än lera och tror knapt någon skif:r så snart
igenom gräfwande kunna igenfäs, så wida dessa mårass mera likna
en gammal hafsbotn än någon däld af de aflägsne stenbackar. Detta
är nu altsammans hwad jag för denna gäng kan berätta. Får Herr
Professoren härutaf någon anledning at widare instruera mig tili
någon widare utletning, räcknar jag det så för mit nöje som ännu
mera för min skyldighet at kunna betiena H. Professoren. At H.
Professoren behagar betyga sitt nöje öfwer minä papper och enfaldiga tanckar om wår hushälning uptager jag med hugnad och wördnad och gör mig försäkrad, at enär Herr Professoren hinner, under
Guds welsignelse, inprägla nti wår ungdom nyttan af naturkunnigbeten, skola de gä widare och wårt land en gäng komma uti bättre
inwånares händer än det härtils warit. Jag bar i min enfaldighet
åtminstone ment wäl, och säger mig dixi et salvavi animan meam.
Fast fråsten och tårckan skadat somligstäds bäde seden och höwäxten, så fägna wi oss, Gudi lof, allesamman af en härlig årswäxt.
Rägen är nu afskuren, åkern besås och kornet begynner skäras öf:ralt. Jag bade så när glömt kälwatnet. Det bar en sädan smak som
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wårt Österbotniska saltsiö watn, men när 2 kannor kokas tili ett
halfft stop blir det brunt, något sediment sätter sig på botnen, och
då är det nog salttare, men ei som smörlaka; ingen lucht bar det.
Jorden omkring kallan bar lijka smak med watnet; när kallan 1727
bar blifwit, bar der ei funnits något annat än lerjord hela wägen.

Jag bar tagit af den mullen och will förwarat tili wintern. Om Herr
Professoren behagar, will jag göra det med watnet ocksä.
Emedlertid recommenderar mig och min Israel och med ödmiuk
wördnad framlef :r
ödmiukaste tienare

Laihela, d. 7. Aug. 1749.

Christ. Reuterit olmilta.

Israel Reinius.

Från Christ. Reuterholm.

Högwördige Herr Doctor och Biskop.
Valittaa, ettei tavannut piispaa Turussa ollessaan yhtä vähän kuin piispan
käydessä Siuntiossa.
Beklagar att hän ej träffat biskopen väre sig under sitt
besök i Åbo eller då biskopen vistades i Sjundeå.

Men hwad några jordlappar widkommer, dem denna församlings
pastor h. Israel Hartman äfwen fömimmes intentionerad att tili
Siundo kyrkia kunna vindiceras, och förmenas af mig, som Swedia
gärds possessor innehafwas, så wore det mig altför okiärt, om jag
skulle ohemult blifwa oroad med det, som jag bar så mycken afsky
förr och redan minä förra förflutne åhr måst försöka, hwilcket jag
altför ogiäma säge, högeligen önskar och supplicerar att undslippa.
Bäde sahl, feltmarschalcken h. baron Wrangels mig lämnade urkunder, jämte än lefwande folck af hans bekanta intyga, att hela den
qvestionen bar sin härkomst ifrän en den tiden lefwande illa sinnad och honom otacksam Siundo församlings pastor. Gamla owissa
och orediga gissningar hafwa giordts til cardinaldocumenter och
dermed bar en uräldrig laglig besittning welat giöras twiksam. Wår
nuwarande pastor handlade wisserligen upbyggeligare och äfwen
för sig nyttigare, om lian uti en så ogrundad saks yrkande säge sig
något före. Men framför alt annat tilförseer jag mig speciellement
tili H. Doctorens och Biskoppens prista och allmänt läfwärda sam-
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sinnelag jämte det nuwarande högwördige domcapitlet
ödmiuke tienare

Swidia, d. 14. Septr. 1758.

Charlotta Ribbingiltä.

Christ. Reuterholm.

Från Charlotta Ribbing.

Högwördigste Herr Erckiebiskopp.
Suosittelee Nils Sparrmania saamaan vaalisijan Skånelan kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar Nils Sparrman att bli ställd på förslag tili Skånela kyrkoherdeämbete.

Ödmiuka tiennerina

Charlotte Ribbing.

Stockholm, d. 22. Martii 1779.

Fredrik Ribbingiltä.

Änckia

af Carl De Geer.

Från Fredrik Ribbing.

Högwördige och Höglärde Herr Doctor, Arckiebiskopp
och Procancellaire.
Suosittelee maist. Petter Tomeria saamaan vaalisijan Rimbon ja Ron kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar mag. Petter Törner att bli ställd på förslag
tili kyrkoherdeumbetet i Rimbo och Röö.

Hörsamme tiänare

Stockholm, d. 28. April 1778.

Job. Rogbergilta.

Fridrich Ribbing.

Från Joh. Rogberg.

Högwördigste Herr Doctor, Archebiskop och Upsala
academie Procanceller.
Toivottaa onnea arkkipiispanvirkaan.
heten.

Lyckönskar tili ärkebiskopsvärdig-

Sam. Rogberg.
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Jag tycker mig se, huru eder sluga politicus skal längta effter
Petri nycklar, men torde hända, at lian mistog sig om rätta wägen.
Wär biskop bar warit rörd af et lindrigare slag, soin nog förswagat
thes kraffter. Men i nasta wecka hälles här prestemöte, tå jag skal,
wil Gud, prsesidera de Homine integro, ad imaginem divinam condito.
Jnnesluter mig nti Eder Högwördighets wanliga höga gunst, under
thet jag utbeder mig then äran, at med diup wördnad altid fä wara
ödmiukaste tienare
Wexiö, d. 11. Sept. 1775.

loh. Rogberg.

Sam. Rogbergilta.

Från Sam. Högberg.

Högwördige H:r Doctor och Biskop, Höggunstige Herre.
Onnea piispannimityksen johdosta!
tili biskop.

Lyckönskar med anledning av utnämnin-

gen

Ödmiuke tienare

I Fridenst. wid Wexiö stad, d. 15. Martii 1757.

Johannes Roosilta. 1
1. Högwördige H:r

Uoctor

Sam. Rogberg.

Från Johannes Roos. 1

ocb Biskop.
Christum.

Näde ocb frid genom

Här wisar sig entelig en gammal studentwän, som hittils ei förgätit sit nöje, hän bade pä Rysbackan i Åbo för 26 ocb 27 är med
H:r Doctorn. Sedermera nägra resor genom skrifwelse, sidsta swaret
bade iag af H:r Doctorn 1733. Nu bar iag wäl tid efter an. tagit mig
före, at upwakta H. H. Biskopen med min ringa skrifwelse ocb förnya
tet gamla, men altid tilbaka blifwit, tänkt ocb bonores mutant
2
raro in meliores, men som mig ocb beste tankar nu betagne,
så kan iag ei längre ibland ingratos cuculos stä. Min fägnan baf:r
ei liten warit, sedän iag böra fätt, biskopsembetet genom wär öfwer—
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herdes Jesu direction Högwördige H:r Doctorn betrot blifwit, mit
fädernesland gratulerar iag af hiertat och H:r Biskopen. Sanningenes
ande ware i och med Eder, som Cristum förklarar hans kors hemlighet at weta och utsprida, i at bedia i Csti stad, låter försona Eder
med Gud, wär aldra dyraste äterlösares sidsta wilia och befalning
blifwe min H. H:r Biskop til en Guds krafft, at hans arbets och
lön mä honom mera än fordom tilfört warda.
H:r vicepast. Avenius, af hwilken iag med nöje myckit godt höra
fått om Högwörd. H:r Biskop, knnde nu ei delaktig bli af nägra
bistäckar; om möjeligit är, wil iag gäma se til mot hösten at skaffa
några, förledne winter äro te til en myckenhet utdödde, sälies ei el.
gäma, dock hoppas iag, efftersom iag nägra goda wänner haf. kunna
nägra skaffa, äro och redan tertil anstalter giorde. Skulle iag här
pä orten Högwördige H:r Biskopen i något tienä kunna giorde iag
mig et nöje teraf, ter tet befalles. lag förblifwer med wördnad
ödmiukaste tienare och gamla
marter

Reval, d. 12 Julii A:o 1758.

Johannes Roos.

2. Högwördige H:r Doctor och Biskop. Nåde och frid genom
Jesum tilönskat.
At H:r Doctorn sin gamla bekanta ei glömma kunnat, öfwertygar
mig än tet redliga trogna och uprichtiga förra omgänge, och ten
fägnan af H:r Doctorns mig wäl kära bref, som war mig outsäjeligen
kärt. Frelsarens faderliga wägar med H:r Doctorn hittils wördar och
prisar iag som sit biständ af näde, så troligen Eder bewist, som ware
och blifwe H:r Doctorns stöd och wishet och hädanefter uti alt.
Mit tilständ, som H:r Doctorn än behagar at fä weta i tetta lifwet,
är at iag med hiertans böjelse bekänna mäst mig för ringa wara til
ai ten troliet och barmhertig., som Herren mig bevist och giort. 1734
blef iag gifft, i hwilket stånd iag hittils förnögd lefwat haf., 7 barn
haf. ten Högsta wälsignat mig med, som och lefwa, 2 söner, ena
af 16 andra 10 är, 5 flickor af hwilka ten älsta gifft med min coll.
Sverdsjö. Min krops styrka är ei mera ten förra, sinnen och swagare. Syslorna haf. iag dock hittils än hestrida kunnat, som en onyttig. Lekamlig utkomst haf. min Gud mig til nödtorfft gifwit något
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om tet inra, wil iag och hoppas alt wäl bli uptagit. 1739 liielpte
Herren mig at kanna sig, hans evangelium blef mig liuflig och dyr,
iag fick näde at tro. Tenna tid skedde här en äimän upwäckelse,
arbete gafs nat och dag med betungade och bekymrade hiertan om
teräs salighet, fienden som märkte afbrott, upwäkte en tämmelig
förföljelse, agnarna folio af, te sinä grundade Frälsaren niera pä
sin blodiga förtienst och marterdöd. H:r Doctorn lär wäl härom
förut hört, hwarföre iag stadnar, och tetta än bifogar: är Herren
än härstädes mänga är, mörkret hielper och förökar sin klena hiord,
ten särdeles skötsel ätniuter och ätniuta mäst.
Mit löfte angäende bijstäckar haf. iag ei än hunnit fulhorda.
Effter tesse kräk förledne sommat mäst utdödde, så är mänga aldeles utan blifwit. lag hade wäl kunnat unga fä, men effter några
wekors gamla ei nägot förande lida kunna, mäste man på ärs gamla
wänta, som mig läffte äro, ter sommarn nu bätre för tem blif., om
Gud wil, kunna te nästa höst öfwerstyrde warda, som iag häppas.
Om teräs skötsel kan iag tämmelig underrättelse trykt och lämna,
bätre wore tet wäl, om man nägon hade, som för wid tem wan wore.
Härifrän en få har swårigheter med sig, först mäste man en sädan
köpa, och tet nog dyrt, ty sådana äro slafwar, sedän är tetta slaget
ei af stort at förlita pä, ter te ei et noga opseende hafwa, iag tänker
at sådana stodo tilat hafwa i Nyland, som heroin kunskap hafwa,
iag will och wäl utwisa en sädan, sä snart man först af ståckarna
hafwa kan pä hwilkas fortkomsi wid Åbo iag ei twifla kan, ter
flytande watn och mera blomster finnas än pä tenna ort.
Wälförsedde boklädor haf. Reval aldrig hafft, alt warder, hwad
man behöfwer, utifrän förskrifwit, annors hade iag hiertelig gäma
deras catalogver welat öfwersända, men skullc nägot ästundas, och
tet mig som en gammal wän updragit blif. ifrän tyska orter, sä skal
tet med ai trohet och nöje wärkstält warda.
Några haf. iag träffat, som sig än H:r Doctorens saliga h:r fader
päminna kunna som rector wid domska scholan och at lian 707
befordrat til Fickelö pastorat blifwit. Min saliga swärfader och
antesessor Simolin taite äffta med nöje om saliga h:r probsten,
i synnerhet te första åren, tä iag hit kom, och iag som studiosus
några bref fick af H:r Doctorn pä ten tiden gofwo anledning, at iag
fick höra tet saliga probsten, rector pä domen sedän pastor på
Fickel warit. Wär 80 äriga praeses consist. frägade nyligen, tä hän
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H:r Doctorens namn säg i et bref til wärt consistor. frän Äboska,
om H:r Doctorn wore en son af pastor Mennander, som här warit,
hwaröf. hän sig glade, tä iag tet beiakade.
Effter finska Biblar är här ingen fräga, ty wära finnar aro förminskade, dock såg iag gärna et exemplar för betalning för mig,
om

lägligit

wore.

en upwäckelse i församlingarna omkring Åbo
hurudan och huruwida ten är och gär, om ten annors san
är, hwaröf. iag mig frögdat, som förut, önskade iag gärna weta.

lag bar hört

at

wore,

Herren wille sielf trogna arbetare ntstöta i sin säd.
Än beder iag mig ut, huru går tet wid universiten i Åbo. 1 Kan
en yngling bätre lägenhet få, at fortsätta studierna, än i wår tid.
lag torde wäl lust finna at sända åt året min älsta son til Åbo
academie och önskade mig at weta, hwad kammare, wärme, kåst
och collegierna årligen komma at stå, med särdeles information
af någon skickelig man. At iag nu så mycket beswärar H:r Doctor
gör tet synnerliga förtroende, som iag städs til H:r Doctorn burit.
Ödmiukaste tjänare

Reval, d. 10. Maj 1759.

Johannes Roos.

In margine: Om archiater Fischers Liefländisches Landtwirtschaffts Bncb kallad, teruti bjarnas skötsel och handlat warder,
ei i H:r Doctorns händer är, so kunde iag ten härifrän afstå och
öfwersända, tillika med bierna, som iag häppas, el. förut, hwarom
übeder mig H:r Doctorns wilia.

Högwördige H:r Doctor och Biskop, min gamla gunstiga

3.

Wän och Gynnare.
Kiittää 17. VII. ja 30. Vili. p:tyistä kirjeistä sekä suomenkielisestä Raamajoka on parempi kuin vironkielinen,
Tackar för breven av den 17. VII.
och 30. VIII. samt för Bibeln på finska, som är bättre än den estniska.
tusta,

Angående bijståckarna, sä haf. iag med ai möda intet mera än 3 st.
fä kunnat, brist pä tein är än här stor och terföre owanligen dyre,
kunde nu i höst effter Michaelis tese 2 til H:r Biskopen och 1 til
landshöfdingen i Helsingfors afhämptas til prof, sä kunde man
1
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Så i originalet.
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med tiden flera anskaffa. Af wära h:r landräd haf. en mig läfwat
för 1 1/2 rubl. frän Dorpat med sledaföret, några wela skaffa, om
iag skulle åstunda; tese färdiga 3 stä här pä landet 2 mil ifrän
staden, årsgamla och wälbehälna. Kommer vicepast. Av. at afhämta tese kräk, så önskade jag honom försiktighet och hurtighet
och i synnerhet, sedän lian tese ombord tagit, at skynda, emedan
tiär- och siölukten tem intet länge drägelig är, med siedän om
wintem, tå föret godt är och kölden ei häfftig, äro te bäst at föras
widare.
Härhos fölier och h:r Fischers bok, hwarom tilförene, och Eine
Nachricht der Kirchenverfassung, soo kallad Unitas fratrum.

Wil Gud tilkommande Påsk, hafwa wi, i stället för 3 dagar
Päsk 7 dagar, effter ordre warda alman. och nu insätte, Herren styrer
alt, så går tet dock wäl, hans wilia ske. För swaret, hwad årligen
nu yngling wid aca. i Åbo pä min frågan kästade, tackar iag hörsamst, hälst hade iag wäl welat sända til Åbo min ena son först i
wist hopp, at hän tet terstädes kunde profitera, som wid tyska
acad.; men omkästnaden ser iag i Åbo nu för tiden är ei som
fordom, gär och öfwer tet hwad man i Königsberg och Halle gif.
Mit förråd tilläter mig min önskan ei, emedan intet stipendium härifrän gifwes, än til Königsberg och Halle, för studerande.
Kunde iag komma ut, så lämnade iag stipendium, och sände ef.'
til Åbo, ty mit förtroende til H:r Doctorn wet iag wist skulle mig
ei på skam komma låta öf. minä söner, som Gud ske lof, i synnerhet
ten älste, numera rät flitig är, ten yngre med bätre ingenium,
men sielf ei drifsam. än; ten Herren som hittils styrkt, gör tet
och än, sorgen hörer honom til för os, som äro Hans egendom. När
haf. iag nu ten lyckan at se något af H:r Doctorens kära hand, pä
annat sät lär iag ei ten fägnan i tetta lifwet hafwa, at se och
tala med H;r Dortom, ty hade iag gärna dock tetta, iag lefwer här,
och mins Herres och Frelsares näde och äger intet annat än berömma
mig utaf, wil och er, ty intet kan hiertat trösta, ro och frid skaffa,
än Hans blodiga marter och död, i tenna wärld, in i ewighet.
Ödmiukaste tiänare
Reval, d. 12. Septemb. 1759.

Johannes Roos.
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Ten under Rysbackan fordom bekante Seelman är nu med
döden afgädt, som student war hän et brukbart subject, effter ordination och olykliga giffte blef hän en skamfläck, och hei onyttig,
in til diiden.

4.

Högwördige H:r Doctor.

Lähettää Johannes-poikansa Turun akatemiaan teologiaa lukemaan.
sin son Johannes att studera teologi vid Åbo adakemi.

Sänder

Hwad hans kost, kammare, twät etc. angär, utbeder lian sig och
Högwördige H:r Doctorens räd, huru hän lindrigast sig genomhielpa
kan, hans bestämda årligen är 1.000 d., tilräckeliga kläder til 3 år
haf. hän med sig, hans informatorer professorerna wid tetta käiserl.
hafwa altid wäl tilfrids med honom warit, at hän tet bästa läford
ständigt ägt, håppas iag förtenskul säkert, at hän H:r Doctorens
mogna räd så effterlefwer, at hän effter te 3 bestända är, som
här bmklige, med sådana framsteg sig altid wisa kan, som te ifrån
tyska universiteter kommande; för swänskan lärer lian hafwa något
swårt i begynnelsen, effter hän ten ei mäktig är. 700 d. bancosedlar,
som hän med sig haf., äger hän befalning Högwördige H. Doctorns
räd at fölia effter hän sielf ei waner är med penningar at omgäs.
Skulle för honom nödig wara, at begifwa sig nti en nation, så wore
effter mit tycke Österbotns tensamma. Är nu Högwördige H:r
Doctorn med mig nti alt tetta ei tilfrids, sä måste tet gamla
wänskapet och förtroendet, som hos mig än lefwer, hela sknlden pä
mig taga, och syndabäcken wara.
Älskande

Reval, d. 20. Aug. 1762.

5.

Johannes Roos.

Högwördige och Höglärde H:r Biskop och Doctor.

Kiitollinen siitä, että piispa on suosiollisesti suhtautunut hänen poikaansa.
Tacksam över att biskopen välvilligt åtagit sig hans son.

Hän berättar i sin skrifwelse: Mit mehrere Liebe und Zahrtlichkeit
bin ich begegnet von dem H:n Bischoff, als ich mir die vorgestellet
und Sie, mein wertester Papa, vorher mir gesagt; der H:r Bischoff
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hat mir sein Tisch offerirt. Die Höflichkeit läst es aber nicht
zu, das ich es acceptiren soite, Erlaubnis liabe auch mit seinem
Sohn umzugehen der mich schon auch einige malli besucht, ein
geschichter imd feiner Mensch, Curator vor die Ostrobotnische
Nation. Min H:r Biskop! hwad skal iag nu? ord felas mig, iag
oförmögna, kannu som för ei mera än et wördsamt hierta hysa
för tet oförskylt bewista.
Loppuosa kirjeestä käsittelee pojan taloutta ja lukusuunnitelmia, joita piispaa
edelleen pyydetään valvomaan. Valittaa ettei voi lähettää piispalle tämän
Slutet av brevet angår sonens ekonomi och studieplaner,
haluamia kirjoja.
som. hän åter ber biskopen övervaka. Beklagar att hän ej kan sända de böcker
biskopen önskar få.

Högwördige och Höglärde H:r Biskopens hörsamste tjänare
Reval, d. 19. Octob. 1762.

Johannes Roos.

Högwördige H:r Doctor och Biskop. Nåde och fr id genom
Jesum tilönskad.

6.

Valittaa piispan horjuvaa terveyttä. Kiittää uudenvuoden onnentoivotuksista.
Lähettää tammikuussa pidetyn synodaalikokouksen julkaisuja. Kiittää poikansa
holhoamisesta.
Beklagar med anledning av biskopens vacklande hälsa. Tackar
för nyårshälsningarna. Sänder publikationer från synodalmötet i januari. Tackar
för omvårdnaden av hans son.

Högwördigste H:r Doctorens och Biskopens hörsamste tiänare
Reval, d. 15. St.

7.

v.

1763. 1

Johannes Roos.

Högwördige H;r Doctor och Biskop. Nåde och frid genom
Jesum tilönskat!

At skrifwa Högwördigste H:r Biskopen nu til, föranläter mig
oförmodeligit bref, som iag nyligen af min son bekommit, och
efter iag honom ei mera hwarken swara kan el. wil, efter hän sinä
föräldrar med sidwördnad behandlar; utan teräs wett trolofwad
et
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sig, men nu tilständ af tem til wigslen begärer, soin hans medföliande bref 1 med mera utwiser. Sedän iag förleden wåras af
trowärda resande fick höra om hans dyrbara upförande och studiernas efterlänmande, skref iag honom alfwarsanit til, med slut, at bam,
som ei fölia föräldrars räd, beböfwa ei el. tein, och sä framt tu dig ei
bätrar, drager iag härmed tilbaka min hand ifrän tig. Hän swarte
mig härpå, ei på saken, men obrutet och stort med lögn utan
ort och datum. Efter iag nu ser, at min kärlek och omsorg för
honom sä slätt misshandlat blifwit utaf honom, sä tager iag mig
ingen del hwarken i hans närwarande el. tilkommande, hän mä fortfara och fortsätta sit päbegynta som lian will.
Uti Jimi
mänad war en präst här frän Åbo stifft, lian gaf sig ätminstone
terföre ut, hans upförande war teml. slätt, bland annat afftonen
för hans afresa wigde hän et par folck, som hans medföliande
atest utwisar, hwilka ei kunde el. borde wigde warda. Hän hade
wist, tenna Simon Åström, blifwit i förwar här tagen för sin barmhärtighet, om hän ei föliande dag 4 om morgonen med god wind
härifrän hade afseglat til Finland, war sä wida hans lycka. Delta
haf. iag Högwördigste H:r Biskopen tilkänna gifwa welat, effter
delta putidissimum membrum sui ordinis hörer under Åbo stifft,
som lian skrifwer, dit hän och äter igen resa wille, som hän föregaf.
Ödmiukaste tienare

Reval, d. 29. Aug. St. v. 1763.

Johannes Roos.

Högwördigste H:r Doctor och Archibiskop.

8.

Toivottaa onnea arkkipiispanvirkaan. Suosittelee Johannes Sverdsjötä (”han
iir mit barn”), joka aikoo Upsalan akatemiaan jatkamaan lukujaan.
Lyck-

önskar tili ärkebiskopsvärdigheten. Rekommcnderar Johannes Sverdsjö
är mit barn”), som ämnar fortsätta sinä studier vid Uppsala akademi.

(”han

Högwördigste H:r Doctorns och Archibiskopens ödmiukaste
tiänare

Reval, d. 1. August 1776.

Johannes Roos.

Tämä 7. VIII. 1763 p:tty saksankiel. kirje on kyllä säilynyt, mutta jätetään
julkaisematta. Morsian oli joku Stiernstedt-sukuun kuuluva neitonen.
Delta brev på tyska, dat. den 7. VIII. 1763, har bevarats, men publiceras icke här.
Fästmön hörde tili ätten Stiernstedt.
1
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And. Roselius.

S. L. Roselius.

And. Roseliukselta.

G. F. von Rosen.

Joh. Rozir.

Från And. Roselius.

Högwördige och Höglärde Herr Professor, min Högtärade
Herr Broder.
Valittaa suruaan M:n jälkimm. puolison, Johanna Magdalena Hasselin kuoleman johdosta.
Beklagar sorgen med anledning av Mennanders andra makas
Johanna Magdalena Hassels frånfälle.

Min Högtärade Herr Broders hörsamme tienare

Stockholm, d. 28. April 1749.

Samuel L. Roseliukseha.

And. Roselius.

Från Samuel h. Roselius

Högährewyrdige och Höglärde Herr Professor och Kyrkioherde,
min gunstige Herr Broder.
Valittaa suruaan M:n jälkimm. puolison, Johanna Magdalena Hasselin kuoleman johdosta.
Beklagar sorgen med anledning av Mennanders andra makas.
Johanna Magdalena Hassels frånfälle.

Min gunstige Herr Broders ödmiukhörsamste tiänare
Stockholm, d. 5. Maii A:o 1749.

G. F. von Rosenilta.

Samuel L. Roselius.

Från G. F. von Rosen.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskopp och Procanceller.
Suosittelee eskadroonansaarnaaja Simon Gustav Möllnbergiä.
derar eskadronspredikanten Simon Gustav Möllnberg.

Rekommen-

Högwyrdige Herr Doctorns, Biskopens och Procancellerens hörsamste tiänare

Stockholm, d. 20. Maji 1760.

G. F.

v.

Rosen

2S U,

'Vö 1749,

20

/s 1760, «/.O, 4/u 1743.

Joh. Rozirilta.
1.

Ädle
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Från Joh. Rozir,

och Höglärde H:r Magister.

Sidsta aftalet förbinder mig at i alla mätto bewaka H. Magisterns
angelägenbet, men icke mera bar hörtz soin 1 af än innelykte bref 2
innehäller: H. Magister kan deraf sielf jugera hwad som är tillgiörandes; ty jag wet icke ifrän hwem det är; skulle H. Magistern
finna ä propos at dröija til des förslaget komer, skall jag intet
underlota, at gifwa en riktig berättelse burn det är; men jag lämnar
alt de[t] här; ty mer än brefwet säger, kan intet nu wara mig bekant.
Är emedlertid at jag intet skall mig försumma i det som en god
wäns welfärd sä närä rörer, bwars benägenhet och wänskap jag
städse skall söka at bibebälla.
J dag hade hans Kongi. Höghet sit intåg ifrån Carlberg; och
det med allas nöije, canoner, illuminationer, parader af borgerskapet
sarat andra fröijdeteckn sparas intet. General Keit ankoin i gär hit
tili staden med 3 andra generalspersoner. Ryska galere-escadern
är i skiärn; dansken tycks wilja gifwa kiöp och börjar negotiera.
War sä god och hälsa h. Paleen ifrän mig.
Hörsamste tie.

Stockholm, d. 14. Oct. 1743.
På hela dagen är ej nödeligit

Joh. Rozir.
at

man raspar somman kan. 3

Monsieur Monsieur H. Adjoin
Sophie de Menander a Åbo.

A

tergo: a

2.

Ädle

et

Maitre de la Philo-

och Höglärde H:r Magister.

För någon tid sedän mände jag wel öfwersända et mig ifrän
Upsala tillstält bref, ang:de hwad kunde wara at förmoda om förslagetz uprättande tili poeseos professionen; men nukan jag säkrare
berätta, at förslaget i slutet af nästl. wecka inkom och at derpä
äro uppförde h:r Hydren, h:r Julin och h:r Magistern. Jag har
redan talt wid en och annan härom; och är mig wid handen gifwit
at bibliothekarien Burman lärer säkert beswära sig deröfwer at hän
är förbigängen, i hwilcket fall det torde gä nägot pä tiden, innan
1

2
3

Näin alkuperäisessä.
Cfr s. 316.
Epäselvää.

Otydligt.

Så i originalet.

Joh. Rozir.

566

tiensten förgifwes, men elliest har jag ock märkt, at så wel academien som nägre höga wederbörande aro posterade för Hydren, som
skall wara en gammal och meriterad man. H. st;s sec:n lät mig ock
märkä det samma.
Skulle nu H. Magisteren wara sinnad at poussera denna saken
här, skulle jag tycka bäst wara, at H:r Magistern reser sielf hit
öfwer; men skulle det ändå intet lyckas, sä wore thet harin at giöra
sig den kostnaden och mödan. H:s exellence h:r r.r. och academiecantzleren har waritnägon tid opasslig, sä at man ej kxmna[t] opwakta
honom härutinnan. Emedlertid lämnas tili H:r Magisterns eget
hörsamste tienare
öfwerwägande hwad häruti tillgiörandes.

Stockholm, d. 4. Nov. 1743.
A tergo:

3.

Monsieur Monsieur de Menander
Philosophie a Åbo.

a

Johan Rozir.

AdJoint

et

Maitre de

Ädle och Höglärde H:r Magister.

Nu i thesse dagar, men icke förrän förslaget på det sättet [blifvit]
at magister Burman skall sättias deruppä, och som det säledes kommer at skickas tillbaka tili academien; så beror nu saken
tili widare derpå, hwilken af de trenne förut upförde skall gå ut.
Det dependerar altså nu deraf, huru fasta wänner H:r Magistern har
i Upsala. Skulle H:r Magistern bilfwa qwar stäende, sä tycker jag
wel man sedän kunde giöra någon effort; fast jag ändock tror, som
jag förr sagt, at Hydren el. Burman drager af med stolen. Jag har
emedlertid icke bordt underläta at gifwa H:r Magistern detta wid
handen förblifwande i öfrigt med ali högaktning
hörsamste
tienare

ändradt,

Stockholm, d. 10. Febr. 1744.
A tergo: Monsieur Monsieur de Mennander Maitre
Philosophie a Åbo.

Johan Rozir.

et

Adjoint de

10
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Högwördige H:r Doctor och Biskop samt Procantzler,
min högt:de H. Broder.
Kiittää kirjeestä.

Tackar för brevet.

Uti den omförmälte befordringen lärer jag wel icke kurnia stort
uträtta, mer än tala derom för h. Bilmark och behörigen sialla
tili det bästa; enär jag ordade för honom hos bans ex;ce b:r cantzleren, förklarades mycken benägenhet at hiälpa Bilmarck. Jag gaf
honom när lian war hos mig det räd, som Jag i alt fall trodde wara
det säkraste.
Nouvellerne häröfwer aro icke så särdeles angenäma i anseende
tili den tilltagande dyrheten och styrande coursen; men jag hoppas
det hielper sig, om icke ali spannemål förwandlas i bränwin så at
brist pä brödföda blifwa.
hörsamste och tillgifne tienare

Stockh., d. 29. Oct. 1762.

5.

J. Rosir.

Högwördige H:r Doctor och Biskop samt Procantzler,
min högt:de H:r Broder.

Kiittää 19. VIII. p:tystä kirjeestä ja lausuu ilonsa piispan onnellisesta kotiutumisesta. Kiittää lupauksesta hankkia kotiopettaja, jonka toivoo pian saavansa.
Tackar för brevet av den 19. Vili. och uttalar sin glädje över biskopens
Tackar för löftet om informatorn, som hän hoppas att
lyckliga hemkomst.
hän snart skall få.

Jag är ock mycket förbunden för den skaffade underrättelsen
ifrän h:r landshöfdingen Wallen, hwareffter jag fär mig rätta,
men jag skulle gierna weta, om någon skrif[ft] af mig el. torparen
blifwer nödig at ingifwas härom tili h:r landshöfdingen.
hörsamste tienare

Stockh., d. 26. Sept. 1766.

Johan Rosir.

In margine: Min Bror behöfwer icke twifla om h. Menanders
flit och goda conduit, sä mycket härtills förspordts.

Joh. Rozir.
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6.

Högwördige

Biskop samt Procantzler,
min Högt:de H:r Broder.

H;r Doctor och

Saanut jo muualta kotiopettajan.
hali.

Har redan fått en informator från annat

Jag har skrifwit nägra rader tili Mollerus om torparen, at hän
skulle lägga in en kort skrift och få derpå resolution om öfwerflöttningen.
Unga secret: n Mennander continuerar så mycket nägon wet i sin
stadiga conduite och flitighet.
Här haf:r nu en tid warit festiviteter öf:r giftermälet, men nu
är lugn.
trogne tienare
Stockh., d. 25. Nov. 1766.

Joh. Rosir.

7. Högwyrdige H:r Doctor och Biskop, min Högt:de H:r Broder.
Lupaa tehdä kaiken voitavansa nuoren Mennfnderin virkaylennyksen hyväksi.
Lovar göra alli vad i hans makt Star för den unge Mennanders befordran.

Ödmiuke tienare

Stockh., d. 1. Dec. 1767.

8.

Högwördige H:r Doctor och Biskop

Joh. Rosir.

samt

Procanceller.

min högtärade H. Broder.
Af närlagde kiöpebref täktes min Broder benäget finna, huru om
några heman i Pargas en handel är sluten emellan h. capitain De
la Myle och fru grefwinnan Brahe jämte mig; men soin hän icke
kan skaffa kiöpesumman hit, och jag icke wet hwem jag kan med
säkerhet anmoda at densama mottaga, sä har jag Pallit på den
tankan at bedia min H. Broder åtaga sig delta beswär. Det är
allenast at lämna honom salubrefwet och närlagde KL hofrättens
utslag, tils hän sig anmäler och betalar i bancosädlar och gängbart
mynt hela summan; undantagande det som belöper för stämplat

1766,

25 /«

%

1767, ‘»/s,
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17
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1
afgift tili krigzmanshuset, hwilcket hän får
papper och stadgad
innehälla, och jag icke så noga wet at nu uträkna, effter jag skrifwer
delta ifrän min gärd på landet. Min H:r Broder täktes lämna honom några rader tili bewis, at hän hos min Broder nedsatt berörde summa, och äfwen tili mig öfwersända et dylikt bewis, neml.
at h:r capitain De la Myle har hos min Broder för stats. h:r Rosirs
räkning at comenderas nedsatt... 1 d. kpp:mt. Jag skall sedän höra
effter, om ei nägon här på orten behöfwer at öfwersända pengar
tili Åbo, hwilcka hän kunde betala här och sen dem hos min Bror
lyfta. Wore och någon i Åbo, soin skulle hafwa at undfä penningar
här, kunde ock et sädant tillfälle nyttias; allenast de icke utgifwas,
förän de här blifwit betalte. Jag beder högel. om uhrsäkt, at jag
faller min Bror beswärlig med denna Commission, men jag litar
på min Brors wanliga godhet och känner ingen säkrare at tillgå.
Jag har wel corresponderat med h:r assessor v. Törne om denna
handel; men jag är wiss på at lian nu är på landet.
Wi hade icke gierna mist h:r Mennander ifrån wårt wärk; men
effter han på detta sätt kan få tour och tillfälle torde gifwas, at
flytta honom framdeles tillbaka, så har jag icke kunnat råda honom
ifrån denna entreprise. Med synnerl. högaktning
hörsaniste
tienare
och tillgifne
...-

-

Stockh., d. 13. Aug. 1768.

Johan Rosir.

P. S. Min h. Broder täcktes ei utlämna documenterne förrän hela
är rigtigt betald.

summan

9—12.

S. T. Min gunstiga Herr Broder.

Edellisessä kirjeessä mainitusta kaupasta. Samasta asiasta kolmessa seuraavassa, 17. IX., 1. X. ja 18. X. p:tyissä kirjeissä. Kaupasta ei tullut mitään, kun
kapt. De la Myle ei kyennyt täyttämään sitoumustaan.
Om det i det föreg.
brevet nämnda köpet. Om samma angelägenhet i de tre följande breven av
den 17. IX., 1. X. och 18. X. Köpet gått om intet, då kapten De la Myle ej
kunnat uppfylla sinä

förbindelser.

Min gunstige h:r Broders hörsamste och förbundne tienare

Sundby wid Stockh., d. 24. Aug. 1768.
1

Epäselvää.

Otydligt.

Johan Rosir.
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13.

Joh. Rozir.

Carl Rudenschöld.

S. T. Min gunstige H:r Broder.

Kiittää M:ia edellämainituissa kirjeissä aiheutuneesta vaivasta pyytäen saada
suorittaa postikulut.
Tackar för det i de föregående breven omnämnda
besväret han förorsakat Mennander och ber att få ersättä postportot.

J går sade mig unge h:r Mennander, at min Bror torde sielf haf :a
speculation på dessa heman, men om så warit, beklagar jag alt för
mycket, at jag i tid ej blifwit derom adverterad: ty de äro nu redan
sålde tili h:r canslierådet Lagerflycht för 40/m d:r, doch utan innewarande åhrs räntä; och fast det giör mycket öfwer 2.000 d:s skilnad emot h. cap. De la Myles anbud, så måste jag doch låta dem
gå i anseende tili en hop med gäld, som måste betalas tili at conservera de öfriga fastigheter här; jag tror at böndren blifwa wel
belåtne med denna kiöpares foglighet.
Ödmiuke och trogne
tienare
Stockh., d. 5. Dec. 1768.

14.

Högwördige H:r Doctor och Biskop

Joh. Rosir.

samt

Procanceller,

min gunstige H:r Broder.
Det recommenderade ährendet attalamedh:sexcell:ceh. Stockenström om cancellariatet har jag redel. uträttat; men har icke kunnat förmä honom tili des antagande; lian har ock undanbedt sig
presidentskapet i lagcommissionen; tili äfwentyrs effter hän torde
tanka på at fram bättre retirere sig; nu är wel elliest ämnen at
wälja af.
Det förtryter mig at jag ej fick tillfälle at af min h:r Broder
taga afsked: men min önskan för min h:r Broders welgång är lika
uprigtig och med fullkomligt nöje och högaktning är jag ouphörödmiuke tienare
ligen

Stockh., d. 15. Sept. 1772.

Johan Rosir.

>/iä 1768,

15/„

1772,

Carl Rudenschöldiltä.
1.

2
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Från Carl Rudenschöld

Högwyrdige Herr Doktor och Biskop

Den skrifwelse hwarmed Herr Biskopen för någon tid sedän
behagade hedra mig i faveur af cancellisten i Kongi. Maj:ts cancellie Enander, bar jag trodt mig böra lemna obeswaradt i afwaktan
på utgången, den ock nu mera lärer wara Herr Biskopen bekant.
Jag wet alt bans befordran hade äfwen ländt Herr Biskopens son
tili förmon, och derföre är mig sä mycket mer okärt alt härutinnan
ej hafwa kunnat wara H:r Biskopen tili wiljes. Det har wäl egenteligen ankommit pä Hans Kongi. Maj:ts wal; men så lärer H:r
Biskopen ock hafwa den godheten att besinna det mig ej anstå
wille att lägga hinder i wägen för ett skickeligit ämne, som stod
under min wärd, och som både af de sökande war för academien
nyttigast, och hade en art af rättighet tili denna syssla, och det
som mera war, hwilkens habilite och förtjenst war Hans Kongi.
Maj:t sielf bekant. lag önskar mig ett tili f alle, där jag må kunna
wara tili H:r Biskopens tjenst nyttigare, och säledes ädagalägga
den sanskyldiga högaktning, hwarmed jag har den äran att wara
högwyrdige Herr Doctorens och Biskopens hörsamste tjenare

Fogelstad, d. 29. Juli 1773.

2.

C. Rudenschöld.

Högwördige Herr Ärkebiskop och Academie Procanceller.
Lausuu Mennanderin tervetulleeksi Upsalan yliopiston varakanslerin virkaan.
Hälsar Mennander välkommen som vicekansler vid Uppsala universitet.

Högwördige Herr Ärkebiskopens och Procancellariens hörsamste
tjenare
Rydboholm, d. 15. Oct. 1775.

3.

C. Rudenschöld.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Academie Procanceller.
Kiittää arkkipiispan 12. XII. 1775 p:tystä kirjeestä ja uudenvuoden onnenXoivotuksista sekä Mennanderin lähettämistä kirjeenkirjoittajan isän teoksista.

■

—

Carl Rudenschöld.
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Tackar för ärkebiskopens brev av den 12. XII. 1775 och nyårshälsningen
skickat honom sin (brevskrivarens) fars arbeten.

saml

att Mennander

Högwyrdigste Herr Ärkebiskopens hörsamste och trogna tjenare
Stockh., d. 8. Jan. 1776.

C. Rudenschöld.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

4.

samt

Academise Procanceller.
Sairaus estänyt vastaamasta arkkipiispan kirjeeseen ja lausumasta häntä tervetulleeksi uuteen asemaansa.
Sjukdom hindrat honom att besvara ärkebiskopens
brev och hälsa honom välkommen tili hans nya ämbete.

Det bar ej bordt falla Herr Ärkebiskopen sällsamt, att blifwa wid
sin ankomst med tillbörlig aktning af herrar professorerne bemött.
De kanna wärdet af den förmon academien blifwit tillskyndad, och
det är et tänkesätt, som de hafwa med sin canceller gemensamt.
Som jag förmodar det Herr Ärkebiskopens ästundan lär wara, att
upwagta Hans Maijestät wid dess äterkomst tili staden, så får jag
ock då fägna mig af Herr Ärkebiskopens sällskap.

J öfrigt hoppaa jag, att under wår gemensamma förwaltning hafwa
mera än et tillfälle att bewisa det wärde jag sätter på Herr Ärkebiskopens förtroende och den oändeliga högaktning hwarmed jag
har
samt

aran

att wara

högwördigste Herr Doctorn och Ärkebiskopens

Academise Procancellerens hörsamste och trogna

Stockholm, d. 7. October 1776.

5.

t:re

C. Rudenschöld.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Academie Procanceller.
Sedän Herr Ärkebiskopen behagat förklara sin wänskap och
ömhet för herr adjuncten Hagman, har det warit ett skäl mer för
mig att wårda en sä wärdig mans wälfärd och lycka. lag tror mig
ock nu mera kunna med säkerhet wäga herr professoren Ekermans
afskedsmemorial, beledsagadt med mitt underdåniga förord.

7
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lag har ock, i anledning af Kongi. Maj :tts för detta förklarade
nädiga behag, i underdänighet insinuerat de uplysningar, som den
lediga professionen kunnat föranläta; och blifwer ätminstone ej min
försummelse, om ej detta utrymme för lärdom och kundskaper
jämwäl bibebällas.
Denna stund har jag ännu ej ärhällit Kongi. Mai:ts notification
och befallning angående den förestående doctoratspromotion. Det
torde redan wara Herr Ärkebiskopen bekant, att Hans Kongi. M:t
hehagat dertill utsätta den 6. lunii, som är dess namnsdag, och således tili denna solennitet ganska tjenlig, men säsom infallande på
en söndag, kan hända i sädan afsikt mindre lämplig; men som Hans
Maj:tt hehagat emot mig förklara det Hans Maj:tt ej funne det en
sådan omständighet borde kunna wärka någon betänklighet, så
kan derutinnan ingen ändring hafwa rum. Sant är ock att acten
blifwer beledsagad med en ordentelig gudstjenst, och skulle kan
hända ali sällsamhet kunna, om så behöfwes, således afhjelpas att
acten börjades med prädikan, i stället att den wanligen plägar hållas sidst; hwilcket jag underställer Herr Ärkebiskopens mognare
ompröfwande,
Herr Ärkebiskopens hörsamste tjenare
•

Stockholm, d. 4. Marti 1779.

6.

C. Rudenschöld.

Högwyrdigste Herr Ärkebiskop och Procanceller.

Det bref hwarmed Herr Ärkebiskopen hehagat hedra mig med
mig i owisshet om icke tili äfwentyrs jag
otydligt yttrat mig i det ena af minä sidsta, i anseende tili notificationerne om promowendi, och Herr Ärkebiskopen i anledning
deraf torde gifwa sig den mödan att läta sådana afgä consistorierne
i riket. lag har i det mälet trodt mig böra följa bokstafwen af Hans
Kongi. Maj:tts befallning, och således dels lätit redan afgå dels
i dag och med nästa södra post afsänder sådana notificationer,
emedan min maning ej war annan än att beswära Herr Ärkebiskopen med dem allena som af Kl. Maj:tt wore utnämde, och boende
innom dess stift.
Ehuru mitt upsät warit att skona Herr Ärkebiskopen med min
gästning, så finner jag dess gracieusa tillbud derutinnan så precist.
senaste post, har satt

574
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det blir mig en lag, men ock tillika förtjäner ali min ärkänsla.
Herr Ärkebiskopens hörsamste tjenare

Stockh., d. 11. Marti 1779.

7.

C. Rudenschöhl.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Academiae Procanceller.

Jag är Herr Ärkebiskopen mycket förbunden för den undfågna
efterrättelsen. Af de utdelte parter wid promotion akulle jag kan
hända hälst wälja respondentens.
Hwad opponentens ringa grad angår, sä skulle den, för större
anseende och actens wärdighet, kunna pädet sätt hjälpas, att lian
emot den tiden blefwe försedd med extraordinarie adjuncts fullmagt, om eljest hans arbete, som förmodeligen blifwer förut leinnadt tili öfwerseende, finnes det förtjena; ehuru en annan swärighet
sig derwid företer, neml. att en annan, som är långt äldre docens
och nu utrikes stadd, benämd Norberg, länge sedän derom förgäfwes
anhållit. Dock kan det äfwen ankomma på utslaget af hans beswär
öfwer nekadt förslag, som jag menar, tili nägot lectorat. Sant är ock
att hän ej är theologiae docens.
Som professoren Ekermans afsked är ett cabinets mål, och Hans
Maj:tt merendels plägar lemna sädana tills de ökas tili någon
myckenhet, att dä afgöras pä en gäng, sä bar jag derä ännu ingen
resolution ärhälla kunnat. Likaledes är jag ännu i okunnighet om
nägot förslag tili theologiska profession får uprättas. lag är med
upriktigaste bögaktning Herr Ärkebiskopens hörsamste tjenare
Stockh., d. 22. Marti 1779.

8.

Högwyrdige Herr Doctor och Ärkebiskop

C. Rudenschöld.

samt

Academie Procanceller.
Teol.leht. Antonsson Karlstadista ja rovasti Henschen Lundin hiippakunnasta

ilmoittavat kanslerille alavansa estettyjä saapumasta promotsioniin. Kuningas
Teologielektorn Antonsson jrån Karlstad
aikoo kunnioittaa sitä läsnäolollaan.

U,

22
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och prosten Henschen från Lunds stift ha tili kansler anmält sig vara förhindrade
att komma tili promotionen. Konungen ämnar hedra promotionen med sin närvaro.

Högwyrdigste Herr Ärkebiskopens hörsamste tjenare
Stockh., d. 26. Apr. 1779.

9.

C. Rudenschöld.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärkebiskop,

samt

Academise Procanceller.

I anledning af det bref hwarmed Herr Ärkebiskopen behagat
hedra mig med sidstankomne post, bar jag den aran att gifwa wid
handen, det oaktadt allmänna talet, jag ännu ingen ordsak [bar] att
tro det Hans Kongi. Maj;tt skulle hafwa ändrat sitt upsät, i anseende
tili promotionen; men skulle, emot ali förmodan, Hans Maj:tt dock
resolvera att wara deraf en bög äskädare, blefwe det en surprise, och herrar wederbörande således ursäktade att talen hälles
pä latin, och skulle i sådan händelse en art af underdänig compliment på swenska tyckas göra tillfyllest.
lag är ganska willig att förse mag:r Winbom med extraord:ie
adjuncts fullmakt, och frägan blir allenast om sättet att komma dertill. lag hade för theologiska faculteten den aktning att remittera
tili dess yttrande mag:r Nordbergs ansökning om samma förmon,
och wille ej heller nu gä faculteten förbi, men omständigheteme
aro nu olika, och anledningen af annan natur. Ett infordradt utlåtande blefwe jämwäl en omgäng, mer kunde sämedelst förkortas,
att faculteten omedelbarligen bemställte mig målet, i afsikt pä
tillfället och dess wärdighet samt personens skickelighet.
lag har intet lyckats att se theologiska professionen bibehållen,
emedan jag andra impressioner förut fått inrymma, ehuru uphofsmännen torde fela i sin uträkning. Deremot har jag Hans Kongi.
Maj:ts tillstånd att låta uprätta förslag effter professoren Ekerman,
hwarom jag skall underrätta Consistorium academicum så snart jag
förnummit afskedsresolutionen wara expedierad, och jag har intet
twifwelsmål att utgången blir effter bägges wår önskan.
Hörsamste tjenare

Stockholm, d. 29. Apr. 1779.

C. Rudenschöld.
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Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop

samt

Academiae Procanceller.
Sedän de twenne promovendi, som jag tillförene hafft den aran
att gifwa Herr Ärkebiskopen tillkänna, hafwa trenne andra likaledes anmält deras förfall., neml. af Lunds stifft probsten i Börringe Ebbe Bring, ifrån Calmars stifft probsten i Ljungby Anders
Beckerström och ifrån Hernösand probsten i Arnäs Carl Genberg,
hörsamste tjenare

Stockholm, d. 3. Maji 1779.

11.

C. Budenschöld.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop
Academiae Procanceller.

samt

Det wore mig wisserligen en fägnad att, enligt hwad Herr Ärkebiskopen i dess sidsta skrifwelse yppat, h:r professoren Floderus
kunde förses med det ledigt blefne pastoratet genom professionens
indragning; men jag är ännu under wäntan af Kongi. Maj:tts
bref ej i stånd att yttra mig derom, emedan tili äfwentyrs deri
jämwäl blifwer förordnadt burn med pastorat skall förhällas. Det
är imedlertid utom ali twifwel att mig ej omedelbarligen tillkommer
att derom disponerna, utan mäste det, säsom en fölgd af en ny författning, underställas Hans Kongi. Maj:tts ompröfwande och decision, såwäl som professionen, hwilcken församlingen skulle tilldelas, i händelse den behåller sin förra natur. Då altsä wi blifwit
af Kongi. Maj :tts bref närmare underrättade, och i fall denna fräga
där ej finnes afgjord, synas bäde Consistorium ecclesiasticum och
theologiska faculteten wara berättigade att anföra de considerationer som

derwid kuuna förefalla.

Åter hafwa twenne promovendi ursäktat sig för mig, neml. ifrän
Lunds stifft probsten i Quidinga Alexander Zeibeth, och ifrän Gottland probsten i Rohne Israel Åkerman.
- hörsamste och
trogna tjenare

Stockholm, d. 6. Maji 1779.

C. Rudenschöld.
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Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Antalet af dem soin undanbedja sig närwarelsen wid promotionen
bar ännu blifwit ökt med theologiae professoren i Lund, Weidman,
hwilckens förfall jämwäl domcapitlet bestyrkt, sarat ifrän Linköpings stifft probsterna Lindblom ocb Köhler jämte lectoren
Busser, likaledes af consistorio anmälte och iraderstödde.
Sora jag fömimmer att protocollet angäende theologiska professionen ännu intet blifwit justerat, så nyttjar jag en sådan omständighet, och bar ännu intet förlorat hoppet att se den bibehållen.
I den händelsen skulle intet twifwelsmål synas kunna existera ora
h:r prof:n Floderi befordran.
H:r Ärkebiskopen torde af theol. faculteten blifwa underrättad
att raag:r Winbom bar extr. adjuncts fullmagt att undfä, när hän
hörsamste
sig derom hos herr Secret:en Noreen anmäler.
tjenare

Stockh., d. 13. Maji 1779.

13.

C. Rudenschöld.

Högwördigste Herr Ärkebiskop och Academise Procanceller.

Antalet af dera sora denna gängen infinna sig tili promotionen,
ora jag ej bedrager mig, mindre än den förra, ehuru ärstiden nu är längt beqvämare; dock synas de kunna ursäktas, sora
biwistat riksdagen, och säledes förmodas behöfwa ärsätta hwad i
församlingarnes skötsel och egen hushällning kan wara efftersatt.
lag ärnar, ora Gud will, d. 4. nästkommande resa, och bar ej
annat tänkt än att enligt Herr Ärkebiskopens gunstiga intention
wara dess gäst, ehuru jag föreställer mig det intet kunna ske utan
nägon dess oro.
Förutan den wid samma tillfälle tillämnade magisterpromotionen, derwid man bar rättighet att jämwäl förwänta min närwaro,
är jag ock academien ocb cantzlersämbetet några dagar skyldig;
hwartill kommer att jämwäl herr öfwerintendenten Adlercrantz lär
under samma tid, i anseende tili bibliothequets byggnad, göra oss
ett besök; men, som allt detta ej fordrar mycken tid, ocb dessutom
Consistorium och faculteterne wid terminens slut hafwa många göro-

blifwer,
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mål, så har jag föresatt mig att Lördagen återresa.
samste och trogna tjenare

Stockholm, d. 20. Maji 1779.

hör-

C. Rudenschöld.

14. Högwördigste Herr Ärkebiskop och Academie Procanceller.
Kiittää arkkipiispaa viimeisestä.

Tackar ärkebiskopen för senast.

Tili att upfylla mitt löffte liar jag härhos den aran att sända
Herr Ärkebiskopen Le soldat suedois, som hålles för den bästa af
det ämnets auctorer. La vie des philosophos skall med nasta post
öfwersändas.
hörsamste och trogna tjenare

Stockholm, d. 14. luni 1779.

C. Rudenschöld.

15. Högwördigste Herr Ärkebiskop och Academie Procanceller.
Som Herr Ärkebiskopen ej kan wara okunning om mitt upriktiga
tänkesätt för dess person, sä lär Herr Ärkebiskopen lätteligen föreställa sig de rörelser, hwarmed jag förnummit den grufweliga
tillställning, som satt dess lif iså ögonskenlig fara. 1 lag fägnar mig
af hjertat med Herr Ärkebiskopen och wördar Försynen, som
nådeligen afwärjt faran; men är ej utan oro tili dess jag förnimmer att det aflupit utan anstöt tili hälsan, och att de precautioner ej blifwit uraktlätne, som wid sädane tillfällen hällas för
oumgängeliga.
lag tror mig ej böra draga i twifwelssmäl det Herr Ärkebiskopen
finner det nu walda stället tili bibliothequets byggnad längt fördelaktigare än det tillförene förslagna, hwarmed, jag tillstär det, jag
ej annorledes kunnat finna mig än säsom den enda dä bekanta
utwäg att tillgå. Ej heller skulle jag tro det herr baron Adlercrantz
för den angifne swärigheten gifwer anledning tili någon ändring,
hälst den samma ali annorstädes, och i synnerhet wid det förr utsedde, äfwenledes hade mött.
1

Cfr I, 371.
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Man har ändteligen med tjenliga föreställningar hunnit gifwa
d:r Schinmeyers många variationer, ty hans afskedsprädikan är
ämnad att hållas nästkommande Söndag om 8 dagar. Således är
Herr Ärkebiskopen ifrån hans superintendents inwigning befriad,
men lär blifwa anmodad att introducera wår förwäntade nya
pastor, eller att någon i sitt ställe tili denna act förordna.
hörsamste och trogne tjenare

Stockholm, d. 24. luni 1779.

16.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop,

C. Rudenschöld.

samt

Academie

Procanceller.
Det war mig wisserligen ett nöje att kunna wara Herr Ärkebiskopen och herr professoren Bergman tillika tili wiljes, hwartill
bäda hafwa en ostridig rätt. Jngen swårighet kan hindra mig att
befordra mag:r Afzelius tili adjuncturen, men succession tili lönen
har förekommit mig brydsam i anseende tili considerationer, som
jag yppat för herr rector, och hwaraf jag här säledes lär kunna
spara repitition.
Mag:r Fant är ett skickeligit ämne, och jag önskar att nägot tillfälle mätte gifwas tili hans upmuntran; det torde wara Herr Ärkebiskopen bekant att hän hos mig anhällit om det arfwode, som
är tillslaget arbetet med Palmsköldska samlingarne; men derwid
föreföll samma betänklighet som nu i anseende tili adjuncturen,
neml:n att en sädan distribution hälles för consistorii rättighet,
hwarföre jag lätit gifwa honom det räd att taga med sin ansökning
den wägen.
Hosföljande anecdoter har jag trodt förtjena Herr Ärkebiskopens
attention; det fransyska Epitaphium tros wara författadt af Rousseau som kort tid derefter jämwäl afled; det latinska är af Abbe

Coyer. 1

hörsamste tjenare
Stockh., d. 7. Oct. 1779.

C. Rudenschöld.

1 Alkuperäiseen kirjeeseen tälle kohdalle jälkeenpäin lisätty kursivoituna:
I originalet här ef terät tillagt med kursiv: Se efter brefwet den 11. Nov. 1782.
—-
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Preface que Rousseau destinoit å ses memoires.
Tämä ”Alkulauseeksi” nimitetty ote (tehty v:na 1779?) J. ]. Rousseaun
Tunnustuksista (I:n kirjan 1. luku, pieni kappale, jota ei valmiissa teoksessa
kuitenkaan nimitetä ”alkulauseeksi”) eroaa muutamissa kohdin lopullisesta muodostetusta, joka esiintyy jo 1782 Genevessä ilmestyneessä painoksessa. Sen jälkeen jatkuu:
Delta s.k. ”förord” (skrivet 1779?) ur J. J. Rousseaus Bekännelser (I bokens första kapitel, ett litet stycke, vilket i det järdiga arbetet dock
icke kallas ”förord”) skiljer sig i en del avseenden från den slutliga jormuleringen; verket utkom i Geneve redan 1782. Därefter följer:

Epitaphe de Voltaire.
Plus bel esprit que grand genie,
Sans loi, sans moeurs et sans vertu.
Il est mort comme il a vecu
Couvert de gloire et d'infamie.

Autre

Epitaphe du

meme.

En tibi dignum lapide voltarium,

Qui
In poesi magnus,
In historia parvus,
In philosophia minimus,
In religione nullus,
Cujus
Ingenium acre,
ludicum praeceps

Improbitas summa,
Cui
arrisere mulierculae,
plausere scioli,
Favere profani.

Quem
Irrisorem hominum Deumque,
Senatus populusque athaeo physicus
Aere collecto
Statua donavit.

17. 1

Högwyrdigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

Om, säsom jag har anledning att förmoda, Herr Doctoren och
Ärkebiskopen ej undfått del af det, soin förefallit emellan consisto-

3/ 2
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rium academicum och arrendatorerne af Upsala crouobrännerie i
anseende tili mälden på academiens qwarn, så torde Herr Doctorn
och Ärkebiskopen behaga läta meddela sig liwad twänne särskildte
gåuger däröfwer tili mig inkommit.
Deraf lärer Herr Doctorn och Ärkebiskopen inhämta, burn bemälte arrendatorer på sätt, att för det de låta mala säd tili gröpe,
ej betala mer i tuli än fyra s:r för hwarje tunna i stället för de
tidlkappar som ä consistorii academici sida fordras, säsom för annan
mäld. Och emedan Consistorium acad. derifrån ej welat afstå säsom
arrendatorerne begärt och af direction öfwer regale brännewins
bränneriejnrättningen ärhällit tillständ, att på egen bekostnad läta
upbygga en wäderqwarn, hwarmed de ock nu skola wara sysselsatte.

Öfwer denna anstalt, säsom emot Kongi, academiens

privilegium

för sin qwarn, och i anseende tili proceduren emot allmän lag,
hade nu Consistorium academicum anmodat mig, att hos Kongi.
Maj;t anföra beswär. Och ehuru jag i ett handbref tili Kongi, academiens nuwarande herr rector magnificus föreställte, att därpå
ingen lyckelig utgång wore att förmoda, så bar ändock Consistorium
acad. härom itererat sin anmodan. Men af ett sidsta gängen medföljande protocoll bar jag först blifwit authentict underrättad om
den stridighet, som tili denna qwarnbyggnad gifwit anledning. Härwid förekomma följande considerationer. l:mo har consist. acad.
förut opåtalt lätit en annan qwarn tili samma behof upsättas.
2:o har Consistorium haft wal af ett alternatif, antingen att ätnöja
sig med en mindre winning, men dock genom mäldens quantitet
ansenlig, eller löpa fara att bäde gä miste om denna winst, och
det som är nu betydeligare se emot sitt pästäende en resolution
utfärdad, som sedän kan blifwa ett efterdöme och academien ewärdeligen tili förfång, och af dessa twå utwägar har nu Consistorium
säilän walt den senare. 3:o är detta en fräga, som egenteligen
ej hör tili Kongi. Maj:ts omedelbara uptagande; men i f ali, säsom
jag har anledning att förmoda, annorledes hände, kom saken att
föredragas af den, som sjelf säsom ledamot af directionen authoriserat qwarnbyggnaden, och säledes wore interesserad i dess bibehällande; jämwäl hän såwäl som herrar riksens råd, som komma i
Kirjeen yläreunaan merkitty:
besw. d. 11. Febr. 80.
1

I brevets

Övre

kant finnes antecknat:
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att dellaga, äro intagne af den tankan, att arrendatoreme denna utwäg ej kan förwägras, då de tillhållas att ej läta mala
utan tili bränneriets behof allena; bwartill hos dem kommer den
consideration, ali (sic!) utom cronobränneriet hade denna tillökning
af mäld aldrig existeradt, och här således ej är frägan om nägot
damnum emergens, då maiden inskränkas inom eget bebof.
J betracktande af alt delta kan jag efter samwete och wälmening
ej annat räda, än bwad jag ock tillförene hade trodt mig skyldig
att tillstyrka om Consistorium academicum hade behagat gifwa mig
del af anledningen, neml. att i fall arrendalorerne ytterligare wilja
förblifwa wid sitt anbud, det samma antaga, om intet fördelaktigare
kan ärhållas. Och pädet consistorii academici wärdighet af ett sädant
åtrande ej måtte synas lida, bar jag anledning att förmoda det anbudet blir af dem sjelfwe förnyat. Herr Doctorn, Ärkebiskopen och
Procantzleren lär bebaga finna att bwad här blifwit anfördt, är af den
beskaffenbet, att det ej kan förenas med ett ämbetsbref tili Consistorium academicum; altsä bar jag funnit mig föranlåten tili denna
utwäg, och att anhälla, det wille Herr Doctorn och Ärkebiskopen
hafwa den godheten, att låta delta extrajudicialiter komina tili herrar professorernes kundskap, pä sätt som Herr Doctorn och Ärkebiskopen tjenligast finner, dock sä, att delta bref ej lämnas utur
Herr Doctorns och Ärkebiskopens bänder.
Skulle då Consistorium academicum ej finna sig bärwid, så bar
det den utwägen, att genom sin ombudsman wända sig tili det
forum, dit saken egenteligen börer; ocb jag kan undgä den förwitelsen emot mig sjelf, at hafwa warit bidragande tili saknaden af en
ofelbar och ansenlig inkomst ocb tili en resolution, bwaraf följdeme ej stadnade inom delta tillfälet allena. Jag bar den äran att
wara med oaflåtelig bögacktning Högwyrdigste Herr Doctorns,
Ärkebiskopens och Procantzlerens hörsamste tjenare

rädplägnigen

Stockholm, d. 3. Febr. 1780.

C. Rudenscböld.

18. Högwördigste Herr Ärkebiskop och Academie Procanceller.
Herr Ärkebiskopens skrifwelse, hwarmed jag med sidsta post blifwit hedrad, har warit mig ganska wälkommen, för de angelägna under-

n/s 1780,
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rättelser mig derutinnan meddelas, sä mycket mer som jag öfwer
del war ofullkomligen nnderrättad, men öfwer en del als intet.
fägnar mig att se det ärender, som tili äfwentyrs kunsynnerhet
J
nat leda tili förtetligheter (sid), blifwit under Herr Ärkebiskopens
öfwerwaro och direction afhandlade och tili godo styrda, hälst jag
af flere nu warande rectors bref hafft anledning att döma det hans
zele, tili att intet säga mer, kan hafwa beböfft hållas tillbaka, det
jag ock i flere mäl tror mig hafwa uträttat; och lärer det förmodeligen wara ordsaken, hwarföre jag nu flera postdagar å rad emot
förra wanligheten intet bref af honom ärhällit.

en

Öfwerenskommelsen med bränneriarrendatorerne, den jag till-

står mig hafwa föranlätit, är fördelaktigare träffad än jag förmodat,
emedan academien ärhäller mer än jämwäl här i hufwudstaden betalas.
Hörsamste tjenare
Stockholm, d. 11. Maji 1780.

19.

C. Rudenscböld.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Academie Procantzler.

Adjuncten Winbom bar, jämte theologiska facultetens skrifwelse,
aflenmat tili mig det bref, hwarmed Herr Ärkebiskopen behagat
det förra beledsaga. J fall jag förmär nägot bidraga tili en för
bem:te adjunct lyckelig utgäng i anseende tili hans tillämnade
beswär, så blir mig ett nöje att tillika hafwa kunnat wara Herr
Ärkebiskopen tili nöjes. Målet är wäl utom min sphaere, men sä
wida insinuationer hos wederbörande kumia nägot uträtta, skola
de intet blifwa försummade.
Det wore önskeligit att någon säker utwäg funnes att förekomma
de förluster som academiens cassa härtills måst widkännas, hälst
Hörsamste
i en tid dä den dessutom så ansenligen medtages.
tjenare
Stockh., d. 11. Nov. 1782.

C. Rudenscböld.
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Maria Elisabeth Rydingswärd.

Lars Salvius.

Maria Elisabeth Rydingswärdiltä.
Från Maria
Elisabeth Rydingswärd.
1.

Högwördigste Herr Doctor, Erckebiskop och Procanceller,
min gunstige och alldrakäraste Cousin.

. Pyytää Mennanderia suosittelemaan poikaansa laivastonkapteeni, vapaaherra
Johan Erik Augustin Raabia saamaan majurin valtakirjaa.
Ber Mennander
rekommendera sin son, kaptenen vid örlogsflottan, friherre Johan Erik Augustin

Raab att

få

majorsfullmakt.

Ödmiukasta tienarinna

Elleg., d. 19. Nov. 1776.

2.

Maria Elizabeth Rydingswärd.

Högwördigste Herr Doctor, Erchebiskop och Procanceller,
min gunstige Broder.

Pyytää suosittelemaan pappiaan, maist. Sundiusta seurakuntansa kirkkoherraksi.
Ber honom rekommendera sin präst, mag. Sundius att bli kyrkoherde
i hennes församling.

Ödmiuke tienarinna

Ellegården, d. 6. Martii 1777.

Lars Salviukselta.
1.

Ädle och

M. E. Rydingswärd.

Från Lars Salvins.

Höglärde H:r Magister.

Elmru obekant jag är, så hoppas jag, at delta mit bref benägit
blifwer uptagit. Jag kan för min del endast beropa mig på den
wänskap Herr Magistern äger med bibliothecarien i Upsala h:r mag.
Olof Celsius, hwilken ock är min synnerliga goda wän och derföre
gifwit mig anledning och adresse til Herr Magistern.
Det torde til äfwentyrs redan wara bekant, huru jag lagit mig
före at hwarje wecka gifwa ut Lärda Tidningar, hwarwid jag i synnerhet ämar handia om sädant, soin här i wärt fädernesland hafwes
för händer ibland de lärda. Til hwilcken ända jag bar nödigt äga
någon säker correspondet i Åbo, som secumdum seriem temporis

«Vn 1776,
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behagade öfwersända til mig recensioner öfwer de disputationer,
orationer etc:r., som der blifwit hällne. Mig tyckes det wore bäst,
at dermed börja frän innewarande ärs ingång, men dä ocb dä
allenast taga up någon synnerlig piece ifrän äldre tider, som nu
kunde komma öfwer. Fördenskull är härmed min hörsamaste anhållan, Herr Magistern täcktes pätaga sig detta omaket, Åbo academie ocb hela wär nation til nytta ocb heder. Det skal wara
mig en synnerlig fägnad, om jag deremot kan göra Herr Magistern
någon wärkelig tjenst. lag skulle nu gema öfwersända sä många
Lärda Tidningar, som ifrån detta ärets början utkomrait, men wil
för postens dryghets skull sända dem öfwer med någon resande.
Imedlertid kan Herr Magistern, om sä behagas, fä se dem hos
doctor Browallius, i fall de eljest icke wore bekanta. Men det
är ej nödigt, at säga honom, at jag anmodat Herr Magistern härEn sädan correspondent bar altid friare händer, sä länge
om.
hän är cache. lag innesluter mig i öfrigt nti Hr. Magisterns
wänskap ocb med särdeles tilgifwenbet förblif:r Ädle ocb högl.
Hr. Magisterns hörsamste tjenare

Stockholm, d. 21. lunii 1745.
A

2.

tergo:

Lars Salwius.

Herren, Ädle och höglärde Herr Mag. Carl Fried. Mennander, Adjunctus Philosophiae i Åbo.

Högwördige Herr Doctor och Professori

J gär hade iag den äran, at undfä Herr Doctorns gunstiga skrifwelse
af d. 8. i denna mänad. Jag beklagar at herr mag. Tålpo skulle
så hastigt gä ifrän oss, och det sä mycket mer, som hän nu började
alt mer och mer blifwa wan wid bokhandelen ocb bekant i orten;
dock fägnar det mig ej litet, at Herr Doctorn i nu sä ledsam
omständighet ej underlåter, at wisa det hän är för mig en rätt
upriktig wän.
För 14 dagar sedän sände iag uppå sahl. mannens begäran öfwer
et ansenligt partie, hwilcket til äfwentyrs ej lärer wara uptagit,
och kan altsammans ses af mit sista bref til honom under d. 31.
Maj, så wäl hwad minä öf:rsända böcker med skepparen Augustin
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Lars Salvius.

Algot Scarin.

widkommer, soin ock, huru iag efter hans anmodan förrättadt
de öfriga commissioneme. Och som nägot ännu af hwad hän begärt
då feltes, sä sände iag i gär, innan iag bekom H:r Doctorens bref,
det samma med en annan skeppare, wid namn Holmsten, som dä
hoit pä at lägga ut härifrån bryggan; näml.
5 Lärda Tidningar för nästledit är complette ä 12 d:r . . . 60:
3 exempl. bönedags arbete för de 2:ne senare bönedagame å 20 ./
1: 28
Item kopparst. som feltes i de nästförut öfwersända exemplaren af Ulims Hesa och Beskrifningen öfwer Bohus.
.
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lag betalte skepparen frackten bär efter wanligheten. Om
berörde böcker med Augustin skulle wara framkomne, som iag wil
förmoda, så önskade iag gerna, at de blefwe öpnade i synnerhet
derföre, at hr. prof. Kalm mä kunna få del af senare delen Species
plantarum, hwarförutan hän säger sig ej kunna fortsätta sin beskrifning öfwer America, den iag dock gerne wille befordra til
slut. Dessutom war pä Augustins fartyg en borgare wid namn
Tympi, som af mig emottog 900 d:r at lemna til sai. mag. Tälpo,
dem iag efter hans ordres uttagit bär i banquen och disponerat
den öfriga summan pä sätt, som mit åberopade sista bref widare
gifwer wid handen. Jag önskar säledes förnimma om desse 900 d:r
riktigt blifwit til wederbörande aflenmade. För öfrigt beklagar
iag ännu en gäng detta dödsfallet och condolerar hans efterlemnade k. fru, som så bastigt skulle sakna sin wän och maka.
J minä angelägenbeter bar iag funnit honom flitig, accurat och
mycket sorgfällig. Hwarföre iag ock nu är nog bekymrad at kunna
få en annan sä pålitelig man i hans ställe. Min endaste tilförsigt
stannar til H. Doctoren, med ödmiuk anhållan at en ny commissionaire för mig benägit utses ju förr des hälre, til hwilcken hela
boklådan mä kunna inventeras, dä man först kan se hwad balancen
blir. Jag tilförser mig denna ynnest efter H. Doctorens egen
gunstiga utlätelse, och wil ej förgäta, at deremot wisa min tacksamhet.
Ödmiuke t:re

Stockholm, d. 14. Junii 1754.

Lars Salvius.
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Högwördigste Herr Doctor och Biskop, min förnäma Gynnare!

Wid det iag päminner mig Högwördigste Herr Doctorens och
Biskopens ynnest emot mig, samt föreställer mig den synnerliga
del, som H:r Doct. och Bisk. lärer taga uti min lycka, så bör iag
ej underläta at hörsammast gifwa wid handen, det iag redan för
en måne sedän stod brudgumme med assessor Swedensliernas yngre
dotter fröken Charlotte Swedenstierna, et fruntimmer om 28 års
älder. Til et wedermåle hwaraf iag och nu har den aran at härhos
öfwersända minä bröllopsskrifter.
Härjämte tager iag mig ock tilfälle at hörsammast anhälla Högw.
H. Doct. och Bisk. täcktes taga sig före til utarbetning et compendium uti physiquen på swenska. lag påminner mig ej annat,
än at iag icke förut til hälften bar H. Bisk:s benägna löfte därpå.
Muschenbroecks tyckes wara för widlöftig och kåstsam för den studerande ungdomen, och Lallerstedts deremot otillräckelig, ehuru
hans sätt genom frägor och swar ej annat kan än öka piecen i
tjockleken. Jag har den äran, at häröf:r wänta H. H:r Doct. och
Biskopens höggunstiga swar och smickrar mig förut om et gunstbenägit bifall.
Ödmiukaste tje:re

Stockholm, d. 22. Oct. 1757.

Algot Scarinilta.

Lars Salvius.

Från Algot Scarin.

Högwyrdige H. Doctor och Procancellarie, gunstige Befordrare.
Sä litet som jag undgå kunde med förra posten under h:r
Sernanders couvert insinuera hos illustriss. cancellarium min underdån. ödmiukeste tacksejelse för den nåd hän welat
läta mig påskiena, dä minä krafter längre intet wille tilstädia at
omgå med de sysslor jag wid thetta lärosätet, effter machten och
kraften härtils sökt bestrida; äfwen så har jag heller icke underläta bordt, med den lägenhet sig änyo yppar, återkomma til Eders
Högwyrdighet med lika erkensla och tacksejelse, som om mitt förhållande under warande min tienstetid mig til godo sig flere resor
härin loco benägit utlåtit, och af hans höggr. excellences nädige
handbref jag har allzintet swärt tili finna, at til then nåd som mig
secreteraren
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wederfaritz, ämnet af Eder Högwyrdighet, tillräckeligare än jag
förskyldt, wordet subministrerat. Med posten, som sades, updrog
jag h:r secreter. Sernander näst förut at ursächta hos Eder Högwyrdighet mitt uteblifwande för then gången, det som härrörde
af wissa omständigheter, hwilcka alla pä en gång til nögies icke
stodo at expediera. lag trodde att under drögzmälet jag af collegii
h. h. ledamöter skulle kanna upbringa en förtekning pä nogre
systematiske bibliothecs böcker, som en bwar i sin profession trodde
wara oombärligaste. Meningen och afsigten war at fä samma upteckning sedän Eder Högwyrdighet til approbation presentera. Men
som under nogre ledamöters wistande pä landet gädt äfwen så längsamt til med detta litzla, som under tiden pä landet med författningen af det widlöftigare tabellwercket; och imedlertid intet
stodo hos mig til ursächta, om med hwad mig enskylt äligger,
jag längre skulle komina at fördrögia, har jag funnit skäligt, wid
nuwarande tilfälle, allena uträtta mitt egit ährende, och hwad
bibliothequet til förmehring pätänkt wordet, sökia efter handen
utwerkia, sä mycket helre och skyndsammare, som til inkiöpet
medel aro at tilgå, och jag gerna skulle wilja undgä, at denna
försorgen om werketz förbättring blefwe mig til last och försummelse sluteligen anskrifwen.
Sluteligen näst trogen anbefällän i Gudz nådige wärd, samt efter
wäl förrättade rikzdagz ährender, anönskan af en lyckelig återresa
och hemkomst igen, oaflätehn framhärdandes Eder Högwyrdighets
ödmiukaste tienare
Algot Scarin.

Åbo, d. 13. Octobr. 1761.

Carl Fredrik Schefferiltä.

Från Carl Fredrik Scheffer.

1.

Stockholm, d. 21. Novemb. 1758.
Högwördige H. Doctor och Biskop!

Lausuu ilonsa uuden suomenkielisen Raamatunkäännöksen ilmestymisestä.
Saamansa kappaleen jättänyt kuninkaalle, joka käskenyt lausua armoll. mieliUttalar sin glädje över att den ny a, jinska Bibelöfversättningen uthyvänsä.
kommit. Har översänt ett exemplar tili konungen, som bett framföra sitt
nådiga välbehag.

Högwördige H. Doctorns och Biskopens hörsamme tienare
Carl Fr. Scheffer.

21

2.

/u,

14

/ia 1758,

10

/2

589

1764, 'U 1777.

Ulricsdal, d. 14. Decemb. 1758.
Högwördige H. Doctor och Biskop.

Jemte det jag giema nyttiar alla tillfällen att giöra mig hos H.
Biskopen påmind, fordrar ännu wärt allmänna wäsende, att jag härigenom nödgas beswära H. Biskopen med anhällan om dess nitiska
nnderstöd nti de mäl, hwarom h. öfwerstelieutenanten Boye lärer
utbedia sig att få med H. Biskopen öfwerlägga och rådgiöra. Wi
lefwa beklagligen nti en tid, dä sanningen och en god sak tarfwa tili
deras förswar samma omsorg och samma bemödande, som borde wara
deras lott, hwilcka dem bestrida. Men wi kunna icke ändra tiden,
wi mäste skicka oss effter tiden. Därföre äskar ali försiktighet att
kiärleken tili fäderneslandet mätte wara äfwen så wakande och
handia med äfwen så mycken drifft, som dess illwiljare. Mera behöfwer jag icke tillägga emot H. Biskopen som är äfwen så uplyst
som wälsinnad i wårt allmänna.
Hörsamme tienare
Carl Fr. Scheffer.

3.

Stockholm, d. 10. Februar. 1764.

Högwördige Herr Doctor och Biskop

samt

Procancellarie.

Kiittää vuodenvaihteessa piispalta osakseen tulleesta huomiosta ja ystävälliTackar för den uppmärksamhet
syydestä toivottaen puolestaan menestystä.
och vänskap, som vid årsskiftet kömmit honom tili del från biskopens sida.
Önskar å sin sida biskopen ”alla uptänkeliga förmåner”.

Högwördige Herr Doctorns och Biskoppens samt Procancellariens
"hörsamme tienare
Carl Fr. Scheffer.

4.

Tövesö, d. 7. Apr. 1777.

Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt Procancellarie

Suosittelee hospit.-saarn. Lexeliusta saamaan vaalisijan Börstilin kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar hospitalspredikanten Lexelius att ställas på förslag tili kyrkoherdesysslan i Börstils pastorat.

Högwördigste H. Doctorns, Ärkebiskopens och Procancellariens
hörsamme tienare
Carl Fr. Scheffer.
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5.

Stockholm, d. 1. Maji 1777.

Högwördigste Herr Doctor, Ärkebiskop ocli Procantzler.
Närlagde, af rectoren wid trivialskolan i Stockholm Murren, tili
Hans. Kl. Maij:t i underd. ingifne ansökning utbeder jag mig att
få hos H. Ärkebiskopen tili det bästa recommendera.
Högwördigste H. Doctorns, Ärkebiskopens och Procantzlerens hörsamma
.

tjenare
Carl Fr. Scheffer.

Stockholm, d. 11. Sept. 1777.

6.

Högwördigste H. Doctor och Erkebiskop,

samt

Procancellarie.

Suosittelee edelleen saarnaaja Lexeliusta virkaylennykseen, koska Börstilin
annettu pappismies Wahlmanille.
Rekommenderar åter predikanten Lexelius att bli befordrad, eftersom
Börstils kyrkoherdeämbete enligl ett gammalt löfte givits åt prästmannen
Wahlman.

kirkkoherranvirka vanhan lupauksen mukaisesti

Högwördigste H. Doctorns, Erkebiskopens och Procancellariens
hörsamme tjenare
Carl Fr. Scheffer.

Ulrik Schefferillä.
1.

Från Ulrik Scheffer.

Högwördige Herr Doctor och Biskop.

Kiittää kutsusta Turun akatemian kansleriksi. Lupaa ottaa viran vastaan.
Tackar för kallelsen tili kansler vid Åbo akademi. Lovar emottaga ämbetet.

Högwördige Herr Doctorns och Biskoppens hörsammaste tienare
Stockholm, d. 6. Octob. 1772.

Ulr. Scheffer.
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,

Gripsholm, d. 22. Septemb. 1775.

2.

Högwördige Herr Doctor och Archiebiskop.
Onnittelee arkkipiispannimityksen johdosta.
utnämningen tili ärkebiskop.

Lyckönskar med anledning av

Högwördige Herr Doctorens och Archiebiskopens hörsammaste
tienare
Ulr. Scheffer.

3.

Högwyrdige Herr Doctor och Erckiebiskop.

Hum det går med professor Näfs ansökning tili Thuna pastorat,
wet jag ännu intet, emedlertid will lian resa hem, och tror det
kunna gifwa honom nogot anseende, derest hän akulle kunna erhälla
nogra röster wid det förestående biskoppzwahlet. Hän har anmodat
mig att derom tillskrifwa Herr Erckiebiskoppen, hwilcket jag och
sedt mig ej kunnan wägra. Men derwid bör jag hafwa den ähran
att tillägga, det denna min recommendation eij lemnes mera
wärckan, än så wida det instämmer med de afsikter, som i öfrigit
wid delta biskoppzwahl hafwes kunna. Jag nyttiar endast delta tillfälle för att å nyo ädagalägga den fullkommelige högacktning och
tillgifwenhet med hwilcka jag har den ähran att wara

Stockholm, d. 19. Decemb. 1775.

4.

Ulr. Scheffer.

Högwyrdige Herr Doctor och Erckiebiskopp!

Jag ser att wahlet utslagit aldeles annat förmodan och sä illa som
möjeligit warit. Men jag tror mig och förese, att den som drifwit
hela intriguen, snarare eloignerat sig frän sitt ändamäl, än att
hän derigenom befrämjat detsamma. Emel :n oss kan jag försäkra,
att ehwem som blifwer biskop i Åbo, lärer det ej blifwa Gadolin.
Swärt skulle wara, om nöden twunge Konungen att med dess höga
wahl falla pä Rossen. Att giöra den senare odugelig och att härstädes utesluta honom, sedän hela stiftets presterskap igenom dess
förtroende och dess utnämnande förklarat honom för dugelig, låter

Ulrik Scheffer.
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icke heller göra sig. Säledes ser jag ingen annan utwäg, än derest
den kunde nyttias, som Kl. secreteraren Fredenheim i dag proponerar Herr Erckiebiskoppen. Men tystheten och skyndsamheten
böra wara siälen af en sådan operation. Det skulle wara mig okiert,
at se stiftetz och academiens welfärd i sä släta händer som professor Nefses, men det lärer blifwa dens öde, derest inte det uppgivne
expedient kan komma emellan. Med fullkomligaste högacktning
och tillgifwenhet bar jag den ähran att wara
hörsammaste
tienare

Stockholm, d. 8. Martij 1776.

Ulr. Scheffer.

Högvördige Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

5.

På Kongi. Maj:ts nädiga befallning får jag härmed giva Herr
Ärkebiskopen vid handen det nädiga afseende, som Hans Maj:t behagat göra päden af Herr Ärkebiskopen insände och af professoren
vid wetenskapsacademien i Petersburg Laxman Hans Kongi. Maj:s
i underdänighet förärade Japaneniske gullpenning.1 Kongi. Maj:t
har tillika velat lämna honom en hugkomst af des nåd nti medföljande tvänne Stora guldmedailler, den ena öfver kröningen och
den andra öfver regementsförändringen. Jag öfverlämnar detsamma
härmed til Herr Ärkebiskopen; emedan Kongi. Maj:t vil hafva
Herr Ärkebiskopen updragit at i des höga namn öfversända dem
til Laxman och at tillika underrätta honom, det Kongi. Maj:t uptagit hans welmening säsom et vedermäle af hans nit och trohet för
des krona, och at Kongi. Maj:t honom alt vidare nti des höga och
Hörsammaste tienare
nädiga åtanka innesluter.

Stockholm, den 19. April 1776.

Ulr. Scheffer.

A postille. Jag tackar Herr Ärckebiskopen för des sista bref och
beklagar malreussiten 2 med den andra saken. Den har blifvit
mycket inveklad, men lär dock snart reda ut sig til Herr Ärkebiskopens och andre välsinnades nöje. Ut in litteris.
1
2

S. 253.
misslyckandet (mal reussir).
=
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Jufwa, d. 10. Maj 1776.

Högwördige Herr Doctor och Erckebiskop.
Det har wist warit mig kärt att kunna bjdraga tili Herr expeditions Secret. Fredenheims förmän, men soin det war en sak hwartill
hän sielf giort sig så wäl förtient, sä bar jag dermed ingen annan
merite än den uppriktige del, jag i hans egen lycka och alt det, som
Herr Erckiebiskoppen röra kan, beständigt tager. Om biskoppswalet
lärer nu mera ingenting war a att säja, icke heller nägot att giöra.
Utan ankommer det nu mera endast pä hans Kongi. M:ts höga
decision, hwarmed högbem:te herre ej synes wilja skynda.
Wid academise-bokhållaresyslan har en präliminaire fråga sig
yppat, hwarom jag ingifwit mitt underd. memorial tili Kongi. M:t.
Med största högacktning och tilgifwenhet har jag den ähran att wara.
Hörsammaste tienare
Ulr. Scheffer.

7.

Stockholm, den 11. Mars 1782.
Högwördige Herr Doctor, Erkebiskop och Procantzler.

Ju mera jag önskade att uti saker som röra Kongi, academien i
Åbo och hwilka Herr Doctom och Erkehiskopen kjänner mycket
bättre än jag, begagna mig af dess mogna råd och tillstyrkande, ju
mera är det mig okjärt att uti det mäl, hwarom Herr Doctorn och
Erkehiskopen under den 12. nästledne täckts mig tillskrifwa, icke
kunna ädagalägga delta mit tänkesätt. Efter min öfwertygelse är
professor Lindquist äldre professor än professor Kreander och jag
har altid hällit före, att emellan lärare böra tjensteären, dä wid
ingenderas skickelighet något är att päminna, afgjöra företrädet.
Professor Kreander, hwars i lärowägen nedlagde arbete icke kan
komma i jemnförelse med professors Lindquists, lärer i öfrigt äga
sin goda bergning med tillhjelp af det honom nyligen gifne prebende sammanlagt med den honom innan kort tillfallande penningelön, hwilket eij annat kan än märkeligen förbättra dess wilkor. Jag hoppas att Herr Doctorn och Erkehiskopen lärer inse billigheten af mitt omdöme i denna delen och utbeder mig fort3S

Carl G. Schröder.
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farande af dess gamla wännskap, hwarå jag sätter ett wärde jemlikt
med den fullkomliga högaktning och tillgifwenhet, hwarmed jag
ödmiuka tienare
har den aran framhärda
Ulr. Scheffer.

Carl G. Schröderiltä.
1.

Från Carl G. Schröder.

Högwördigste Herr Doctor, Archibiskop och Procanceller.
Onnittelee arkkipiispannimityksen johdosta.

Olisi tehnyt

sen jo aikaisemmin,

mutta häntä on kohdannut raskas suru, kun hänen vaimonsa on kuollut.

Lyckönskar med anledning av utnämningen tili ärkebiskop.
Skulle ha gjort
det tidigare, men har drabbats av en stor sorg, då hans hustru dött.

Högwördigste Herr Doctorns, Archibiskoppens och Procancellerens ödmiuke tienare
Calmar, d:n 28. Sept. 1775.

2.

Carl G. Schröder.

Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Academise
Procanceller, gunstigaste Gynnare.

Kiittää kirjeestä samoin kuin ilmoituksesta, miksei Kennicottin Raamattuteos
ole Kalmarin konsistoriin saapunut.
Tackar för brevet ävensom för meddelandet, varför ej Kennicotska Bibelverket har kömmit Kalmar konsistorium
tili handa.

Högwördigste Herr Doctorns, Archiebiskopens och Procancellerens ödmiukaste

t:re

Calmar, d:n 11. Jul. 1782.

Jöran Schröderiltä.
1.

Carl G. Schröder.

Från Jöran Schröder.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
min gunstige Herr Broder.

Sommin Herr Broders gunst och wänskap altid warit mig högt
estimabel, har jag ock icke utan särledes nöje mottagit then mig therå
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lemnade marque i brefwet a£ d. 12. Octobr. Then stätteliga rijksdagsprädikan, soin min Herr Broder behagat mig låta genomläsa,
blef straxt sosom sin wärda auctor nog hedrande af mig i consistorio
med tilbörlig censur försedd. Men at jag motte bewisa thet jag thensamma wärkligen genomläst, lemnade jag nogra smä annotationer
tili herr adjuncten Billmarck, at om hän finner det a propos therefter jämka nogra ord, förmodar at det eij illa uptages.

Mitt wid min Herr Broders afresa från Stockholm äfwentyrliga
tilständ bar, Gudi lof, genom brunnsdrickning och resor i sommar
neder åt landet wärkel. bättrats. Men smaken af landslefnad bar
så intagit mitt sinne, at jag snart trängtar från Stockholm, thär
man ej annat märcker at höra än klagan och jämer öfwer tidsens
härdt tryckande swärighet. Gud hielpe oss!
Kan jag kenna 1
nogot ät för adjunct Billmarck skal jag efter min H:r Broders
begiäran thet icke underläta, och thet til äfwentyrs i morgon, wil
Gud, dä jag täncker opwakta herrskapet efter theras inkomst och
sedän jag them knapt sedt efter Päsk. Jag lefwer här annars nog
ensligt på min udde, sedän jag wed Michaelis war til Upsala med
3 minä söner, hwilka thär aro nu för tiden nog dyra.
Här stincker eljest criielt efter en hop folck m. ord. nost. War
wäl det wore medisance. Under hiertlig tilönskan af ali wälgång
förhlifwer med mycken estime S. T. min gunstige Herr Broders
hörsamste t:re
Stockh., d. 5. Nov. 1762

Jör. Schröder.

In margine: I dag har håffrätten ånyo börjat med Ruthström.
Mag. Yelje kommer och beder mig äter upbryta brefwet at härhos
min H:r Broder i thess sak pädet bästa recommendera, synerl.
mot en annan

capellans anfall.

Högwördige Herr Doctor och Biskop

2.

samt

Procancellair,

min gunstige H:r Broder.
Hänen vaimonsa sairaus estänyt kiittämästä kirjeestä ja synodaaliväitöskirjasta.
Hans hustrus sjukdom hindrat honom från att tacka för brevet och synodaldisputationen.
i
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D. Lebell hade bäde fädt missive och redan predikat. Hwilcken
af the monga dijt missiverade drager af med bruden kan man ej
ännu weta Grunerus gaf äterbod til sin undfongna dag. Professor Haliman sosom 3:tius af Åbo stift bar ännu anmält sig. Kanskie at then nya characteren bar gifwit honom nya gofwor.
Med Midsommarsdagen ha wj här ej anorlunda giodt, än pä archiepiscopi tilstyrkan lemnat talen och endast upläst tacksäjelsen med
lofsången.

Med Rutbströms process är ej ännu til slut komit i häfrätten.
Wid instundande session komer d. Celsius at wara consistorii fullmägtig loco defuncti Pettersson. Med dertil bar hän ny process
med consistorio nostro för det wj nekat honom missve tili Maria.
Hän holler Consistorium i jämn öfning så länge.

Wid Pingest tiden lät biskop Halenius anmoda mig at holla
lijkpredikan öfwer sig som fädt slag, men bar nu repat sig och
owist är hken först dör. För mig må lian gierna lefwa. Hans
lector Knös skal nästa Söndag predika i Maria på bans tilstryckan.

En allmän consternation är nu bland the handlande öfwer the
monga utländske banqueroutterne, som lära bär förorsaka monga
inhemska och nog fresta min församling i synerhet. Gud hielpe
oss. Tiderna äro och blifwa swära. Anat nytt är nu ej at bsrätta.
hörsamste t:re

Stockh., d. 26. Aug. 1763.

3.

lör. Schröder.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
gunstige Herr Broder.
Kiittää kirjeestä.

Tackar för brevet.

Ehuru jag än eij vet nogon condition, skal jag dock eij förgäta
h:r Ferlander med önskan at kunna honom deri tienna. Nu är
wäl rijksdagsbeslutet ankommit sosom cleri circulair, hwilcket sednare dock i mitt tycke eij innefattade mycket af betydenhet.
6 procent bestås notarien af alla collecter som gä til och med
500 d:r k:mt men eij för hwad öfwer är. 3 procent äter af lazaretbs
medlen och collecten.
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Här har nu en tid warit tammi, tyst och stilla, och icke nogot
särdeles förefallit som kan berättas. Episcopus arosiensis war här
efter riksdagen och hörde sig om för framtiden, föreställandes sig
allt sosom föränderligt. Wär gubbe har nu ändtel. lemnat oss och
hörsämste t:re
rest til Upsala.
Stockh., d. 2. län. 1766.

4.-

Jör. Schröder.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellair,
min gunstige och k. Broder.

Kiittää kahdesta kirjeestä, joihin sairaus y.m. estäneet vastaamasta. Ottanut
Mennanderin neuvosta vastaan kutsumuksen Vermlantiin.
Tackar för två
hrev, vilka sjukdom m.m. hindrat honom alt hesvara. Har följt Mennanders
råd och emottagit kallelse tili Värmland.

Nu har jag en swär Commission af consistorio här at utföra el:r
dirigera: walet wid Storkyrckan. Har redan haft ett sammanträde,
då jag icke aldeles med enighet åtskildes, men hoppas bättre härnäsi.
Sexton candidater blefwo då nämnde, men nmnera lär reduceras til
12. Bland hwilcka synerl. lära koina Hauswolff, Celsius, Rosen, Bäld,
Munthe, Herweghr, Ekbom, Thegman, Lagerman, Wåhlin och propst
Fryxell i Wermland, men om d. Wrangel är änu olijka tanckar,
anseende dertil, at de tro honom efter Kungabrefwet icke war a sä
aldeles conpetent. Som det nu stär, lär Thegman fä främsta rumet
på förslaget. Partierne brottas emedlertid och jag står där emellan.
Det har ock warit flere antecessorers lott at til slut wid delta tilfället, då de welat bewaka consistorii fördel, räka i brouillerie med
församlingen, det jag dock gierna mä evitera.
Erän Filenius hade med sidsta post ett grufweligt clamamus öfwer
svedenborgianismen, den lian säger gräsel. i Gotheborg sig utwidga.
Hän fruchtar det socinianerne torde här snart få en kyrcka, som
de eljest ingenstädes hafwa. Lamberg har berättat det hans lectores
rei confitentes hafwa nu hos regeringen angifwit en af honom censurerad synodaldisputation sosom ock til svedenborgianismen lutande. Ömkeligt at blij chef för ett sä prostitueradt Consistorium.
Undet mitt wistande på landet räkade Serenius som genom 3
dubbla bnmnscurer om äret änu conserverat sig, hän grinade synnerl.
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Elis Schröderheim.

åt det at med bibelversionen blef ingen expedition, luggas emedlertid
med sinä assessorer.
Hesselgren en kiäck professor gick nu helt chagrinerad från mig
deröfwer at Annerstedt borttagit theologiska professionen. Gud
hjelpe wåra theologiska faculteter i dessa widt utseende tider. Är
det så at Wrangels påtänckta institutum har k. Brors fulla approbation? Min påbegynta flyttning fordrar från at något synerl.
dertil tribuera, ehuru jag hiertel. önskar dess framgong.
Hörsamste t:re

Stockh., d. 18. Sept. 1770.

Elis Schröderheimiltä.
1.

Jör. Schröder.

Från Elis Schröderhcim.

Högwördigste Herr Doctor, Ärckiebiskop och Upsala
Academise Procanceller.

Toivottaa onnea arkkipiispannimityksen johdosta.
ning av utnämningen tili ärkebiskop.

Lyckönskar med anled-

Högwördigste Herr Doctorens, Ärckiebiskopens och Procancellerens

ödmiukaste tjenare

E. Schröderheim.

Gripsholm, d. 9. September 1775.

2.

Drottningholm, d. 29. Aug. 1777.

Högwördigste Herr Doctor ocb Ärckiebiskop

samt

Upsala

Academiae Procanceller.

J anledning af rectoris scbolae trivialis i Stockholm magister
Murens underdäniga ansökning bar Hans Kongi. Maij:t i näder bewiljat honom afsked med bibebällande af den syslan ätföljande lön
ocb förmoner i sin öfriga lifstid samt professors fullmagt. Hän hade
wäl ytterl. begärt att genast få lectoren wid Gefle gymnasium Murberg tili sin effterträdare, men som Kongi. Maijrt, ehuru benägen
att dertill samtyeka, icke kunnat directe befatta sig med denna sys-

V» 1775,

2

»/ 8,

V91777.

599

las förgifwande, har Hans Maij:t befalt mig att Högwördigste Herr
Doctoren och Ärckiebiskopen wid handen gifwa, att det med Kongi.
Maj:ts nädiga önskan mycket skulle inträffa, om fullmagt för Murödmiukaste
berg på öfwannämnde rectorat kunde utföras
tjenare
E. Schröderbeim.

3.

Drottningholm, d. 1. September 1777.
Högwördigste Herr Doctor, Ärckiebiskop och Procanceller.

Toistaa edell. kirjeen pääasiall. sisällön.
brev.

Upprepar innehället i föregående

Sedän jag öfwerskickat detta bref tili staden, har Murberg gifwit
mig tillkänna, huru ingenting annat än agtning för hans gamla
farbror förmått honom, att gå inn i denna succession ifrån en
mindre beswärlig och åtminstone lika förmonlig sysla, att han således ganska ogerna skulle supplicera derom hos biskop Celsius
och Sebaldt, hwars förtroende han icke äger och att han fölgakteligen wore mera hugad att draga sig utur hela denna sak än att
utställa sig för swårigheten och kanske chicaner.
Då jag å ena sidan känner Hans Maij:ts dispositioner för Murberg och å den andra Högwördigste Herr Doctorens och Ärckiebiskopens tänckesätt att gerna befordra sin Konungs nöge, har jag
trodt mig giöra illa, om jag ei wågade upwagta med den underrättelse, att skyndsamheten härutinnan wore agreable och att ett
prompt utnämnande af Högwördigste Herr Doctoren och Ärkiebiskopen fullkomligen instämde med Konungens idee. Murbergs
succession är ett wilckor, hwarförutan Muren icke tagit afsked och
är aldeles oskiljaktig ifrån Konungens nådiga bifall dertill. Ehuru
upricktig wän af Murberg har jag dock härmed mindre haft afseende på min liaison med honom, än jag trodt mig inför Högwördigste Herr Doctoren och Ärckiebiskopen böra gifwa saken sin
rätta drag med den hast min inskränkta tid tillåter.
Ödmiukaste tjenare
E. Schröderbeim.

Elis Schröderheim.
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4.

Christ. Heinr. Seelman.

Drottningholm d. 14. Septbr. 1777.
Högvördigste Herr Doctor, Ärckiebiskop och Procanceller.

Ilmoittanut kuninkaalle, että tämän toivomus Murbergin virkaylennykseen
nähden on täytetty (kts. edell. kirjeitä). Suosittelee hovisaarnaaja Ramstedtin
saamaan vaalisijan Torstunan kirkkoherranvirkaan.
Underrättat konungen,
att dennes nddiga önskan om Murbergs befordran hiivit verkställd (se föreg.
brev). Rekommenderar hovpredikanten Ramstedt att ställas på förslag tili
Torstuna lediga pastorat.
Ödmiukaste

tjenare
E. Schröderheim.

5.

Stockholm, d. 31. lanuarii 1782.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckiebiskop.
Sedän Hans Maij:t tagit det beslut att läta reparera Gustavianska
grafchoret har Hans Maj:t uppdragit professoren Sergei! att resa
tili Upsala för att undersöka sculpternes tillständ i grafwen och
att kunna giöra omkostnads förslag öfwer des förhättrande.
Som
professoren derwid behöfwer fri tillgäng tili grafwen och biträde af
kyrckiobetjeningen, så har Hans Maij:t nädigst befalt mig bedja
Högwördigste Herr Ärckiebiskopen om det ena och andra beordra
wederbörande. 1
Ödmiukaste tjenare
E. Schröderheim.

Stockholm, d. 2. lunii 1783.

6.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckiebiskop.
Att Hans Maij:t förl:en Ondsdag erhindrat sig sitt nädiga löfte
Collins befordran tili Helsingfors pastorat och detsamma
med mycket nöije uppfylt, fär jag den aran heratta,
ödmiukaste tjenare
E. Schröderheim.

om rector
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Christ. Heinr. Seelmanilta.
Från Christ.
Heinr. Seelman.
Höglärde Herr Professor, höggunstige Wänn!
Man plägar effter gammalt ordspräk säija: Alle liebe rostet nicht.
Så är thet hoos mig, ty sä snart jag feck höra förledne wintras, tå
jag war uti Revahl, utaf wär goda pastor Roos, at Gud then aldrahögsta wär kiäre wänn Carl Fried. Mennander så nådeligen och wäl
fört hafwer at hän har blifwit professor wijd Åbo academie, fägnade thet mig storligen, i synnerhet tä pastor Roos och jag tänckte
och taite om wär oskyldige och dock wählmente umgänge, soin war
ibland oss pä Ryssbacken i Serenij huus. Förthenskul har jag ock
icke kunnat förbigä at skrifwa och berätta Herr Professorn huru
thet med mig tilstär. Först och främst, sedän jag från Åbo reste,
säsom en medioina; studiosus, komm jag til Stockholm och conditionerade uti 6 åhrs tijd, tä wände jag mig til theologien och öfwade
mig uti predikandet, jag fannt at Herren war mig ganska nädelig,
både för mig och androm, theruppä fick jag en innerl. lust at resa
til Reval, tänckte til äfwentyrs at Herren mig mit brödstycke
skiäncka wille; thet blef mig 2 gånger för 10 åhr sedän tilbuden,
men tå hadde jag lust at resa och besee werlden, har ocksä 3 gånger
warit i Tyskland, dels pä universiteter säsom Halle, Jena & Leipzig
dels och andra saligare 1 orter som jag åstundade gierna at besöka
och see; sedermera genom Gudz then aldrahögstas Försyn har jag
återigen kommet til Lifland och conditionarar hoos en rätt god prästman, pastor Holming pä Wormsöö. För honom predikar jag och
informerar hans hara, hielper ochsä andra kyrckioherdar här i
kring. Jag hadde nu för tijden giema mit egit bröd, men effter
Gudz skickelse mig än intet nägot beskiärt är, wil jag låta noja mig
til hans hielpestundh kommer. Nam Deus habet et suas moras et
suas horas. Min förnämsta hugnad och frögd är, at jag som en syndare weet pä hwem jag tror, och finner mitt siäla beet uti Frälsares Jesu Christi fulkommliga tilfyllegiörelse, hwilken hwar arm
och usel syndare, sä ymnigt hugnar och förnöijer, så at ens lijfstijd
ganska kort och angenehmt blifwer, och ehwad som möter eller
händer man i sin Frälsare och Försohnare är nögd och bögd. Ach
hwad hulpo thet menniskian, om hon hela werlden ännu wunno
Näin alkuperäisessä.

Sti i originalet.
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C. W. Segercrantz.

Erik Crispus Segercrona.

Jakob Serenius.

och togo skada til sin anna siäl, för then och flera andra skador
är bötad och betalt af Jesu Christo wärom dyraste äterlösare, sä at
hwar ock en eho lian wara mände, blott man sig som en fattig
erkiänner, finner näd och salighet hoos Frälsaren Jesum. Föröfrigit befaller jag Höglärde Herr Professorn nti samma wår dyra Äterlösares oändeliga nåde och barmhertigheet, som icke föråldrar utan
är hwar morgon ny och beder mig icke taga til mistycke min skrifwelse och frijhet som jag nti thetta bref brukad hafwer. Förblifwer
med skyldig wördnad höglärde Herr Professorns skyldigste tienare

Worms, d. 20. Maij 1751.

C. W. Segercrantzilta.

Christ. Heinr. Seelmann.

Från C. W. Segercrantz.

Höglärde Herr Magister.
Til hörsamst swar uppå Herr Magisters angenema af d:n 13.
hujus fölljer dessa hastiga rader. At jag än framdeles har det goda
förtroende til Herr Magister, at han behåller unga baron Kurck
under des information och inseende på de förra belefwade wilkoren
och är min wählmente tanka, at Herr Magister blifwer qwar i orten
och söker sig jemte baron at conservera i den första faran och til
des staden med landet blifwer effter ali förmodan igenom uniwersaler 1 ifrån fiendteligheter befredad, hwilcken författning jag med
flera här för oss tänckt under Guds nådige beskydd widtaga, och
fölljer mi härifrån til Herr Magisters och barons behof effter begjäran med utskickaden 80 plåtar el:r 480 d. k:mt til widare, hwarå
qwittens förwäntar; hwad jag tilförene igenom herr handelsman
Schultz förordnadt til Herr Barons förnödenheter, lärer Herr
Magister redan undfåt.
Jag önskar Herr Magister med de kare sine denna bedröfwelige
och äfwentyrlige tiden måtte lyckeligen och wähl öfwerlefwa, och
näst en kärlig helsning lefwer jag städse
hörsamma tienare

Sotavalda, d. 22. Jnlii 1742.
Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.
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Erik Crispus Segercronalta.
Från Erik
Crispus Segercrona.
Högwördige Herr Doctor och Biskop, samt Academiae
Procanceller, min gunstige Herr Broder.
Kiittää uudenvuoden onnentoivotuksesta, toivottaa itse samaa.
nyårshälsningen, önskar detsamma.

Tackar för

Effter min Brors ordres och min gifne parole war Eknäs sedän
ibland the första jag i höstas hade fram, och Kongi. M:ts utslag deri
blef äfwen för helgen tili Consistorium afsändt, lärer ock nu mera,
som jag hop p as, war a framkommit.
Tänk om sedes upsaliensis föll m.k. Bror litet i smacken, så slapp
han det stygga hofwet. Mig har slikt redan fallit in votis.
lag har den ähran beständigt wara
hörsammaste tienare

Stockh., d. 7. Febr. 1764.

Jakob Sereniukselta.
1.

Eric Crispus Segercrona.

1

Från Jakob Serenius. 1
Sthl., d. 11. Oct. 66.

M. k. Brors angenäma af d. 23. Sept. mäste beswara kort och godt
här wid statsbristsbordet. Tack för ali wenskap, den skal hwarken
rostas eller dö så länge iag lefwer, utbeder mig kärl. det samma.
Plantagerne och ali det öfriga in salvo uptagit i staten af deputin
och betänkandet bifallit. Befordringzreglorne woro så tunga, at
de sönko af sin Stora widlyfftighet. Det ligger än oafgjordt i ståndet,
författarena wille hafwa alt, derföre blef intt af altsammans. Jag
förmädde ändtel. at man bröt ut derutaf den delen, som angick
nominationer utom förslag, men äfwen det har drunknat i de andra
ständen.
Klagomål siippa wi aldrig i wära kitzliga tider, knapt nog förderemot än flinthärde rettwisan i förslaget,
smädelser. Jag anar .
så longt man nonsin kan. Lät dem sedän löpa lenge nog. Wi pastodo
.

kirjeet ovat monin paikoin epäselvästi kirjoitettuja sekä
Breven från Jakob Serenius aro flerstädes
käsialaan että lauseisiin nähden.
otydligt skrivna, både med hänsyn tili piktur och satsfogning.
1

Jakob Sereniuksen

Jakob Serenius.
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plikt pä en otidig klagare, hän feck 28 d. s:mt af det slaget nn i dessa
dagar. Exemplen giöre godt. Derföre låter iag det med flera afslag
på en gång circulera i stiftet genom notariens såkallade stifts avise.
Med past exam. är den principe hos oss, sedän iag koni til stifftet,
at släppa inga andra dertil än dem, soin hafwa sä monga tjänsteähr
at de äro förslagmägtiga til då warande ledigheter, när examen begäres. Den hopen är ganska mycket förminskad sedän wi casserade
3 st. pä en gång, som hade mera råd pä åhr än studier.

Jnnelykte projecterade iag genom memorial. Ständet antog det
för sit, och gick ut dermed, men det har ingenstädes fätt gehör,
utan, som andra fylt saker, undlagt hos dem i paper och sait.
J dag går ultima för d. 15. då den önskade dagen til alltingz
ändalykt.
Vale et

me

ama!

J. Serenius.
In margine: Notarien hos oss har 8 d:r i arfwode, i soml. 3 d:r.
Arkenhl. helsar kärlig. Helsa min gamla hederl. wän Hassel. Gud
wälsigne Eder bägge.

2.

Högwördige Herr Doctor och Biskop samt Academie
Procanceller, högt:de H:r Broder.

Härhos har den äran at öfwersända et profark af Newtons Astronomie, som iag aktat nyttig för ungdom at hogställa nybcgynnare
på mognare insikt i wetenskapen. Delta beder iag m. H. Broder
wara sä god och giöra kändt wid sin academie. Praenumeration
begär iag icke, utan allenast antekning, at man mä kurnia sätta
priset moderat, i f ali man finner sig kunna räkna pä 500 afnämare,
som lär wara det högsta mankan wäga af litterate arbeten i wär
tid.
Jgenom wär wän Arkenholtz har iag anmodat m. H:r Broder
at förskaffa mig Communication af acten om capellans-r.dagsvahlet,
det beder iag ännu om, at m. H:r Broder såsom primus deputatus
öfwer saken gynnar mig dermed, at iag mätte fä tilfälle at förete
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nogra mildare omständigheter til ståndets goda omtanka och förtroende för mig innan det sluteligen åtskilies.
hörsamste
t:re

Strengnes, d. 6. Nov. 1769.

3.

Jacob Serenius.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
Högtrde H:r Broder.

För m. H:r Broders sista högt:de tackar iag hörsammast. Sender
härhos en kista at nytias för subscribenterne, soin m. H. Broder
täktes nogon sin wen i Åbo låta tilkomma. Deraf mä blifwa hwad
det kan, fä eller flere, allenast iag kan nogorlunda se mit antal.

Uppå den anledning Bror sist behagade gifwa bar iag frågat
probst Kplmodin, soin swart at hän ä mine wegnar begärt Communication af acten om capellanerne, men det bar blifwit honom afslagit.
Bror lärer nu i Herrans namn sluta sin beswärliga r.dag. Jag
at Bror innan afresan giör mig den wenskap til slut och
procurerar mig den begärta Communication.

beder

Jag bar giort med mindre beswär och större skäl än Bror, som
sielf warit ordförande i deputation öfwer fullmakterne, hwaröfwer
ståndets bref emanerat. Hos Bror stode det at hindra det mit
lidande ätminstone ej ökas dermed at mig nekas et beneficium
flebile, som aldrig inget samfund nekar sine egne medbröder in
pari casu. Jag will ej annat dermed än ätminstone i mit egit
consistorio wisa min oskuld. Brors genereusite ocb wenskap gör
hörsamste tjänare
mig härom icke ringaste twifwelsmäl.
Strengnes, d. 22. Jan. 1770.

Jacob Serenius.

A tergo: Kongi. Maij:tts Troman och Biskop samt Procanceller,
Högwördige Doctor, Herr Carl Fredric Mennander i
Stockholm.
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Jakob Serenius.

4.

Str:nes, d. 2. Jan. 1771.
Dne Frater!

Nn Gudi lof wäl hemkommen frän bibelcommissionen, der lag
warit Maj månad wid slutjusteringen, will iag med nogra rader
helsa pä m. H. Broder. Sender härhos et profblad, som iag enkannerl. at wisa Konungen lät aftrycka. Bror är den andra, som får
aftryck, och flera utgifwes icke, derföre det hos Bror allena bör
gömas. Konungen frågade när det färdiga utkommer, iag trodde,
wid Hans M:ts återkomst frän Finland och Skåne, i slutet af Sept.,
före lär det ej kunna ske, ty hwart ark skal wandra mellan Sthl.
och Upsala at passera Jbres ögon i correctur. Nasta pensum är
nu utsatt II ä 111 Pentatheuci, Ev. Marci et Epp. ad Corinthios. Nu
är raden wid Bror; Forsenius, Herwegr och iag ha nu warit der
i wär tour. Om Gud förlänge lifstiden och helsan, kan Bror mäki.
med öpet watn nästa ähr, will Gud, wara der och hafwa Lefren
med sig, som nu får en amanuensis med lön. Mer än slutjusteringen
behöfwer Bror ej wara öfwer. Upsalenses sammanträda så ofta
de behaga, efter translatio sedis är resolverad til Upsala, och om
slutjusteringen får öfwerenskomas hwar man finner lägligist. På
mig ingen rek:ng at giöra, ty iag giör in:ng sielf, aln. befaller nu
saken i Gudz händer och Edra ögon. Förtalet til publicum, som
skal ledsaga ät wärt pensum denna gängen, ligger oss mäst på
hiertat, hwar och en giör sit project, som sedän kommer at jemkas
ihop, ad conciliandam gratiam lectoris probi et intelligentis, och
nogot tjenligit saltkom för iecur sentientis. Så mycket om Bibeln.
Nu ad spetaliana. Jag sade i mit sista at iag wägrat senda in pengar
för wåra hospitaler, som de med så mycken strenghet affordrat,
äberopade exempel af Åbo, som afsendt alla sinä pengar efter
order, fast de woro sielfwa huswilla. Sädan förlägenhet will iag
för min del undwika, at med ena hariden afskicka pgr och med
den andra kräfwa dem straxt tilbaka, ty behofwen woro här gansku
Stora och omöjliga at möta utan pgr i hand. Jag wägade pä saning
och billighet, och kimde ej betre föreställa mig än bannor til swar.
Men iag blef förskont, och röken af den lilla elden bläst öfwer
sjön. Tror at Bror lärer förmärka nogot deraf. Men det lärer
ske med den goda werkan at Bror snart får alla sinä pgr igen, och
at wi få ha wär i fred. Be not timorous. Truth makes ites own way.
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Jag mäste ej förtiga för Bror at iag giorde mig af betjeningen wäl
underrättad om sakerna, huru det tilgär, at r.r. Beckfris utfärdar
alt allena. R.r. Scheffer wet intt af största delen, icke nögd med
ali som sker. E.g. den befallningen at indraga underhollet för
fader- och möderlösa barn, hwaremot iag wisade omöjligheten at
det beswärade menskligheten och ej läto sig giöra etc. Jag öfwerlade med den käcka öfwerstätholl. Sparre ocb koni med honom
öfwerens at hwar pä sin tid berätta altsammans för Konungen. Det
giorde iag ock innan min afresa, förteg intt, att pgrna stä fruktbara
på redbara säkerhet hos oss, nytias til dagl. behof effter hand;
men at de, som insendes, stä ofruktbara, och utlånas utan pant eller
säkerhet pä blotta reversen med anat mer, som Hans M:tt ganska
nådigt ähörde, och lofwade til slut at befalla det bägge Seraphinerne skola samfält underskrifwa alla expeditioner i hushollningen.
Lika tai lofwade öfwerstätholl. holla när hän fär tilfälle; lian stär
i alfwarsam skrifftwäxling med dem utom dess. R.r. Scheffer och
hän förstå hwarandra ganska wäl.
Ang:de smälänska swinmagen aro alla ense och swara at de ej
wille honom. Bibelcommission sende hwart consist. tilbaka de pgr,
som hwar och en insändt, och will derwid ej hafa at beställa. Det
faller ock nu så lämpel. ut at Ups. academia fätt order at giöra
förslaget til Jhres större Lexicon, som nu lägges under trycket, det
blir wist werdt at anwenda sinä praenum. uppä. När scholgossen
kan fä alt för lindrigt pris, slipper lian köpa sig swinmage och fär
hela oxmagen pä en gäng. Subscribenterne til Kennicottiana stiga
til 12 ä 13 i detta riket. Så snart iag fär ut för de 22 Kongi, subscr.
öfwergär iag för alt pä en gäng. Vale et me aina!

Jacob Serenius.
In margine: P. S. Alla andra i hela riket sturska och olydiga.
Aboensis & hernösandensis allena fromma och dygdiga. Den sista
i synnerhet skickat från sig ali hwad egt wid lif och siäl. Ända
til låneb:co sedlar pä r.g. specie, som bfr. wexlat om til transportsedl:r med agio lånat ut åt sinä wänner pä blott revers, litan sådana
smä bagateller, som pant el. säkerhet. Sed hoc inter nos. Quid tibi
videtur?
Trykte bladet wisas ingen mer än Hassel, helsa honom kiärl.
Huru mår hän med seniilin Salomonis?
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Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
högt:de H. Broder.

Wid hemkomsten feck m. H. Broders högt:de af d. 21. Aug.,
tackar derföre hörsammast så wäl som för ali wenskap och förtroende denna förflutna tiden. Det war mig okärt at finna rummet
tomt när iag koni tilbaka, som skedde just dä när ständerna komit
ned af salen eftermiddagen d. 21. Dagen derpä gick iag strax op
til Hans M:t och offererade eden som de giort dagen förut. Hans
M:t swarade ganska gracieust, at lian trodde mig litan. Jag får
nu giöra den skrifftl. i stiftet. Alla embetsmän hafwa giort den
lifl. eeden, som ständerna giorde pä salen, och fortfares ännu dagl.
i collegierne. Gud wälsigne oss i denna wår nya regering och styrke
wär goda Konungz kraffter och helsa, som arbetar outtröttel. och
giör dagl. prof at lian will oss wäl bäde in republica & ecclesia.

Jag nytiade tilfälle at päminna Hans M:t om Londinenses, at
iag ähret förut presenteret deras hyllningzhref, wisade den h. hedersmannens Spiekers storwerk och legata til Hera publique wärk i
Swerge och Finnland, och bad Hans M:t wisa nådig attention pä en
så betydande man pä Londons börs för wårt nationelle Credit.
Konungen lofwade wisa attention pä hans och församhs recommendation för presterna; det har iag skrifwit Spieker til, och tror
det sker. Men Konungen sade, at ingen promotion giör förän
effter r.dagen. Den lärer slutas nästa wecka. K. har befalt Benzelstierna r.dagzpredikan, Ps. 147, v. 5. J morgon kommer bewillningen, financewärket och medicinalwärket til piena, som innan
weckans slut lärer blifwa af giort.
M. H. Bror mins at iag föresade nogot om Upsala academies
förläggande af en större latinsk dicition. Det ärnar iag hos Hans
M:t flitigt bedrifwa til wärkställ. genom bref til cancelleren. Nu
har iag fätt calcul och profblad päden mindre för scholorna.
Author är en conrector i Jönköping, som iag för nogra åhr sedän
upmuntrat dertil. En snäll scholkarl, som holler mälet i ali styck.
3.000 ex. bör uplagan bli, at quantiteten mätte wärka godt pris, 6 d.
k:mt. Nu ärnar proponera til ephorer i ståndet, at hwart och et
stifft tager sinä 100 exemplar och dertil prsenumerar 100 pl. som
consist. Kan ant. låna af domk. eller af sin egen gymn. och scholcassa pädet boken mätte snart komma ut, ty här är allmen brist
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derpå. Ungdomen tager sinä exemplar första termin de komma
ihop, så at praenumeration blir snart betalt. Det låta wi alla gä
in nti. Jag tager 150 för mit stifft. M. H. Broder giör det
samnia och disponerar saken i sit consistorio, hwarom beder swar,
at iag kan giöra arragemanget om tryckning. Robertsons Clavis
/ hos Eberhard, som inPentateuchi lärer m. H. Bror glömt
casserade pg:ne, den är 52 d. 28 s. k:mt effter den ostyriga cursen,
som spatzerade uptil 74 d. s. £ Sterl.
Min gamle hederlige wen och broder, prof. Hassel beder iag kärligen helsas.
Vale et me amare perge!
.

.

Sthl., d. 1. Sept. 1772.

J. Serenius.

In margine: Önskar Bror lycka til sin pyrmont-brunnen. Jag
drack min 21 bonbl. Spaa hemma, och det bekom mig, Gudi lof,
wäl.

Str:nes, d. 8. Nov. 72.

6.
S. T. Min k. Bror.

Jag måste med en brevunculus nu samma gång helsa på Bror
och höra burn Bror mär och om Bror fått mit sista från Stbm i
Sept. Hafft nyl. bref af Mattbesius, som frägar mig, om iag wet
om Bror fått sit bref af Maj och böker som lian tillika dä sendt.
Sedän Ferelii befordran är intt tilgiordt med succession. Har
rädt dem stöta på litt effter hand, det ha de ock giort med en
devotions- eller lyckönskeskrift til Konungen uppå nya regsfonnen.
Den feck iag sista post at aflefwerera, will se burn iag afbördar
mig den Commission. Har ock bedt Spieker swara mig egenhändigt
på de bref iag efter befallning skref til honom, at iag kunde wisa
hern sielf, och päminna om prestsaken, det iag hoppas skola bringa
saken til gängs. Bäde den och Bibelsaken lära blifwa uphollne
af den starka strömen af inflytande wigtiga mål, som nu på händer
ligga. Gud stärke helsa och krafter på den, som har tyngste bördan.
Wentar nu snart få höra af Bancks och Solanders retour från
Island. Deras resbeskrifning öfwer södra polen är nu under trycket
1
39

Epäselvä sana.

Ett otydligt ord.
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med wakra kopparstycken, alt af en mästerlig hand. De ssnde
mig en stor medaille som regeringen lätit siä öfwer expeditionen.
Jag sender dem 2: ne lika som af wär Konungz cröningzmedaille,
som de nu wid hemkomsten lära fätt.
Subscriptionen, som i dag anmodas, beder iag at Bror recommenderar.
Med authoren af manuallexicon är ej kunat til slut om wilkoren,
är ifrån Brors förräd snart at wenta den föreslagna prsenumer.summan ?

Bror bar glömt min Clavis Pentateuchi, som iag skref
sista.
Vale et me ama!

om

i mit

J. Serenius.
A

7.

tergo:

Kongi. M:ts Troman, Biskop och Procanceller, Högwö’dige Herr D:r Mennander til Åbo.

Str;nes, d. 10. Mars 73.
Salve, iterumqve salve, Dne Frater!

Föresatt mig ej skrifwa swar pä Brors af d. 20. Nov. förn skulle
konna berätta slut med Londonensis nostri men hittils förgefwes.
Skref enskijlt bref tili Konungen just om den saken, deruti öfwersättning af Spiekers engelsk bref til mig, som iag fann wara sädant
at det ej annat kunde än wara behagl. ang:de nya reg.-formen,
hwarom iag pä befallning skref Spieker til. J gamma bref yrkade
Spieker mycket pä fullmakt för Matthesius. Jag det samma i mit
vehicule. Brefbäraren swarade at Hans M:t med nådigt nöje läsit
det. Delta war i slutet af Decemb. pä Ekholmsund. Sedän skref
iag i Febr. til r.r.Ulrik Scheffer, yrkade bäde pä Brors och egne
wegnar det samma. Sedän intt hört af effecten, ej eller at nogon
rival ligger i wägen. Bref pä bref ifr. London, lönen i statscont:r ligger der, presten swelter, församl. ledsnar. Wet ingen annan råd än at
sielf resa dit, ocb muntel. mana pä, wägarne lära doch ej tilläta
det förrän i April, om man lefwer. Jmedlertid kan Bror nu skrifwa
Scheffer til, at lian fär det för flera quarter under inst., ärender
wäxa dagel. imder deras händer. Samma slag med Bibelwärket.
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Den expedition hwilar, nyl. warit nogot deraf före i rådet, soin wi
läre fä höra af. Catholikerne trycka pasquiller mot Kennicot.
Tyskarna förswara honom, somliga kasta ocksä tysk smästen genom
fönstren men lian gär sin gång.
En sielfklok och capricieux småläning har brytt mig hela åhret
med en long corresp. om hans swinsmage. Det är honom hudit 1000
d. s:mt för m. at sedän reglera affairen med en boktryckare, igenom
doct;r Rosen pä stället; men det wil hän icke utan ämnar äka bak
på ständets förlag med enskijlt prsenumeration. Will intt läta
styra sig; utan alt effter egit hufwud. Hans consist. wil en wilia
med honom. Men iag wil se ordning och säkerhet, iag styhrer ut
skrifft:! contract. Känner både boktryckare och smålänningar.
Bror bör ej taga mindre än 150, säsom större stifften. Lät domk.
anticipera, sä sker hos oss. Effter nogra terminer kan capitalet wara
inne igen ifrän stiftets scholor. Tackar för Mercurius aboensis. Wil
mycket tilat holla den wed lif, för postportots skull, lärer fä subscribenter bli af cis balthicis. Gorwell, 1 soin snokar äp alt, lär snar
copiera de betste bitarne. Den är wär Stora hingststridare mell:n
oss [och] hela Europen, med allehand interfolieras. Nu har iag
medic. wärket i ordning här. Käck lector, apparatus anatomicus at
lära kanna structuram corp., hemosteologie och äderlätning och bensättning etc., men iag statuerar nya stipendier och praemier wid
prestexamina, sä at den som presterar betsta examen, och tillika
giör besked i medic., fär sinä 50 pl. til kappkläde, eliest blifwer för
monga empirici och charlataner i landet.
När ärnar Bror holla sit prestmöte? Jag hade tänkt, om Gud will,
i sommar, och har disp. pä trycket. Men iag fruktar tiden blir för
swär inan Olsmässan, at det blifwer pr:skapet för tungt i de hungrigaste

mänader.

Dalkarlen swälter för oss alla, stora hordar dagl. för wåra dörar.
Subscribtioner får Sthl. för pgr, men ej för säd, har lätit komma
et helt husholl med qvinnor och barn från Elfdalen at föda til
Olsmässan. Gud hielpe oss. Vale et rae ama!
Jacob Serenius.

In margine: Wid Tyska academierne affectera de at bli renommister, det bli de intt förän de slagits med nogon stor Champion. Sä
ha de walt Kennicot at bli namnkunge. En har rädat up emot ho1

Gjörwell?

612

Jakob Serenius.

för det han ej swurit på mazora. En annan har swurit derpå;
det har iag för ros skull låtit trycka. Som Bror ser, at ungdomen,
som ej ser de tyske journaler, får en liten landkäning och lust at
sielf swaret derom i fogl.
gå längre in i terra incognita
2
2 får ock Banks etc.
wete de äfwen i
resebeskrifning
nu tycks mogna tili. Huru lider det med praenum. på wåre strengnesiana. Kan ej reglera uplagan, inan man nogorlunda har dager.
Paperet är alt provisionelt och ms. härligt. Hur lider med wåhren
hos Eder? här är fulltidig wåhr, lärkan framme och alla flyttfåglar. Alt tecker sig til tidig såning och tröstelig åhrswäxt. Beder säg
mig om i hela Finland finnes inga spor efter Johans och Sigismunds
slängpålska med liturgien? Hwar togo archiwerne wägen i Åbo
och Viborg?
nom

*

A

tergo:

Kongi. Maj:ts Troman, Biskop och Procantzler, Högwördige Herren D:r Carl Fredr. Mennander i Åbo.

Str:nes, d. 6. Sept. 73.

8.
S. T. Frater

et

amice optime!

War intt orolig at iag nu sä länge drögt, och andå i sådan brådska
beswarar Brors angenäma af d. 29. Jun. Hindrad först af brunsdrick.,
sedän af innelyckte, som ändå för farsotens skull måst upskjuta
til d. 21.
Hwad i Bibelsaken passerat slipper iag omröra; öfwersände protocollet af Eberhard; förutom Tidningama förkorta|dej det omaket.
Glad at det sä long tid stadnade uhrwärckt en gång blifwit updragit,
hoppas man nu at wäre effterk. i werken hollas i sin jämna gäng,
för resten af seculum.
Om min helsa tillåter början af nasta ähr komma dit, är iag
osäker. Nastan irreparabel förlust war wår gode Liliesträles bortgång, som med en sä stor arbetsamhet, nu sedd utj Stora effterlemnade volumina af ms:r, egde en så stor och lycklig insikt. Men
sä är wäl at förmoda det blotta ljudet af et bör jadt storwärk wäcker
mänga flera genier i naturen än härtils skett.
1

2

Epäselvää.

Otydligt.
Pieni palanen alkuperäisestä

repeytynyt.

Ett litet stycke bortrivet.
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Til d:r Kennicot har skrefwit och fordrat öfwer hans quitt :r
om så behagas, halfwa
pracn. är 4 £ 4 s. Kungen prsenumererar för sig sielf och sit bibl.
2:ne exemplar. Gothenius i G:borg bar iag förskaffat 1.000 p. af
Witfeltska stipendiimedlen til en resa til London at se Kennicot
och hans arbete, öfwersända arketals sä fort utkommer, och dessutom införskaffa nödiga böcker. Ett litt handbibliothek bör commissionen icke wara förutan.
10 ä 12.000 p. synas kyrkioskatten kurnia indraga.
Om Matthesii affair bar trägit pämint sä wäl hos H. M:t sielf
som cantzljpresidenten. Hän lärer nu sielf hafwa inberättat at den
longsamma fullmakten är worden öfwersänd, dä resterade quartaler
böra fölia.
Jfrän Banck och Solander nyligen fått den curieusa resbeskrifningen. 3 voi. ordinarie folio, men tryckt in quarto, delicate kopparstycken och präktiga band. De hafwa hedrat sig och nationen
sig ganska mycket med en så kostbar uplaga för publik räkning.
Bror lärer som iag blifwit oändel. bombarderad af smolandis
med deras Siögrenska swinmaga. En incorrigible mr som intt will
låta rätta sig af andra, litan bara fä pgr om band, och reglera alt
effter sit smäländska hufwud. Samuels wärk at bry ungdomen med
höglärd förkortningz latin och småländsk swenska. Har sänt wär
Jhre et ark af det som är tryckt, lian casserar hest och kari, och
gillar förslaget af ny edition af gl. manualer, hwarpä man får sig
besinna och förr wara ute med än denna kan bli färdig pä flera
ähr. Jag lemnar bonom inga af detta stifftets pgr. Åhrswäxten
har här warit ganska härl. och sä snäll mognad at dess make ej warit
sedän 1750, men de hungriga soclmar i Dalarne och Werml., som intt
hafft sädeskorn, giöra oss föga hopp om minskning äfwen detta ähr
på brödsökande för wåra dörar.
Vale et me redamare perge!
J. Serenius.

på prsenum:r. Skall tilställa Bror när iag får,

9.

Str:nes, d. 25. Oct. 73.
Min Högt:de Herr Broders angenäma af d. 7. wäl bek:t. Af oss

bägge kan icke mycket förwentas med wär swaga syn och öfwer-
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liggande arbete och bekymbr. De yngre måste plöja med bibelplogen. Af protocollet ses, at af de frånwarande förwentas til Januarii månad, då sammanträde blifwer (medio el. ultimo wet iag
icke), deras pensum, och lärer således ebrseus vester, sä wäl som
lundensis tilden tiden insende sit. Om alla blifwa dertil färdige,
twiflar iag.
Härhos sende iag d:r Kennicots proposall, hwaraf hän sent mig
nogre exemplar. Hän bar ock sent mig en tryckt lista pä subscribenter, 4 å 500 st., i Engl. christianissimus stär de sielf för 2 ex.,
Danus för 2 och consistorierne i Ryssl. för 4 med sinä 2 :ne arckibiskopar i Plescow och Twer för hwar sit. Wi måste wäl nogre
af ephoris härifrän synas derpå med, effter listan kommer ånyo
at tryckas när flera anmält sig. Jag wisade den ät Konungen. Hans
Maj:t gaf dä order för 2 ex. at för sit enskijlta och för Kongi,
bibliotheket. Har bedt d:r Kennicot öfwersända quittencer, så
will iag det öfwerstyra til m. H. Broder. Det hielper intt fast wi
fä liten köp hos tyskarne, wi måste wäl wisa oss med i skaran, när
wärkt en gång utkommer, at wär nation icke saknas nti det Stora
antal af praenumeranter.
Halfwa summan 4. £. 4. shil. kan man se hwad det gör efter 85
d. per £. Sterl. Om Bror giör anstalt derom pä Schönss contoir i
Sth., som är anmodad at emottaga, skal iag beställa om quittencet.
Kyrkcentonalen wore wäl at de inkommo ju förr ju hellre at
blifwa fruktbar, som det redan influtna nu är i prestecassan. Wär a
5 å 6.000 stä der nu, dertil stiga de slutel. här i Upsala 8.000, flera
wet ej utaf. Jfrän Finland lär ej mycket stä at wenta. En revision
öfwer husbollningen lärer allestädes bli nödig. Af hosg:de protocoll finnes burn ostadigt dermed stär til hos oss. Föga betre annorstädes.
För en månad sedän feck iag den präktiga Voyage round the
world, 3 tom:i regal quart i kräseliga hand. De 2 voi. som warit
under Banks och Solanders styrelse af resan, äro ganska accurate
utj hist. nat. & generis humani. Den första der de ej warit med,
är mästadels nautica, men gravuren delicat allestädes.
Mathesii expedition har råkat för drumliga händer. Rosenadler
har en gång drömt bort hela acten, nya documenter måste skrifwas,
nu i ordning igen. Kongen reser nästa lördag härifrän til Sthl. Då
lärer wist underskrifften ske. Jag har oförsuml. manat pä, men
de tola wid skallet.
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Gothenius är utrest til London pä Witfeldska stipendiemedlens
öfwerskott 1.000 p., som lian fätt til respgr. Hän skal insända Kennicotiana arktals som de utkomma.
Jhreus noster har lofwat revision af et manuale at utgifwa så fort
soin mögel. är, äfwen sä fort som smolandus ille, som är incorrigible,
så ihopgrötad, abbrevierad och för swenskan wanbördig med smäländska, at ungdomen skulle icke fara wäl deraf. Helst låta pgr:na
sä länge stå til dess man har ständ på saken. De öfriga stifften
hafwa insendt sin praenum. til bibelcommission, med proviso at ej
utbetala dem hwarken til Smolander eller nogon annan, förän Commission kommer tilhopa, dä anstalter knnna giöras til redbart och
skyndsamt wärkstellande af saken.
Wår ohrswext härlig i kärna och halin, men mindre gifwande,
synes ändä icke aldeles fullt tilräckelig. Cronan giör uplag af ali
sin cronotijonde, ända til bospitalernes öfwerskots span:l, soin hon
wil betala effter markgång. Classis finnica, som sä länge warit wentad, torde bringa ned priset på span:l i Stockholm.
Vale et me redamare perge!
J. Serenius.

10.

Str:nes, d. 27. X:br. 73.

Min gunstige Herr Broders af d. 9. Nov. har iag dröjt at beswara
tils iag kunde senda quitt:cet på prennm :r. Det feck iag ej förän
Julaffton med posten fr. London. Här är det pä halft prennm :n,
som Bror skrifwit, efftr. 87 per £. Sterl., utgör en guinea 365 d. 16
s. kopp:mt, salvo errore med den ostadiga curs, som nu för tiden
är. Har Bror giordt anstell. om pgr hos Schön, så war god och send
mig hans quittence.
Har begärt af d:r Kennicot at senda arktals alt som det kommer
ut, at bibelcommiss. måtte kunna begagna sig deraf strax i början,
men det säger hän sig nödgas at neka sinä betsta wenner för tyskarnas skull, som annoncerat sig til efftertryckare af wår kl. för halfwa
pg:n; at de måtte blifwa bedragne i sit bedrägeri. Nästa Maj kommer 1 tome ut, dessförinnan hafwa så monga i Tyskland praenumererat, som ärna. Den konsten gär icke an för tyska gamla hand-
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werket. Härhos ett blad af subscriptionslistan, samt effter flera
anmälas, så ökas det. Wille Bror communicera delta med borgoensis
och gifwa honom tilfälle at prsenumerera med, så skal iag senda
honom et quitt:ce när iag får wetat, om hän will hafwa hei el:r half.
Det Mr mig kärt at Bror fått Voyage round the world. Lärer firma
Brors approbation. lag bar hafft mycket nöje deraf. Nations nijt för
literatur mycken heder wärd. 6.000 £ för compilatoren är stort prof
deraf.
Förän den 20. el. 21. Febr. lärer bibelcommission ej komina tilhopa, wäl at Lefrenius vester ochså är dertil färdig. Lundenses säga
detsamma. Skada at ej få Kennicotiana dertil med. Eder Pzus 1
lärer wäl ock wara inne i de dagar.
Ändtel. bar Matthesius mosta fått sin fullmakt och lön för sit tolamod. Hän skrifwer mig nu longa tacksägälser, och hela församl.
det samma. Den gamle hederl. Spieker likaledes, den gubben war
slutl. så ledsen at wenta, at hän blef ond pä hela Swerige och Finland med.
Beklagar Eder saknad af en braf mathematicus, men gläder mig
at min gamle wän Hassel lefwer än. Wi aro begge depontani, heleä
honom kärligen frän mig.
Härhos subscriptionslista för mine scholor, omtryckt. Sedän iag
feck den yppersta subscribenten at blifwa en med i laget, har iag
fått Hera, som än icke äro intrykte. Så ska wi fattiga här i Swerge
betla oss fr am.
Det är mig icke liten fägnad at Höpken kommer igen i rädet.
Bror ska fä se wackra wärken deraf på literaturen. Cantzliet ej eller
far illa, har här altid warit en redbar literarum patronus. Gud
wälsigne Bror med godt nytt ähr i lonliga tider. Vale et me ama!

Jacob Serenins.
In margine: Hafwen i allehanda hos Eder? Hwad är det för slag
Hyacinter 2 och Krogier? Sädana skamfläckar böra wist utsopas.
Scandala ordinis, som öpna fritänkarnes mun pä gafwel emot oss.
A

tergo:

1
2

Fr. Br. Kongi. Maj:tz Troman, Biskop och Procantzler,
Högwördige Herr Doct:r Carl Fr. Mennander, Åbo.

Näin alkuperäisessä.
Så i originalet.
Westzyntius. 11, 433.
=
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11.

Sthl., Walborgmessdagen.
M. K. Bror.

Delta skrifwer iag just stigande på kärran härifrän. Har intt tid
til fullt swar på Brors sista. Mäste doch [med] nägra ord låta Bror
weta, at iag talt med Konungen om Matth. affair. Jag frägade om
Hans M:t glömt sin trogna t:re Spieker i Engl.? Swarade: Hwarcken
honom eller Hans prest. När iag dä sade, at än är det ogiort för honom,swarade H:sM;t ganska nädigt: Jag har gifwit order derom och
giör nu strax nya, at cantzliet expedierar saken. Föliande dagen frågade iag i cantzliet, då hade de samma dag affärdat bref frän presidenten til Nolken, at strax komina in med hwad hän hade at säga
wid församlis vocation. Delta anten det är en invention at draga
ut saken, eller hwad eljest må mera, så kan det doch icke fela at,
när swaret inkommer (hän må swara hwad hän will), at ju fullm.
blir utfärdad nogot af förmaliteter, nogot af cantzlij opificia, vei
artificia. Nolk. har där sinä fränder, kan iag märkä, hans bror
minimus natu skal wara nämd til minister i Ryssland. Efter Ribbing vester helsingforsius. Denna Nolk skall nu wara der med
ridd. ordens retouren nu äfwen nämd til generalmajor, förut har
hän warit capitain wid marinen, hafft cam.-herr-character. Af alt
delta kan iag rekna ut at Enges & Nolks protection är grundad, de
lära ej tykt at hän borde wara sine voto, derföre lagit denna utwägen, effter församl. icke lagit hans underskrifft på vocation, den
har legat här länge bortgömd, men nu komit til rätta, togs fram
enär Konungen sielf nu frågade derefter, dessutom är en ny ifrån
London ankommen. Tantum om den sak.
Om Bibelwärket war mit Stora ärende. Hans Maj;t lofwade med
första giöra anstalt derom, iag fär ej tid afbida resol. om dagen
quando, man vant få spöria. 1.000. d. s:mt kurnia wi rekna på af
wårt stiffts valuta har iag insatt i banquen, som domk. anticiperar.
Huru wi nytiat tilfället at haska efter onödiga kyrkhushällen, ser
Bror af Allehandiis. Tro mig det behöfs allestädes. Hos Eder lär
sländan ej bli afspunnen på åhr och dag.
Bror är snabb, som redan hafft sin synodal, wi lära ej komma
fort dermed förän i Sept. fast disp. är trykt.
Gratulerar Bror på Walborgmässdag, och at få snart höra finska
göken. Waren här tidig, men kali och torr. Yale et ama occupatissime!
.
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In margine: Så snart Bror nonsin kan, lät weta quantiteten af
subscribenter til wår antifritänkiares etc. Uplagan skal regleras.
Ho är den Craftman hos Eder, som här upgifwit nyl. receptet pro
medioina christianismi? Har ej lasit ännu. Quis et cujus? Det
måtte bli wiborgska smällen för Eder finska rägjudar, när de
komma hit, och finna priset fallit så oförmodel. i dessa dagar. Kongen är käck, lian lagar ihop den smällen är starkare för siika
mancipia calamitatis.
A tergo: Kongi. Maj:ts Troman ooh Biskop samt Academie Prooanceller Högwördigste Herr Doctor C. F. Mennander,
Åbo.

12.

Str:nes, d. 10. Febr. 74.

Min gunstige Herr Brors af d. 13. Jan. bek:t.
Bror hade icke behöft giöra academien prsenumerationskostnaden.
Ett Kungens bref af 1695 säger at domk. skal åhrl. prestera 50 d.
s:mt til religions styrka utj theologiska böcker.
Wentar nu höra
at deposition är giord hos Schön. Har glömt numern af Brors sedel,
gif mig den härnäsi. Stryk ut den öfre raden på Brors egen sedel,
efwensom den nedre är pä denna academiens, som fölie här innelykt N:o 11. Effter Kennicots bref ha wi at wente 1. voi. i Maj.
Nu har iag fätt reda päden gåtan af 6.000 £. för compilation af
Bancks & Solanders Voyage, som iag warit i så stor förundran öfwer,
såsom extrawagant. Lord Sandwich, som är första person i ammiralitetet, har tagit emot alla deras paper och sielf walt compilatoren
med den egenskap allena af fleurissant styl. Hacoksworth hade inga
af de öfriga, som dertil fordrades at prestera läsaren nogra egna
reflexioner i physiquen, cosmographien etc. Derföre äro nu authores ganska missnögde dermed, och arbeta nu pä en flora och historia
animalis med kopparstycken och liflige färger. Hwarutj defecterne
af denna skola botas. Bancks bekostar den sielf. Sandwich accorderade likwäl Hacoksworth icke mer än 2.000 £. sterl., men lian
af snålhet skaffade sig lof at säliat til en boktryckare, som gaf honom 4.000 £. til. Den hade icke det wett at diversifiera stylarna.
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docli så myckit eclarerat boken, ulan trycker alt med en styl
i en rad. Derföre hän nu utropad för en stackare och snålhund.
Äfwen engl. boken gär trögt ät, bedragaren säledes bedragen. Compilatoren under alt delta död. Engelska editionen kan ej fela at
draga kuli editoren, ty en tysk lägges up i Berlin, som nu effter
hand utkommer. Et gammalt aucupium germanorum.
En jude i Frankr. bombarderar Kennicot ständigt med pasquiller.
Har fätt swar trykt i Roni af en lutheran, men hän äterwende intt,
utan spökar i avisorne med libeller, i hoppet decreditera och prevenera praenumeranter. Men hän har nyl. ändä fått 10 st. ifrån sielfwa
Leipzig, som hän berättar i sit sista bref.
Brors synodaloration skal fegna mig at få. Wentar der curiösa &
supra vulgaria; Brors hand och hufwud är dertil wälit.
Ingen sådan Historia strengnensis wet iag utaf, ej eller hört
derom. Ho är den G. Wallerius som det sagt 1724?
Har offta tänckt, men altid glömt fråga om J sedän fått nogot pgr
från hospitals Seraphinerne til Edert hospital? De ha skrifwit hit
2 g:r och fordrat af oss alla wåra hof-medel at sätta in i banquen.
Swart at de stående på renta i publik cassa. Derwid blir det. De
ha ock föreskrijfit en ny spisordning, soni war impracticable. Swarade at wi ha Kong Carl XII:s spisordning, och den blir wi wed.
Vale & me ama!
soin

J. Serenius

A

tergo:

13.

Fr. Br Kongi. Maj:ts Troman, Biskop och Procanceller
Högwördige Herren Doct. Carl Mennander, Åbo.

Str:nes, d. 5. Maj 74.

Min gunstige H. Broders af d. 8. Mars bek:t i sin retta tid, men
hela den och April mänad warit siuk af en rosfeber, hwareffter nu
först börjat samla kraffter nogorlunda, så at iag nasta wecka hoppas
kumia infinna mig, om Gud will, i Sthl. Bibelcommiss. warit de[r]
tilhopa alt sedän d. 10. Mars. Effter sista brefwen hafwa den siulat
Genesin och Ep. ad Roman., som i denna weckan ock lära bli bestäld.
Hoppas nu wid slutjusteringen kunna wara med. Just.cantzlern
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som nu är i Westeräs, skrifwer ock at hän ämnar sig infinna. Hän
och Jhren aro wåra besta karlar för swenska roten. Twiflar doch
nogot böra tryckas förn man får Kennicotska varianter frän Engl.,
som torde gifwa anledning til curas secundas.
Bägge prBenume:r aro inbetalte på Schöns contoir, swarande emot
2:e öfwersände originalquittencer. Wexel på dessa ocb alla de
öfriga will iag äfwen giöra, när D. v. lag kommer dit, då lag får
emottaga nogre än resterande, som sig angifwit. Det är rätt wäl at
bägge academierne och deras procancellarii äro subscribenter och
nomination komma på 74 åhrs lista. Lundenses hafwa icke welat;
de äro antipoder emot Kennicot. Eliest äro mästa delen af prsesules med och hafwa betalt sinä quitt:r. Hoppas at wåra exemplar
äro nu på wägen, eller ätminstone denna månad lära komma, som
utlofwadt war.
Tackar för den curiösa synodaloration. Sädant godt höfwas oss
i wår kyrkohistoria från hwart stifft. Men Celsius har aldeles
glömt bort, hwad lian lofwat i den delen. Jag är curieus at weta
om nogot protocoll finnas öfwer prestmöten i ryska tiden, och
hwad stämpel praesides den tiden hafft.
Det är besynnerl. at wåra strengnesiana fins i Åbo; har här
sport effter Wallerii oration, som Bror nämner, men än icke fätt
spor på henne.
Det är ganska betänkeligit at Edert hospital är ännu i samma
ödesmål, och ändå mäst betala ut sinä pgr. lag hwarken betalt
pgr eller fört in deras spisordning, icke här och icke i Nyköping,
ej eller indragit underhället för fattiga barn, som Hera resor fått
order. Om olydna å trolldoms synd hoppas iag ändå icke bli
straffad som trållkarl. Landshöfdingen är i allom med mig, wi
behöfwa pgr:ne til egna bygnader, och de stå på renta, derföre
de ock kömmit tilden explication, at de skrifwit sig icke menat
stäende capitalet.
Om iag gissar rätt, torde Bror få se nogon wärkan deraf, at iag
nämt i mit swar exemplet af Åbo ödesmål, som landsh. tillika med
sit lärer insendt. Hwad tycker Bror om den oändeliga småläning,
som så egensinnigt swiker wårt goda upsät. Jag lät bjuda honom
400 p. för hans ms. at fä det händer emellan och lätit undergå
noga censur. Men hän will giöra profit som lian tyckes, och willa
ingalunda. Jngen mer än Lamberg har betalt honom stiffts prsenumeration.
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Låt oss fä Ehrt positive utlätande huru wårt förslag behagar.
aldrig ståndet kannas wid delta foster, säsom sin
egen afwel.
Beklagar min redeliga wens hypochondrie. Har sielf warit ute
för den 6 ähr sedän, men Gudi lof öfwerwann med Spaa-watn; bed
lionom försöka detsamma i denna sommat.
Vale et me amare perge!
J. Serenius.
Åtminstone bör

In margine: Just nu fär iag bref af cancellair lundensis r.r. Falat hän prsenumererat sielf för acad. i Lund, och lagit mit
quitt., som iag lemnat i Jhrens händer at disponera.

kenb.,

14.

Str:nes, d. 25. Jan. 75.

Min gunstige Herr Broders angenäma altid, men olusten at ej
kunnat beswara tung po mig.
Alt sedän sommar-solständet beswärad med en swår ophtalraie
som skoftals kömmit igen, men nu i sista solständet warit ganska
swår i högra ögat, som giör at måste spara ögonen för läs- och skrifning det mästa iag kan, och mä derföre wara kortare än iag wille.
En fluss ät ögat giör inflam. och werk, sökt drifwa med jglar, sp.
fl. etc., men will ej gå aldeles bort. Brukar nu et pläster melan
skuldrorna, som wälskar, och näfwersulor i skona likaledes. Sed
quid ultra? adest senium nostror. quidque patimur manu.
Bibelwärket måste nu wara ankommit hos Bror. Wi hafwa bäde
milda och härda censores at wenta in seculo critico. En stor kännare har likwäl skrefwit mig til och förklarat sig högst förnögd med
arbetet, bedt mig helsa soml. revisorer med tacksägelse och erkänsla
af hans Stora nöje och myckna estime för deras arbete, ipsissima
verba.
Bror mä ej tänka blifwa owentad til nasta sammankomst; at ingen
af praesules «är der wid så stort wärk, förswagar werdet i publiquens
ögon. Forsenius kan man ej wenta up nu, Herwegr will til sin
cathedram. Sconi icke at wenta, Gothenius den enda af longwägare,
som kan komma. Jag är intt at lita pä. Bror kan i Juni mänad med
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at wara de sista 14 d:r der wid slutjusteringen, sä at sessionen bär namn och heder med sig. Bror blir
ändå der as praeses perpetuus i Upsala. Wär archieb. är sä gamma!
at ljuset brinner i pipan.
Gothenius nu äterkommen från Oxford til Holland. Hän kan ej
fyllest beröma Kennicots ädelmod mot honom, arbetsamhet och
accuratesse, man finner träldomen just derigenom wid tryckt 1 så
stor, at hän knapt wentar första delen i detta ähr. Hans Commission
war at utdraga de wigtigaste variantes in Exodo et Levitico soin just
nu är under wära händer, men hän bar ursektat sig, at icke en
gäng kunnat effterläta det storcantzleren i Engl. utan måst wägra,
tils hela volumen utkommer. Tyskama hafwa sinä spioner pä hans
boktryckare, at skaffa sig nogot enda correctur för pgr. At plagiera
med en tjufedition. Derföre bar lian måst taga de efftertryckeligaste messures at ingen bokstaf mätte bli synlig i otid. Gothenius
fått längesedan sinä 600 d. s:mt.

beqwämlighet komma öfwer,

D. 30. Jan.
Äntl. nu kömmit så wida, at kunnat remittera 50
8. som ej är
det minsta Kennicot fått af nogon nation i Europa utom sin egen.
Med mycket beswär fått ihop dem i Sthl. och sedän ändå lenge måst
wenta pä wexel. Men mig resten är 20 guineer, som ej fått in. Jngen
warit promtare än Kungen och Biskopen i Åbo. Härhos den nya
listan på subscribenter tilkomne sedän 73.
Nu skal ock wara ändt:t slut om entreprenaden af Jhres Lexicon.
Fogten bar åtagit sig hela förslaget med splitt. nya stylar, promt
färdigt inom ähr och dag. Lofwar det sä pä köp för prtenir at ej
blir mödan wärdt för ungdomen at bekosta sig med nogon swinmaga.
Wär wen Arkenhl. ännu i lika tilständ, wissa stunder beswärad
af phantasier. Jngen redighet at fä deremellan. Hans negotions
gester är borgm. Forsten, som wårdar hans saker med otrolig beswär och kink. Til honom mäste skrifwas om böckerna til Åbo bibl.
Kan hän ej fä reda derpä, sä kan det ingen annan.
Finland bör ej saknas wid et opus seculare. En praesul derifrän
bör wisserl. finnas nogon gäng i commissionsprotocoll närwarande.
Ju, då hän ej behöfwer pass af en Mendjikoff et Dolgerukij. Junj
£

1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.
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månad ljufwsaste tiden pä åhret, en behagel. resa postwägen, pgma
redan sista session dertil utsatte, frän Grislehamn ej mer än 7 å 8
mil til Upsala, der committerade sitta. Tänk härpå och res i Herr:s
namn, när tiden säger til. Jn lucto inter carnem et spiritum esto
animo tuo Fenno.
Hade ärnat detta ark fultt. Sed dolet oculus maniini de tabula.
Vale et me amare perge!
J. Serenius.
Härhos et profstycke af en snäll sudermannus, äterkommen från
Paris, der hän warit förl. ähr på egna medel, welat gifwa bonom
denna förtjenst tilat betala sinä reskost:r. En dylik bar iag här
pä gymn. 14 ähr gammal, sä stark imagination, at en figur en gäng
sedd giör lian efter ganska lik. En stund pä kyrkotornet, stiger ned
och giör accurat karta öfwer Mälarens wikar och uddar sä longt
ögat sett och skrifwer de sä wäl, som wore stucken i koppar.

A

tergo:

15.

Fr. br. Kongi. Maijts Troman och Biskop, Högwördige
Herr Doctor Carl Fredr. Mennander, Åbo.

Str:nes, d. 24. Jul. 75.

Min gunstige Herr Brors af d. 25. Mars och 9. Jim. wäl bek:t.
Mycken tack för det wakra program, hwar rad talar, glädier med
leende mun. Herren taite sielf om sin resa och warelse hos Eder
med gladt ansikte förl. Tisdag, dä landshm, just. cancelleren och
iag upwaktade honom pä Gripsholm.
Bror har nu giort färdigt för Finland för 2 secula och förwerfwat
sig et hederligit rum i Gustaf III;s chrönika. Nå, wälkommen öfwer
til Swerige och tag det samma i kyrkhistorien. Bibelwärket ropar
effter en man af Brors styrka och drift. Unanimia i hela riket
giöra det samma. J Lördagz giorde iag ifrän mig den voteringen:
aboensis i första, lundensis i andra, och carlstadiensis i 3:de rumet.
Men mine consistoriales bytte om andra rumet och satte arosiensem. J dag afgär det til Hans Majit.
Tu nostra spes et anchora ratis. Swik oss intet med renunciation. Bibelwärket lägga wi pä Brors skuldror, de äro brede nog
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dertil. Jngens bredare, Herwegr en stätelig coadjutor, hän nitälskar
så mycket i den saken, at hän lofwat, så lenge hän lefwer, aldrig
hafwa handen derutur, aldrig nogon session försumma. Men hwar1
före sä få
i Åbo stifft, at förra pensnm ej sätt mer än 19 ex.
det wår typograph toge skada, om ej lekniän toge fler. ex. än wårt
stånd. Första arket af Exodus harhan wisat mig, tror sig i September kunna afsända den samt Marcum och 1 Cor. som är pensum
för detta åhr. Wår hederliga Floderi siukdom giorde hait med II
Cor.
Kennicotianas wentar iag ofelbart med detta öpna watn, 1 voi..
skrifwer soin slutas i Sept.
Gratulerar tilde wakra legata Spiekeriana. Maken finner aldrig
warit i Engl. och aldrig lär komina, som med sä myckn discretion
delt ut sinä exuvias medan hän lefde. Jag har ock fått en lott
deraf för wär gl. wenskap. 300 £en tilökning af min fond, hwarpå
iag will bygga en hist. naturalis lection ad oeconomiam applicata.
Min hederliga wens restitution gläder mig, helsa honom kärligen
ifrän mig, bed honom alla ähr bruka Spaawatn. Det holp mig
ifrän min hypochondria, det brukar iag ock nu. Ergo brevior: vale
et me ama!
J. Serenius.

In margine: Den longsamma torkan giör at halfwa bijen swelta.
Hwarken honing, miölk el. smör. Ha wi nöjet hoppas frän Eder?
Wåhrsedan ganska kort och swag. Rågen nogorlunda behollen men
byskifftes sämre. Lifland och Pohlen skola ej eller rosa sig. Så
at den utländska ej skal importeras under 60 d.

Str:nes, d. 16. Oct. 75.

16.
S. T.

avibus. Wälkommen, min käraste Bror, til Swerige.
af
Önskar
hiertat lycka och wälsignelse til nya arbetssfältet in vinea
Doniini.
Ett högmål kallar sig sielfskrifwit til första stunden på dagen,
ståndets religionsmemorial, som legat wid dommen nu i 3 ähr och
ropat pä a.biskopens hand at hielpa sig fram.
Bonis

1

Epäselvää.

Otydligt.
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En wäckare har iag gifwit in för et ähr sedän, den hade ej blidare
öde, än at räka för r.r. Beckfris i illakt humeur, just när hän
första dagen gick in i rådet, kommande från sinä ferier. Hän fann
det mindre nödig sak och en genesis contraversise. När hans protocoll koin hit til conseillen, giorde den ideen intryck hos Konungen.
At holla tilbaka en formlig expedition derpä, hafwa hoffcanzlem,
just.cantzlern r.r. Hermansson och iag warit angelägna, at tid
måtte blifwa til betre tanka, när hofwet kommer i staden. Nödigt
at Bror med dessa herrar öfwerlägger, och sedän insinuerar ständeis
memorial suo vehiculo hos Konung. Paperen läter iag tilställa
genom min amanuensis mag. Möller, som nu reser til Stockhl. Hän
har order at muntl. berätta anecdota och gå Bror tili handa i hwad
nödigt finnas hos societeten pro fide och säga ändamålet af deductionen.
Bibelwärket wentar af Brors praesidio sin betsta styrka och credit
emot vulpeculas obtrectatores, som icke äro fä, jämwäl in ordine
nostro.
Gothoburgensis fullwext i den kulien. Hans uptog med
wår hederliga Gothenius lärer Ridderholmensis berätta.
Mathesius har orediga tankar in Kennicottianis. Han rör ihop
Jhrens 3 subscriptioner med dem som iag betalt, och sent honom
wexel före, at ställa pgr til Kennicot, iag likwäl skrifwit honom
at Jhrens 20 guineer skola betalas af hans excemplar af Glossario,
som han har Commission at afsätta. Jag har i bref d. 20. Aug. rättat
Mathesius härutj, sedän ej hört af honom.
Vale et me amare perge!
Jacob Serenius.

Sain. Sernanderilta, aat. Sernsköldiltä.
Sernander, adl. Sernsköld,
1.

Från Sam.

Högärewördige och Höglärde H. Professor, min högt:de
H. Broder.

Sedän hans excellence nu mera reglerat angelägenheterne
angrde så wäl den i Åbo instundande magisterpromotionen, som
40
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finska stadspastoratets besättande, fär jag härmed den aran at lemna
följande tili swar uppå min Brors tili mig aflätne angenäma bref
af d. 26. Maji sistförhn. Hwad promotionen widkommer, så är
min Bror sielfskriwen at wara promotor, sä at h:s excell :ce därwid
ei nägot kan hafwa at påminna, men at tilläta så många erhälla
graden, som Consistorium acad:m anmält, därtill bar h:s excell :ce
icke kunnat förmäs, utan funnit skiäligt at inskränka antalet af
promovendi för nu och framtiden tili högst 25, sommin Bror af h:s
excell :ces nu afgäende swar tili Consistorium widare får inhämta.
Angående Maria; annexepastorat, så fölier h:s excell:ces därä för
min H. Bror utfärdade fulmagt min k. Bror härbos tilbanda; hwarwid jag dock welat berätta, det h:s excell:ce i början war fullsinnad
för ätskillige giellande considerationens skuld at obligera min Bror
at emottaga finska pastoratet; men bar dock sedermera funnit godt
at låta bero wid consistorii senare därom giorde bemställan.
Så tili pastoratet som promotorssyslan önskar jag min Bror alsköns
lycka och wälsignelse! Förblifwandes stedse med mycken högacktning och wänskap Högärewördige och Höglärde H. Professorens, min
H. Broders hörsamste tienare

Stockholm, d. 24. Junii 1748

2.

Sam. Sernander.

Högärewördige och Höglärde H:r Professor,
min högt:de H. Broder.

J dag 8 dagar sedän kom jag sä seent ifrän Drottningholm, bwarest
jag dä war at presentera h:s excell:ce någre expeditioner tili underskrift at jag dä omöjelm fick tid at efter min tancka och ästundan
beswara min Brors tili mig aflätna angenäma skrifwelse af d. 14.
hujus, och därwid i synnerhet tacka för den wigtiga bilagan, min
Bror behagat låta medfölja. Samma skyldighet bar jag fördenskuld
nu den äran at mig afbörda, och det med sä mycket större erkäntzlos
betygande, som den lilla tienst jag kunnat giöra min Bror i anseende tili fulmagten på Marise annexepastorat, icke förtienat en sä
hederlig ihogkommelse; hwarföre jag önskar at i nägot essentiellare
mål kurnia wisa min skyldiga tilgifwenhet.

»/7 1748,
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H:s excell:ces med sista pästen afgångne bref tili Consistorium,
ang:de de uteslutne candidaterne, hoppas jag wara min Bror tili
nöjes. Jag har sedt af Lärda Tidningarne, at under Brors praesidio
utkommit ätskillige disputationer nti historii naturali, oeconomie
och topographia patriae. Om fördenskuld min Bror behagade procurera mig Communication af samma arbeten, hwilcka jag wet wara
moget sammanskrefne, så obligerade min Bror mig därigenom

mycket, emedan jag är
samste tienare

stor

älskare af siika saker.

Stockholm, d. 29. Julii 1748.

3.

hör-

Sam. Sernander.

Högärewördige och Höglärde H. Professor, min
gunstige H. Broder.

Jag har den aran at lemna tili hörsamst swar uppå min H. Brors
angenäma bref af d. 11. Sept. sidstl., at det öfwersände disputationsbandet har jag öfwerlemnat tili hans excellence, som detsamma
ganska gracieust emottog, jemte utlåtelse, at hän har stor orsak at
hysa för min Bror ali god och wänlig tancka. Jag bör ock tilstä upriktigt, at min H. Bror anlägger den flit och Industrie wid des professions förwaltande, at hän hedrar sig sielf och academien.

Jag tackar ok min Bror på det hörsamste som behagat lemna mig
Communication af åtskillige des wackra, curieusa och angenäma
arbeten, hwilcka jag med nöje igenomläst, men jag saknar dock
däribland et, som jag menar lära wara utkommit under min H. Broders praesidio, näml. de Tavastia, hwarmed jag mycket skulle önska at
kunna öka den samling jag giordt af utkomne arbeten i antiquitatibus et topographia patriee. Om jag ej är för ålitsam, beer jag at
min H. Bror täcktes fägna mig framdeles med del däraf.
Hörsamste tienare
Stockholm, d. 20. Octobr. 1749.

Sam. Sernander.
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4.

Högärewördige och widtberömde H. Professor,
min högt:de k. Broder.

Secreteraren Palen har berättat mig, det min H. Bror nyl:n skall
hafwa skrifwit mig tili ocb begiärdt underrättelse af mig om hans
excellences grefwe Tessins lefnadslopp och därunder riket giorde
tienster, at nyttias wid det arbete, sommin H. Bror sig åtagit at ä
academiens wägnar panegyrisera öfwer hans excellence; men et
sädant min H. Brors bref har jag aldeles icke undfådt, litan är mig
allenast tilstäldt et paquet innehällande en samling af disputationer,
som under min H. Brors praesidio utkommit, hwilcka som jag tror
wara mig tilsände af min H. Bror, sä aflägger jag för en sä angenäm
skiänck och ihogkommelse min hörsamste tacksejelse. Hwad eljest
den åstundade underrättelsen angär, så kan jag ei annorlunda förnöja min H. Bror därutinnan, än at härhos communicera min H.
Bror en förteckning på h:s excellences tienster och ämbeten, 1 sadan,
som jag den lemnat professoren Hasselbom för 3 ä 4 är sedän, då
hän hade et dylikt arbete under händer, som dock sedermera afstadnat. Hwad besynnerlm Stora natursgåfwor h:s excellence äger, och
huru märkeligen lian med dem gagnat riket, särdeles under des
landtmarskalcksskap år 1738 och sedermera wid ministeren sä wäl
under 2:ne ambassader tili Danmarck och Preussen, som under
presidentskapets förwaltande i Kongi, cancelliecollegio, är nogsamt
bekant. Olycka är, at denne herrens utständnc bekymmer och arbete
hu mera sä förswagat hans hälsa och förtärt krafterna, at lian nödgats hos Konungen begiära afskied ifrän sine ämbeten at i stillhet
förnöta sine öfrige dagar, och kommer det nu an därpå, huru
riksens ständer behaga yttra sig öfwer denna ansökning hos Konungen, som ei widare samtyckt därtill, än at h:s excellence mä få
dimission ifrän presidentskapet, men ej från riksråds- och gouverneursämbeterna.
Hörsamste tienare
Stockholm, d. 11. October 1751.

Sam. Sernander.

In margine: P. S. Mig är tilstäldt et paquet ifrän consistorio
acad:co tili h:s excellence cantzleren, hwaruti ligga de disputationer,
som utkommit det sidsta året där wid academien, men som desamma
ej äro tilsammans inbundne i sä hederligt hand, som skiedde sidstl:t
år och wid de andra academierne är brukeligt, sä seer jag mig ei
kunna aflemna gamma paquet tili h:s excel I:ce litan at gifwa honom
anledning tili nägot misstycke.
1

Cfr

s. 681.
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Högwördige och widtberömde H. Doctor och Professor,
min gunstige H. Broder.

Jnnan jag i dessa dagar hade den ähran ai bekomma min H.
Brors angenäma bref af d. 14. bujus, war jag sielf sinnad at lemna
min H. Broder med denna posten den underrättelse, sommin H.
Bror åstundar. Hans excellences wår acad:e cantzlers ansökning
om afskied är numera afgiord på det sättet, som Hans Maij:t nti
des remiss tili ständerna därå sig förklarat, nami. at h:s excellence
blifwit dimitterad ifrän praesidentskapet i Kongi, cantzlicollegio,
men kommer at blifwa qware wid des öfriga ämbeten, dock fär hän
derwid niuta ali den ledighet, som hans hälsas skötsel och andra
omständigheter kunna fordra. Hans excellence lät ändtel. förmå
sig härtill så wäl af H:s Maij:ts Konungens befallningar, som af r:s
ständers oma och trägna förestälning, hwilcken de yttrade genom
en formel och anseenlig deputation, så at honom wid delta tilfälle
är skiedd en distinguerad consideration och heder. Och emedan
nu h:s excellence så mycket mindre lemnar cantzlersämbetet för
Kongi, academien i Åbo, som hän redan försäkrat academien at
förblifwa därwid, så länge lian riksrådsämbetet förwaltar, ty kommer det nu an på min H. Broder och Consistorium acad:m at låta den
öfwer h:s excellence tilärnade panegyriqven för sig gä, när dem
så godt synes.
Den wänskap, som jag ser den förmon at äga hos min Bror,
gifwer mig anledning at härjemte recommendera en min angelägenhet med förmodan, at min H. Bror mig därutinnan är behielpelig. Densamma angär lönens utbekommande af academien för sidstförflutne åhret, hwartill om ej förut i cassan skulle finnas nog tilgäng, likwäl i det mästa blifwer utwäg genom de 900 d. komp:mt,
som probsten Gråå i Raunio, där det icke redan skiedt, kommer
efter h:s excellences cantzlerens resolution tili academien at utbetala. Jag hade wäl bäde bordt och welat skrifwa h. rector magnificus tili härom, men soin expeditionsarbetet jemte annan angelägen
post hindrar mig därom, så kan det wara lika gällande, om min
Bror behagar delta ährendet, iemte min wördsamma hälsning hos
honom tili god befordran anmäla. Probsten Gråå har wäl hos
cantzleren sökt något anständ med betalningen af ofwann:de des
skuld, men li:s excellence har swarat därpå at det fär komma an

630

Sam. Sernander.

på consistorii acad:ci godtfinnande, soin bäst har sig bekandt, huruwida academien bar nödigt at få samma fordran förr el. sednare betald. Jag har eljest lätit mig förwisso berättas, at bem:de probst
ei skall wara så fattig, som hän läter tili.
Hörsamste tienare

Stockholm, d. 20. Martii 1752.

6.

Sam. Sernander.

Högwördige och widtberömde H. Doctor och Professor,
min gunstige H. Broder.

Kuninkaan nimitettyä Mennanderin neljänteen teol. professorinvirkaan lähetKonungen utnämnt Mennander tili den 4:de
teologieprofessuren; sänder nu fullmakten och lyckönskar.

tää valtakirjan ja toivottaa onnea.

Jag tackar min H. Bror börsammast för communicationen af des
helt wackra panegyriqve öfwer bans excellence cantzleren, bwarest
jag igenkänner min H. Brors wanliga capacite och behageliga
tanckesätt. Det medsände brefwet tili bans excellence har jag aflemnat tili samma herre, som det med nådigt nöje emottog, och lärer
widare lemna des skyldiga swar därå, när hän fådt en present färdig, hwarmed jag förmärckt honom wilja ihogkomma min H. Bror
Hörsamste tienare
för des hafde möda och wiste wälmening.
Stockholm, d. 18. Decembris 1752.

Sam. Sernander.

7. Högwördige och widtberömde H. Doctor och Tbeol. Professor,
nuwarande Rector Magnificus, min gimstige H. Broder.
Vastaus Mennanderin kirjeeseen myöhästynyt, koska odotellut kauppaneuvoksetar Kalmeterilta kivennäiskokoelman maksuhinnankuittia. Kiitos turkulaisista

väitöskirjoista, jotka jakanut Upsalaan ja Lundiin sekä korukansiin sidottuina
Svaret på Mennanders brev hiivit fördröjt, då hän väntat på kvittens på betalningen för mineralsamlingen av kommerserådinnan Kalmeter. Tackar
för disputationerna från Åbo, vilka hän sänt tili Uppsala och Lund och inbundna

kanslerille.

i franskt hand förärat kansler.

Min gunstige H. Broders hörsamste tienare

Stockholm, d. 2. Novmbris 1753.

Sam. Sernander.

“/u 1752, 2 /u 1753,
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Högwördige och widtberömde H. Doctor och Professor,
min gunstige H. Broder.

8.

Lupaa loimia sen hyväksi, että maist. Björklund pääsisi filosofian apulaiseksi
eroavan maist. Heinriciuksen jälkeen.
Lovar medverka tili att mag. Björklund
måtte hli filosofieadjunkt efter mag. Heinricius, som lär taga avsked.

En har jag dock orsak at fruckta före, näml. adjuncten Nääf,
hwilcken, om han får weta, at wid denna öpning någon förmon af
lön blifwer öfrig, torde, såsom äldre adjunctus än h. Biörklund
docens, wilja påstå företräde tili accord med mag:r Heinricius, men
tili afböjande häraf lemnar jag tili min H. Broders närmare ompröfwande, om icke bäst wore, at mag:r Heinricius blefwe anmäld
tili afskied med hela lönens åtniutande, då emellan honom och
Biörklund sedermera kan giöras den afhandling om lönen som de
bäst kunna åsämjas om; hwilcket expedient, om det finnes tili
ändamålet bidragande, min H. Broder likwäl täcktes såsom af sig
sielf utföra, utan at någon annan får weta, at jag däri har någon dehl.
Professors caractere kan mag:r Heinricius få, om han därtill hos
cantzlern recommenderas, emedan han den hedern, i anseende tili
des långliga tienst och wälbekandte grundeliga lärdom wäl förtient.
Hörsamste tienare

Stockholm, d. 22. Augusti 1755.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,

9.

min gunstige H. Broder.
Kiittää kirjeestä

för brevet m.m.
Det är ledsamt, at professor Mesterton sä anständigt begiär flyttning tili theologiska professionen, hwilcket giordt, at h:s excell:ce
cantzleren mäst determinera sig tili hans faveur, ehwad besynnerlig estime och tilgifwenhet h:s excell:ce eljest har för h:r professor
Clevberg; men som h:s excell:ce, säsom fränwarande ej på annat
sätt kan hielpa än genom en legere recommendation, som hän befalt
inflyta i förslaget, så har professor Clevberg mycken apparence at
winna, om des gynnare och wänner i häfwet wilja med alfware
arbeta för honom hos Konungen. Wid slutet af denna wecka lärer
man

få

se

y.m.

Tackar

hwilcken som reusserar.

Sam. Sernander.
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Om min H. Broders sorgfällighet at bibehålla sämja och stillhet
där wid academien är h:s excell :ce helt försäkrad, särdeles soin
h:s excell:ce tili sitt nöje lunnit så öfwertygande pro! däraf i consistorii nyl:n ankomne swar på h:s excell:ces föreställning ang:de
det sidsta owäsendet. Hän bar ock befalt mig upsätta behörigt bref
därom, men för en förestående resa tili Westeråhs pä 14 dagar
Ödmiuke och hörmåste därmed dröjas tili återkomsten.
samste

tienare

Stockholm, d. 19. Julii 1757.

10.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

För min H. Broders swar och yttrande, ang:de professor Heinricius, tackar jag ödmiukel. Soin jag finner, at min H. Broder icke
wet någon utwäg tili bem:de mans hielpande på något sätt där wid
academien, så har jag ock hållit för onödigt at oroa h:s excellence
grefwe Tessin med anmälan af hans ansökning, emedan jag icke
seer, at herren kan see honom tili godo på nägotdera sättet, som
hän begär, hwarcken med befordran tili ny tienst, som effter förordningarne är dem betagit, hwilcka taga afskied med förbättring
på caracteren, icke ell:r tili pension pä cronans stat, hwarest slikt
understöd effter författningarne icke bestås andra, än beträngda
och fattiga änckor. Mannen har icke eller warit hos mig, sedän
jag hade den ähran at sidst skrifwa min H. Broder tili; torde hända
at hän misstyckt, det jag gifwit honom så slät apparence om hielp
genom cantzleren. Skulle hän widare komina, will jag hälst styrcka
honom at widtaga den utwäg, sommin H. Broder behagat omnämna,
och hwilcken äfwen är den endaste och bästa, nami. at hän retirerar
sig härifrån tili sin broder i Randasalmi, då Consistorium i Borgo
torde kunna försee honom med något litet brödstycke där i stifftet.
H. professor Mestertons suppliqve at winna flyttning tili qvart.
theologus afgär nu tili min H. Broder och Consistorium acad:m
med remiss, hwilcken h:s excellence sielf päskrifwit. Jag hade förut
i bref förestäldt honom de skiäl, som jag tyckt härwid wara med
och mot, samt hemstält, huruwida hän i remissen wille läta inflyta

Vl2 1757, 27 / 6 1758.
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någon gynsam tillåtelse för saken. Men sommin H. Broder ser, så
har herren stält remissen i de termer, at den mera lärer stielpa än
hielpa, hwartill orsaken är at professor Nääf, hwilcken han förstår
wara egentel:a driffiädren tili ansökningen, har i åtskilliga måhl
desobligerat honom, (tili tack för det han warit för lätt at låta sig
förmås tili at befordra honom längre än han welat) så at han nu ei
mera är honom bewågen, utan önskar fast helre at han wore en så
otacksam och orolig betient wid academien qwitt. Samma önskan
har ock jag, som af den mannen blifwit aldeles uttröttat genom hans
oändeliga och plågsamma effterhängsenhet. Således lägger jag mig
icke el:r ut för denna ansökning, utan som doctor Mesterton lärer
giordt densamma mer af twång än egen böjelse, så håller jag för
bättre at Näfven nu qwarhålles wid en subaltern syssla under subordination, tili des hans omäteliga ambition drifwer honom at söka
sig tili någon syssla utom academien. Därtill harhan ock lätthet
nog, såwida han nästlat sig in med et wist folck wid håfwet och
warit deras minister iniqvitatis wid tiensters förgifwande, hwilcket
såsom en prästman oanständigt, h:s excellence i synnerhet ressenterar. Detta insteg giör ock, at han inbillar sig at kunna genomdrifwa alt, och däribland, som jag hörer, äfwen det at kunna skaffa
en qvart. theol. särskilt lön, men härutj bygger han flotta i luften;
ty jag wet ej hwarifrån en sadan lön skall tagas, åtminstone kan
det ej skie på cronans stat, hwars tilstånd hurudant det är, hwar
och en lättel. kan föreställa sig, då närwar:de conjuncture efftersinnes.
Detta skrifwer jag nu i förtroende, på det min H. Broder för sig
enskilt må giöra däraf i förewarande måhl den usage, som bäst synes.
ödmiuke och trognaste tienare
I

—■Stockholm, d.
11.

4. Decembr 1757.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

Jag har haft den ähran at bekomma min H. Broders sidsta högt:de
bref och sedt däraf det bekymmer, som Kongi, resolutionen ang:de
prsebendepastoratet hos min H. Broder billigt förorsakat, i anseende
tili den grund, hwarpå den blifwit stäld och som synes wilja låfwa
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en föga Mng wahracktighet af benädningen. Men jag iefwer i det
säkra hopp, at om församlingen sknlle röra sig, när casus existerar,
lärer rädet wäl finna utwäg at sä förklara resolutionen, at min H.
Broder bör innehafwa ocb nyttia pastoratet ätminstone ännu i några
åhr, pädet min H. Broder wid nästa riksdag mä kunna befästa sig
därutj, ocb at winna nägon annan ersättning för bortmiste inkomster
wid biskopsstolen.
Jag är helt confus däröfwer at min H. Broder emot mitt i förra
brefwet giorda förbehäll welat på sätt soin skiedt är, belöna mig
för den ringa tienst jag kunnat giöra min H. Broder wid fören:de
tilfälle. Af alt hierta gärna tienar jag min H. Broder utj hwad
mähl som kan förefalla, litan afsigt pä sädan winning; dock som
jag nu måste foga mig effter min H. Broders gunstiga behag, så
aflägger jag nu sä mycket ymnigare tacksejelse för denna gäfwan,
ödmiuke ocb
som jag räknar densamrna för helt oförtient;
trognaste tienare
Stockholm, d. 27. Junii 1758.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.
Ilmoittaa kanslerin suostuneen korottamaan promovendien lukumäärää 50:een.
Meddelar, att kansler bifallit tili att höja promovendis antoi tili 50.

Ödmiuke tienare

Stockholm, d. 8. Aug. 1760.

13.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.
Maaherran ja tuomiokapitulin kirje
Tackar för brevet av den 24. lii.
Vid första tillfälle skall landshövdingens och domkapitlets brev angå-

Kiittää 24.111. 1763 p:tystä kirjeestä.

piispantalon myymisestä esitetään ensi tilassa.
1763.
ende biskopshusets försäljning föredragas.

Alkuperäisessä kokoelmassa on liitteenä jäljennös tätä asiaa koskevasta
kanslerin (C. G. Tessinin) 31. VII. 1760 p: lysiä Sernanderille lähettämästä kirI originalsamlingen finnes såsom bilaga en avjeestä, jota tässä ei julkaista.
(C.
av
det
brev
kansler
G. Tessin) av den 31. VII. 1760 tili Sernander,
skrift
från
vilket gäller denna sak och här icke publiceras.
1

»/s 1760, 26/, 1763.

635

Af hans excellences cantzlerens tili min H. Broder mi afgående
får min H. Broder inhämta hwad tancka hän stadnat utj ang:de
disputen om gratialspanmälen, hwilcken tancka jag ock tror at min
H. Broder lärer finna äga sin riktiga och fasta grund. J mitt sinne
är jag därom fulleligen öfwertygadt (sid), at om denna sak under
närwarande tids ställning och crisi förekommer i rädet, sedän slatscontoiret, soin oundgångel. skie bör, blifwit hördt, sä går academien i största fahra at mistä hela förlöningen, ty jag minnes nog,
huru statscontoiret ähr 1749 påstod at denna spanmål skulle tili
cronan aldeles indragas, och at h:s excellence grefwe Tessin då soin
knappast med sinä bewekande förestälningar förmädde tillwinna
densamma ät academien; men mi är conjimcturen längt farligare.
Eljest när man anseer första sättet tili gratialets acquirerande och
widare förloppet däraf, så har theol. faculteten rätten på sin sida
och är des olycka, at densamma ej kom at befästas med tydeliga
ord utj 1749 ährs konungabref, hwilcket de andra faculteterne bordt
besinna, om de welat agera raisonnabelt.
Hwad i öfrigt angår adjuncten Biörklunds åstundan at få bortaccordera sin syssla tili magister docens Schalberg, sä lärer min
H. Broder sielf nogsamt finna, at om denne Schalberg är bland de
yngsta docenter, samma accord omöjel. kan winna framgång, i fall
3:ne äldre och mera förtiente söka sysslan, ty accordet säsom effter
förordningarne olofligit får icke publiqvement giälla för motiv,
och därhos bör härwid ordentel. förfaras, så at Biörklund först
får afskied, och förslag sedän insändas pä 3:ne, effter den proceduren, som wid de andre academierne iacktagas. Det torde därföre
wara bäst at härmed nägot ännu temporiseras, til dess de 3 :ne
adjuncti extraordinarii hunnit effterhand blifwa befordrade undan,
hwartill kan wara liknelse dä Schalberg sedän torde wara säker om
förslaget, och widare winna cantzlerens åtancka.
ödmiuke
och trognaste tienare

swar

Stockholm, d. 26 Aprilij 1763.

Sam. Sernander.

In margine: J morgon förmodar jag at beswären öfwer förslaget
tili hist. et mor. professionen ändtel. skola hinna blifwa afgiorde,
dä jag önskar at ledigheten sedän måtte blifwa besatt effter min
H. Broders åstundan, hwilcken jag ännu ej annat wet än at cantzleren will söka fullgiöra, sä widt hän förmär.
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14.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

Kiittäen kirjeestä 11. X. valittaa, ettei ponnistuksistaan huolimatta ole voinut
pysyttää maist. Cavanderia vaaliehdolla Maskun kirkkoherranvirkaan, vaan on
neuvosto virkavuosien perustuksella asettanut kirkkoherra Boreniuksen hänen
tilalleen.
Tackar för brevet av den 11. X. Beklagar att hän oaktat sinä
bemödanden ej kunnat bibehålla mag. Cavander på förslag tili kyrkoherdeämbetet i Masku; riksrådet har uppställt vicepastor Borenius, som har flera
tjänsteår, i hans ställe.

Hwad angär den obehageliga affairen emellan professor Heinricius och adjuncten Biörklund, så har sidst:nde adjunct icke warit
hos mig, sedän jag ficke min H. Broders bref, at jag kunnat seja
honom det min H. Broder behagat utläta sig i ber;de aff air; men
Heinricius har jag en gång räkät och det icke längesedan, dä jag
alfwarsamt förehölt honom de obetänckta utlåtelser, som hän haft
ang:de sitt accord med mag:r Biörklund, och hwilcken ingen kunde
sätta tro tili som wet at min H. Broder lagt handen därwid; men
jag fick under hans phantastiska griller et mycket oredigt och ofullkomligt swar; tyckte mig dock nägorlunda kumia förstä, det hän
erkände sig wäl blifwit fömögd för cessionen af tiensten, men icke
för lönen, för mistningen hwaraf under de förflutne ähren hän
pästod ersättning, beklagande sig därjemte öfwer mycken liden
oförrätt och förföljelse. Jag koni då ej ihog at något ang:de denna
lönen passerat hos cantzleren, hwilcket jag sedermera mig pämint
och eftersedt samt funnit det hän genom en ingifwen skrifft under
d. 6. Nov. 1755, hwilcken cantzleren under d. 26. Febr. därpåföljande confirmerat, cederat lönen tili mag:r Biörklund sä länge
hän adjuncti sysslan innehade, förklarande därjemte at hän därföre
genom min H. Broder här i orten blifwit förnögd. Härmed skall
jag nu söka at stoppa munnen tili på denna usla mannen, när jag
härnäst räkar honom, och förmodar at lian så mycket lättare kan
bringas tili sansning och discretion, som hans egentel:a mening
under sitt griller och otydeliga tahi måtte wara at förbehälla sig
adjunctslönen, i fall Biörklund skulle genom afsked träda frän
sysslan. Och som detta icke, casu existente, kan nekas honom, så
fär hän därigenom et litet soulien at lefwa utaf under sin uselhet,
hwarutj hän går här på gatoma academien och literaturen tili wanheder, fast successoren säledes kommer at blifwa lönlös, där lian
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icke skulle wilja ingä et lika accord med honom som mag:r Biörkhmd.
Huruwida riksdag kommer at utskrifwas tili nästkom:de åhr som
rycktet en tid föregifwit, är ämm owiss. Deliberation därom skall
dock wara hällen i rådet, fast icke wid cammarexpeditions-protocollet, utan förmodel. wid utrikes, i anseende tili den fordran riket
bar hos franska häfwet för obetalte subsidiemedel, och hwilcken
regeringen påstädt at utbekomma tili afbetalning af cronans skuld
för första cronolotteriet som nästkom:de åhr bör skie, och hwartill
ber:de subsidiemedel äro destinerade at anwändas.
ödmiuke
tienare

Stockholm, d. 11. Novembr 1763.

Sam. Semander.

P. S. Efter förra wanligheten skickar jag nu öfwer tili h. landsböfd. Wai len bancoattesten om insättningen af sidsta halfwa
åhrs interresset för Ekestubbiska capitalet. Och som jag ej är
fullwiss, om h. landshöfding:n är qwara i Åbo, effter hän på sin anhällan fådt af Konungen nägon tids permission at resa hit öfwer
tili Stockholm, sä har jag trodt mig böra gifwa min H. Broder
tilkänna, som pä händelse af h. landshöfd:ns frånwaro lärer täckas
foga anstalt om brefwets qwarhållande och attestens uttagande.

15.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

Sedän jag för nägot mer än 8 dagar sedän anländt hit tili Dahlhos minä broder nyttia en liten ledighet tili medium
Augusti nästkom:de, har jag haft den ähran at bekomma min
H. Broders högtährade skrifwelse, ang:de des gärds inköpande tili
et ständigt biskopssäte på det sätt, sommin H. Broder berättar
wara af h. landshöfdingen och consistorio ecclesiastico hos Hans
Maj:t i underdänighet föreslagit.
Det är mig okiärt at jag nu skall wara borta ifrän Stockholm
orten at

och ej närwarande kunna giöra min H. Broder i denna angelägenhet det biträde, som åstundas. Men sä skrifwer jag dock
tili h. cantzlirådet von Heland och recommenderar hos honom sakens
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skyndsamma och goda befordran samt at tili ändan Communication
med cammarcollegio och statscontoiret mätte, sä widt möijeligt
wara kan, afböijas.
.lag anseer ock en slik Communication för
onödig, emedan det är nog tydeligt, at om ej continuation af hushyremedlen bewiljas för den tid, som begäres, sä blifwer intet af
med hela handelen, och då fär statswärcket kannas wid denna hushyras betalande för längre tid. Af förfarenheten har jag dock
anledning at fruckta det rädet will höra åtminstone statscontoiret
häröfwer, men så förmodar jag, at det torde ansee saken på sin
rätta ända, och styrcka tili bifall därå. Mig skall det wara en
stor fägnad at förnimma, det min H. Broder skiedt nöje härutödmiuke och hörsamste tienare
innan;
Stora Skedwi, d. 18. Julii 1764.

16.

Sam. Sernander,

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Iloitsee piispan onnellisesta paluusta kotimaahansa.
lyckliga hemkomst.

Gläder sig över biskopens

Tili en sädan min wördsamma wälmenings skriffteliga betygande
har jag fädt anledning af twänne academien rörande ährender, som
hans excellence h. riksrädet och acad:se cantzleren befalt mig hos
H. Biskopen anmäla. Det ena angår fransöska spräkmästarebestälningen därwid academien, hwartill hans excellence utsedt
capit. De la Motte, säsom förmodel. den bäste och tienligaste af de 3
sökande och föreslagne. Men som lian tilförene wisat ringa hog
för at resa dit öfwer, och man däraf haft anledning at fruckta,
det hän widare i sädan tröghet torde fortfara, så har h:s excellence
tili at härutinnan sätta honom i något twång mäst taga den utwäg
at tillseja honom, det hän icke fär fullmagten innan lian infunnit
sig i ämbetsorten, då lian har densamma at emottaga af H. Biskopen,
tili hwilcken den skulle hlifwa öfwersänd. Huruwida denna man
sedermera begifwit sig på resan, har jag ännu icke kunnat utspana,
Emedlertid har jag härmed bordt skicka H. Doctoren och Biskopen
hans fullmagt tillhanda, med anhällan tillika, at när lian sig tili
des emottagande hos H. Biskopen infinner, H. Biskopen täcktes
då affordra af honom 36 dahl. kopp;mt och sedän befalla acad:te
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secreteraren at belägga fullmagten med så stor carta sigill. jemte
behörig påskrifft.
Det andra älirendet rörer de i Kongi, statscontoiret förledit åhr
insatte stipendi! medlen, nami. 17.000 dahl. Wahlska och 22.000 d.
kopp:mt Ekestubbiska, hwilcka wid insättningen, soni skedde d.
25. Febr. och d. 8. Aug. ber:de åhr, ej emottogos pä längre tid
än et åhr. Som denna tid numera är förfluten och Kongi, statscontoiret utj de 2:ne sidstutkomne aviseme intimeradt, det siika
cronolähn komina at inlösas, då de aro förfalne, sä har jag, då tiden
redan är inne tili interessets uttagande för sidsta halfwa åhret,
äfwen mäst taga ber:de capitalet i.t jemte interesset räknadt tili
d. 4. hujus. Hwad disposition och anstalt h:rr executorerne widare
behaga giöra med dessa medel, borde wäl nu afwäntas, men emedan
därmed torde nägot pä tiden utgä, ty har h:s excellence acad:se
cantzleren, pädet medlen ej imedlertid mä stä ofrucktbare tili
nägon academiens förlust, tyckt rädeligast wara at låta dem straxt
insättas i lähnebanquen, hwaruti de sedermera, sex weckor effter
upsägningsdagen, kunna uttagas, om och när h:rar disponenteme
godtfinna, i fall nägot bättre och fördelacktigare ställe tili deras
förräntande skulle kunna inträffa.
Denna insättning har jag ock i gär besörgt om, hälst utom förenämnde consideration äfwen den omständigheten wille päskynda
densamma, at för wisso berättas det bancodeputationen och secrete
utskottet skall hafwa beslutit, at icke engäng capitaler ad pios usus
widare få i banquen tili förräntande insättas, och at befalning härom
alla dagar dit införwäntas. Om h:rr disponenteme skulle firma
godt at låta dessa capitaler än widare pä någre åhr komina in
utj Kongi, statscontoiret, på det sättet at nägra des förskrifningar
på cronolähn emot bancoaccept, som icke ännu på någre åhr blifwer
förfallna, inlösas, torde en sådan utwäg wara möjelig at winnas, om
icke för hela summorne, dock tili nägon dehl, hwilcket jag will giöra
min flit at höra effter; men hwad som härwid tyckes förorsaka
nägon betänkelighet, är det, at när desse förskrifningar blifwa förfalne, wägen då tili medlens insättande i banquen är stängd. Härom,
hwad Ekestubbiska capitalet angär, hade h:s excellence welat skrifwa
h. landshöfd :n Wallen tili, men som lian ej ännu fädt h. landshöfdingens swar ang;de continuationen af fullmägtigskapet wid Ekestubbiska testamentets förwaltning, sä har h:s excell:cc welat låta
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bero wid den berättelse och förestälning jag nu haft den ähran hos
H. Biskopen at andraga.
Härhos tager jag mig den friheten at läta affölja wäxelbanquens
2: ne attester om de där insatte interesseme, at däraf giöras wanligt
ödmiuke tienare
bruk,
Stockholm, d. 9. Septembris 1766.

17.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

För 3:ne weckor sedän el:r något mer, hade jag den ähran at
genom href anmäla hos H. Biskopen et och annat academiskt
ährende, i synnerhet ang;de Wahlska och Ekestubbiska stipendii
medlen, som af Kongi, statscontoiret blifwit äterbetalte. Förmodar,
at samma bref kömmit H. Biskopen ricktigt tilhanda och afwacktar
hwad h:rar disponenteme om ber:de medel behaga föranstalta.
Hwad som nu egentel. föranläter mig at skrifwa H. Biskopen tili
är en i dessa dagar förfallen obehaglig nyhet, ang:de denna academies cantzler h:s excellence grefwe Liewen, hwarom jag trodt mig
ej böra dröja at lemna H:r Biskopen underrättelse. J förrgär föredrogs i rädet et bref ifrän secrete utskottet, hwarutj riksrådet och
generalgouverneuren i Pomern grefwe Löwen anmäles tili 2 åhrs
tienstfrihet, och h. riksrådet grefwe Liewen at under samma tid förwalta generalgouvernementsämbetet, samt sedän effter förstber:de
herres död, samma ämbetet fullel. tilträda, et beslut, som synes wilja
pålägga H. Biskopen och Consistorium acad:m den nödwändigheten
at icke längt tili skrida tili et nytt cantzlers wahl, emedan h:s excelhce grefwe Liewen icke längre kan skiöta cantzlersämbetet för
denna academie, sedän hän flyttat öfwer tili Stralsund, hwilcket
förmodel. lärer skie i denna höst och sedän hän äterkommit ifrån
des resa med H:s Kongi. Höghet Cronprintzen.
Härwid mäste jag altsä andraga et annat obehagligt mähl, som
angär plickt för dem af consistorii acad:ci ledamöter, hwilcka sutit
öfwer rättegängstwisten emellan h. professor Hassel och doctor
juris Ekenberg, hwarom, uppå r:s ständers anmälan och begäran,
Konungens bref i dessa dagar ankommit tili h:s excellence acad:se
cantzleren med befalning at hän om wärckställigheten däraf harat
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draga behörig försorg. J fall academiens nuwarande rector är i denna
sak dehlacktig, wet jag ej, hwem h:s excellence egentel. skall anmoda
om executionen af delta beslut el:r om ber:de plickts utfordiande,
hwilcken är 150 d. silf :mt för hwardera och skall erläggas tili lazarettet där i Åbo. Jag anhåller at fä weta H. Biskopens tancka
härom, och om icke den enda utwäg i berrde händelse blifwer för
acad:se cantzleren at härutinnan addressera sig tili H. Biskopen.
För öfrigt bör jag ock heratta, at näst förrän h. riksrådet och
acad:ae cantzleren afreste, och då jag hos honom aflade min
afskieds upwacktning, gaf hän mig 2:ne consistorii acad:ci bref,
ang:de des beslut om 3:ne docenters antagande, hwarwid h:s excellence yttrade sig ej hafwa nägot at päminna; men jag hann då ej
at upsätta och expediera swar härä, utan mäste därmed anstä tili
h:s excellences äterkomst, hwarföre det nu mä ankomma pä H.
Biskopens och consistorii acad:ci behag at låta dessa docenter
imedlertid bör ja deras giöromåhl, om sä nödigt finnes.
At riksdagen nu mera är utsatt at slutas d. 13. el:r 14. nästkom: de,
lärer wara H. Biskopen redan berättadt. Professor Nääfs sak hos
ständerne sejes wara så slutat, at secreta deputations betänckandc
blifwit bifallit, hwilcket är beklagligt nog, i anseende tili den mistning af lönen, som de yngste professorerne därigenom kunna kornma
at widkännas.
Ödmiuke tienare
Stockholm, d. 3. Octobr. 1766.

18.

Sam. Sernander.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtwördade H. Broder.

Twenne min H. Broders gunstiga och angenäma bref har jag haft
den ähran at undfä.
Det fägnar mig at förnimma däraf, det h:rne disponenterne funnit sig nögde med hwad som här blifwit giordt med de af statscontoiret återbetalte Ekestubbiska testamentsmedlens insättande i
banqven. Samma insättning skedde i hög tid, somman plägar se ja,
emedan ständerne icke längt därefter beslöto, at banqven skulle framdeles tils widare blifwa tillsluten för alla lähn, ähwen tili pios usus,
41
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hwilcket Konungens därom mi utkomne kungiörelse utwisar. Nägon
statscontoirets obligation med banqvens accept tili at därutj förbyta
Ekestubbiska bancocapitalet, bar jag icke ännu kunnat öfwerkomma,
ehuru jag giordt min flit at höra därefter, frucktar ock at en sädan
swårl:n står at fäs, af orsak, at siika sedlar nu blifwit begärliga,
sedän man blifwit förwissad, det cronan dem tili fullo inlöser, hwarföre jnnehafwarne dem på et så säkert och fördelacktigt ställe helre
behälla än försälja, och om nägon ändtel. will giöra det sednare,
skier det icke utan anseenlig mellangifft tili 3 å 4 procent, som
mig är sagt. Huruwida nu b:rar disponenteme wilja bestä en sädan
rahat, bör jag säledes förrut weta. J statscontoiret bar jag sedt, at,
utom Ekestubbiska capitalet af 41.000 d:r, som ännu stär där qwara
i 17 åhr, aro inga pä längre äterstäende tid än 12 ähr, räknade från
det innewarande. Kunde en el:r flere sedlar pä sidst:de tid erhållas,
wore önskeligit, men härwid möter den betänckligheten, huruwida
capitalet, som säledes komme at tagas ur banqven, finge effter den
tidens förlopp sättas dit in igen, om ej nägon annan utwäg förefölle tili des förräntande pä fördelacktigare sätt.
Jag glömde i mitt förra bref at öfwersända afskriffter af lähnebancoattesterne på de där insatte capitalerne, hwilcka afskriffter
fördenskull härhos affölja.
Huru h. riksrädet och acad:ae cantzleren kunnat yttra sig ang:de
probstinnan Hedmans testamentariska disposition, det behagade min
H. Broder inhämta af hans nu afgående swar, hwarmed kömmit at
nägot längt på tiden utgå dels af wäntan pä närmare underrättelse
om författningen frän directeuren Runeberg, med hwilcken h.
secret :n Arhenius corresponderat, dels at genom cantzlerns bortowaro pä en mänad med Cronprintzen. Därmed bar ej el:r nägot
presserat, sä wida testamentet icke gär i wärckställighet förän
effter testatricis död. Det ankommer nu på min H. Broders och
consistorii acad:ci ompröfwande, hwad i denna sak widare mä
wara tillgiörande. Hwad i brefwet är nämt om den tancka wid
Upsala academie skall hysas i detta mähl, bar man hördt af häfintend. Julinschiöld, som nu är här i staden. Det expedient, min H.
Broder i et des bref gifwit tili executionen af ständernes beslut om
den consi:io acad:co ålagde plickten, bar b:s excellence cantzleren
äfwen ansedt för det bästa och äfwen det enda, som kunnat widtagas. Och lärer brefwet härom förmodel. redan wara ankommit.
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Ännu äro ej ständernes bref okpomne tili Konungen om plantagemedlen och understödet tili laboratorium chemicum, men at de
förre äro bibehålne, bar jag kunnat döma däraf, at de ej omnämnas
i det bref, som innehåller indragningarne af de af manufacturfonden
bestädde utgiffter. At cantzlers secreterare-lönen blifwer bibehällen
här pä extrastaten tili nasta riksdag, bar jag sedt af brefwet om
statswärcket.
Eljest är ständernes bref om profess. Nääfs och Hartmans uprättelser upkommit, och lärer snart eommuniceras cantzleren tili
wärckställande. Det är bedröfweligt at see, det för desse 2:ne
owänner 2:ne äldre philos. professorer skola stä tilbaka ifrän förslaget tili theologise professionen, och de 2:ne yngste ord:e phil.
professorerne mistä de lönen dem effter fullmagt och naturlig ordning borde tilfalla. Hwilcken min H. Broder nu ästundar tili theologus, antingen d:r Mesterton el:r Nääf, torde jag framdeles få höra.
H:s excell:ce cantzleren har sagt mig, at han wid första giörlighet ämnar begifwa sig öfwer tili Stralsund och således icke långt
tili skrifwa sitt afskiedsbref tili min H. Broder och consistor.
acad.
ödmiuke tienare

Stockholm, d. 11. Nov. 1766.

Sam. Sernander.

In margine: P. S. För min H. Broders gunstiga tillsejelse om de
hos mig saknade disputationens anskaffande, tackar jag ödmiukast.
men blyes, at min H. Broder härmed skall hafwa beswär. För 2:ne
dagar sedän ankommo sidsta ährs disputationer från Upsala; men
som alla Åbo fartyg nu äro bärifrån afgängne, sä mäste med deras
afsändande anstä tili währen.
Som manufacturcontoiret nu aldeles uphört, sä kommer commercecollegium nu at tillskrifwas ang:de plantagemedlen.

19.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige och högtwördade H. Broder.

Hyvää uutta vuotta!

Ett

gott nytt år!

Hwad författning widare kan blifwa tagen utj Hedmanska testamentssaken, jämwäl i det som rörer de i banqven insatte Ekestub-
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biske stipendi! medlen, torde jag framdeles fä höra. Det förra lärer
blifwa et ämne at andraga hos academiens til komin ande cantzler,
emedan h. riksrädet grefwe Liewen lärer innoin 14 dagar låta afgå
sitt afskedsbref tili academien och begifwa sig pä resan tili Pomern. Dessförinnan bar lian dock läfwat i ömaste och kraftigaste
mätto hos Konungen bearbeta doctor Mestertons utnämnande tili
theologiska professionen och hoppas jag at Konungen honom därutj
gynnar, fast Näfven icke underlåter at pro more suo pä alt uptänckeligt sätt söka poussera sin befordran, äfwen med penningars
utbiudande, som det will förliudas. Men den mannen kan läta sig
noja, om hän får successionen effter doctor Mesterton.
Det förestående nya cantzlers-wahlet torde blifwa bekymmersamt
för min H. Broder och consistorio acad:co. Jag wet icke, tili
hwilckens utwäljande jag hälst mä styrcka. En herre, söm är literat och förstår latin, tyckes sielfwa ämbetets beskaffenhet fordra.
och i det praedicatet tror jag riksråden Frisendorff och Hermelin
komma närinäsi. Huruwida det drabbar pä riksrädet Hiärne, är mig
icke tillräckel. bekandt. Men jag säger för min dehl i delta måhl,
som äsnan sade i fabeln: Quid mea refert cui serviam, clitellas modo
dum portein meas?
Ödmiuke tienare
Stockholm, d. 7. Januarii 1767.

20.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Iloitsee piispan onnellisesta paluusta Turkuun ja lähettää hänelle, kanslerinviran ollessa avoinna, kuninkaalta kanslerinvirastolle saapuneen kirjeen.
Gläder sig över biskopens lyckliga återkomst tili Åbo och sänder honom ett under
kanslersämbetets vakans tili detsamma anlänt brev från konungen.

delta tillfälle at öfwersända wäxelbanqvens
sidst
och där insatte interessen af Ekestubbiska
de
uttagne
på
och Wahlska stipendii capitalerne.
Nu får jag ock det nöjet at berätta H. Biskopen, det professoren
doctor Mesterton blifwit af Hans Maj:t utnämd tili den lediga theologiska professionen, hwilcket ändtel. skedde sidstförl. Tisdag el:r
d. 7. hujus, dä Konungen hoit cabinet. Och skickas jämwäl f uliin agt en hein:de h. professor nu tillhanda.
Äfwen nyttiar jag ock

attester
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Hovi-intendentti, vapaaherra Sparren pyynnöstä suosittelee tämän enl, palvelijaa Hedengreniä, jonka piispa kreivi Tessinin pyynnöstä auttoi varavahtimestariksi, nyt pääsemään akatemian varsinaiseksi vahtimestariksi.
På hovintendenten, friherre Sparres begäran rekommenderar hän dennes tidigare betjänl
Hedengren, som biskopen på greve Tessins begäran förhjälpte tili vicevaktmästare, alt bli akademiens ordinarie vaktmästare.

Ödmiuke tienare

Stockholm, d. 10. Aprilis 1767.

21.

Sam. Semander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller, min
högtwördade och gunstige H. Broder.

Kiittää 10. Xl. p:tystä kirjeestä ja iloitsee Mennanderin hyvinvoinnista.
Tackar för brevet av den 10. XI. och gläder sig över Mennanders goda hälsa.

Hwad angår de härhos Konungen anhängige måhlen, hwarutj
min H. Broder ästundar skyndesamt slut, sä är det om collect för
Kaxkerta capell redan afgiordt och det förmodel. tili någorlunda
nöje för min H. Broder och wederbörande församling, som redan
lärer wara kunnigt genom Konungens därom afgängne bref, men
de öfrige äro ännu oafslutne. De 2: ne som höra tili cammarexpeditionen, nami. om collect för Cangasala kyrcka och capellanslägenhetens i Lemo fördelande, hafwa wäl nu i 14 dagar warit på föredragningslistan, men dock ej ännu kömmit före. Hade jag någon
dehl i föredragningen, skulle därmed förmodel. redan warit bestäldt,
men min förmäga är inskränckt endast tili tätä päminnelser, hwilcka
jag ej underlätit el. skall widare underlåta at giöra. Det 3: die
målet, ang:de Uhleå pastorat, hörer tili justitiserevision och har
f allit på statssecret. Heggardts lott, hwilcken altsedan Junii månad
haft permission, hwarunder ock de honom tillhöriga saker kömmit
at hwila; men som lian nyl. fädt prolongation på denna tienstfrihet
och en af protocollsecreterarne blifwit förordnad at förrätta hans
syssla, sä bar sidtsn:de man läfwat mig at förhielpa detta mähl
tili slut, sä snart möjeligt wara kan.
Huruledes log. och metaphys. professionen numera blifwit äterbesatt, lärer redan wara där å orten bekandt. Som h:r riksr:t
acad:se cantzlerens föresats i detta mähl warit at tili undwikande
af klander stricte följa det begrep hän fattat om meningen af stän-
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dernes föreskrifft om Näfs och Hartmans uprättelse, ehuru besynnerlig och obehagelig den bonom förefallit, sä bar däraf bändi,
at hän mäst tillstyrcka dessa 2 ;ne gniares presenterande allena,
hwarwid den sednare haft mästa styrckan at utwärcka sig Konungens
utnämnande, hälst cantzleren härwid hoit sig aldeles indifferent.
Altför ömt och beklageligt, at lönerne nu skola dragas ifrän de
2:ne äldre bederlige ordinarie professorerne, och i synnerhet at
en extraordinarie skall fä niuta den ena, bwilcket är och förmodel.
blifwer et ohördt exempel. Denne sidstnämde torde nu pretendera
at wara sielfskrefwen tili den först ledig blifwande profession i
philos. faculteten; men om samma ledighet blifwer sådan, at lian
därtill ingen skickelighet äger, så tycker jag, at constitutionerne
och salus academise, som fordra bästa skickeligheten, böra giälla,
och ständernes beslut därefter uttydas.
Theologiska facultetens nuwarande tilstånd är äfwen wisserl. at
beklaga. Mone ej nödigt skulle wara, at en qvartus tillförordnades,
hwartill h:s excellence cantzleren ej torde finnas obenägen, om
min H. Broder skulle med honom därom först öfwerlägga. Om professor Ross kunde fä sådan flyttning, hwarigenom ingen ord. philosophisk lön blefwe ledig, sä synes ej casus wara inne för Näfs
befordran, utan Consistorium äger fria härider at uprätta et ordenteligit förslag, då någon skickeligare än Näf kunde befordras tili
successionen.
ödmiuke tienare
Stockholm, d. 11. Decembr. 1767.

Sam. Sernander.

In margine: At see min H. Broders härwarande h. solin, i hwad
jag kan, tili godo, därtill är jag sä högst willig som skyldig; men
hans egna goda och behageliga qvaliteter, soin wisa sig i flit och
dygdigt upförande, äro den bästa guarant (sic!) för hans widare
lycka.

22.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige och högtwördade H. Broder.

Suosittelee yliopp. Arborenin pyyntöä päästä Turun akatemian kirjakauppiaaksi. Kiittää Mennanderin suosioll. lupauksesta Hedengrenin suhteen (kts.
kirjettä n:o 20). Aikoo seitsemäksi viikoksi mennä juomaan terveysvettä.
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1767, ■'/« 1770.

Rekommenderar stud. Arborens anhållan att bli antagen tili bokhandlare vid
Abo akademi. Tackar Mennander för dennes gunstiga löfte angående Hedengren
(se brevet n:o 20). Ämnar resa pä sju veckor för att dricka brunn.

Min gunstige H. Broders ödmiuke tienare
Stockholm, d. 16. Junii 1767.

Sam. Semander.

margine: Om den collectsaks förhielpande tili skyndsamt slut,
sommin H. Broder genom des h. sohn h. Secret. Mennander behagat påminna om, har jag ej underlätit at erindra och sollicitera
statssecreteraren, men ej ännu wunnit därå någon wärckan; hän
låfwar wäl, men häller illa: få see hwad widare kan blifwa giordt.
In

23.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

Kiittää kirjeestä, iloitsee onnellisesta kotiinpaluusta.
gläder sig över den lyckliga hemkomsten.

7'ackar för brevet,

Öfwerlefworne af sidsta riksdagsarbetet räcka här i cammarexpeditionen ännu och sysselsätta den äfwen sä starckt, som det i de
sidstförflutne 3:ne mänaderne skiedt, men sä förmodas likwäl effter
14 dagar härmed kunna komma tili slut, efftersom expeditionsdeputationen i dessa dagar sintit des giöromähl.

At Consistorium acad:m ej ännu fädt dehl af r:s ständers gynbeslut om plantagemedlen, det är statssecreterarens skuld,
som oacktadt minä flere päminnelser icke föredragit brefwet förrän
i dessa dagar, och nu torde ej brefwet härom från Konungen
kimna sä snart blifwa underskrifwit, sedän Konungen nu mera
flyttat ut på landet öfwer instundande helg.
Med fönmdran och missnöje har jag måst förnimma, at den nya
fäcktmästaren icke ännu infunnit sig wid academien. Då jag sidst
taite med honom wid slutet af sidstl. November, sade lian sig då
med det första ärna afresa, och som jag sedermera därpä litat, sä
har jag icke eller frågat effter honom. Hän skall wistas här i staden,
som jag nyl:n hördt af hans bror, hwilcken jag tillsagt at antyda
honom wid första öppet wattn förfoga sig hädän tili sysslans förrättande, sä framt hän will undgä at blifwa skaffad härifrän pä alfwarsamma
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Sam. Sernander.

Karl Sievonius.

samt ftätt. Jmedlertid som hän ej bör få niuta lönen, förrän hän
sysslan tillträdt, sä winner academiens cassa därigenom en besparning, som i det mästa ärsätter gratificationen, så wida denna besparing ej existerat, om hän straxt effter fullmagtens undfäende
öfwerrest.
At et med förra posten frän h:s excellence afgänget bref tili Consistorium acad:m lärer min H. Broder redan hafwa inhämtat, burn
ståndens skiljactiga utlätelser utj professoren Bilmarcks ocb Nääfs
twist blifwit af expeditionsdeputationen jämkade så, at den förre
blifwer någorlimda hulpen, ocb professor Planman äfwenwäl
genom Nääfs cession tili honom ocb halfwa indelde lönen. H:s excellence cantzleren bar arbetat på et sådant slut af ömhet för professorerue Bilmarck ocb Planman, hwilckas wilckor blifwit altför beklagelige, om saken lemnats oexpedierad el:r in statu qvo. Om nu
academiens cassa wore sä bemedlad, at Planman däraf kunde få
nägot ytterligare understöd, behöfde hän det ganska wäl. Wid
spräkmäst. De la Mothes ansökning bar cantzleren ej annat kunnat älgiöra, än remittera den tili min H. Broders ocb consistorii utlätande, hwarpä ock hans excell:ces utslag kommer at bero.
ödmiuke tienare

Stockholm, d. 5. Aprilis 1770.

24.

Sam. Sernander.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,
min gunstige H. Broder.

Meinanderin 16. X. tekemästä pyynnöstä suositellut kreivi Ekebladille Turun
tuomiokirkon kappalaista Areniusta Jomalan kirkkoherranvirkaan, jonka kuitenkin vaaliehdotuksen ulkopuolella oleva rykm. past. Ziden saanut. Kuningas
Har på
luvannut Areniukselle seuraavan kirkkoh.-viran, jota hän hakee.
Mennanders begäran av den 16. X. för greve Ekeblad rekommenderat domkyrkokapellanen i Åbo Arenius tili Jomala kyrkoherdeämbete, som likväl regementspastor Ziden, vilken värit utom förslag, utnämnts tili. Konungen lovat Arenius
följande pastorat denne söker.

Min gunstige H. Broders ödmiuke och hörsamste tienare

Stockholm, d. 9. Novembr. 1770.

Sam. Sernander.

9
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Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller,

25.

min gunstige H. Broder.
Kiittää kirjeestä 6. X. y.m. Lupaa kaikessa olla Mennanderille ja tämän pojalle
Tackar för brevet av den 6. X. m.m. Lovar i allt vara Mennander
och dennes son behjälplig.

avulias.

Min gunstige H. Broders ödmiuke tienare
Stockholm, d. 23. Octobris 1772.

26.

Sam. Sernander.

Högwördigste H. Doctor, Ärckiebiskop och Procanceller.

Toivottaa

onnea

arkkipiispannimityksen johdosta.

Lyckönskar med anled-

ning av utnämningen tili ärkebiskop.

Ödmiukaste tienare

Stockholm, d. 1. Septembr. 1775.

Karl Sievoniukselta.

Sam. Sernskiöld.

Från Karl Sievonius.

Höglärde H;r Magister, gunstige Herre!
Kiittää poikansa opintoja koskevista neuvoista. Tervetuloa kesällä kirjeenTackar för råd hän fått ang. sin sons studier. Önskar
kirjoittajan luo!
magistern välkommen tili sig i sommar.

Något för ro skull, som per accidens bar wid Raseborg tilldragit
Söndagen för andra Stora Bönedagen inter nos tamen dictum. Ä
förenämde dag war h.h:r öfwersten Giinterfeldt med dess son och
en corporal ben:d Rubeen, och deras tienare på partie och imder
gudstiensten borttogo skäribönders båtar i sundet, som war deras
kyrkiowäg, och bortförde 14 mijl ut wed en bolme på Stora leden.
När nu bönderna kommo ifr. kyrkan och funno sinä båtar bortta
och h.h:r öfwersten närwarande med sit föllie, straxt frågade the
öfwersten tili, hwem som borttagit theras båtar, derpä öfwersten
swarade, hwarföre the emot hans förbud hade rot igenom sundet
tili kyrkan, dä bönderna äter sade at the ingen annan kyrkiowäg
hade och then haf;a theras fäder och the i alla tider uthan något
förbud brukat och än skulle bruka. Straxt derpä utbrast det i
förstone tili swaga ordswäxlingar ä bäda sidor, dä h:r öfwersten

650

Karl Sievonius.

B. E. Silfverstolpe.

F. K. Sinklair.

fick höra det lian intet giärna höra wille. Första ordet war böndernas
tili öfwersten: O tu förbannade båttyf, går tu der stiela båtar under
kyrktiden, tu hedning, intet går tu sielf och intet will tu andra
hel:r ti 11 stadia at gå i Herrans hus, tu båttyf det
mycket och
annat
mångt
försmädell:t, och när h:r öfwersten undsade them at
låta sinä dragoner slå och fahra illa med them, om de intet wille
sökia konini a andra wägar tili kyrkan (som doch intet fins) än
genom sundet, swarade en gl. bonde handen wed sidan och hatten
sned på hufvudet: O tu båttyfwer, jag skall skrifwa allenast effter
3 cossaquer ifr. ryssen, så törs du med hela titt regemente intet
see på skuggan af oss. Sedän the en liten stund, hwar på sin sida
emellan en gärdesgård så taiat hade, stego bönderna öfwer gärdesgården, tå h:r öfwersten med sit folck sachta retirerade sig. Men
bönderna gingo tili öfwerstens nootbååt, som låg wed stranden, stego
där in och togo så bort då öfwerstens son med corporalen och tienare
gingo tillbaka och wille förhindra bönderna, slog altså först tili med
en åår på böndernes förman ben:d Thorsiö gl. bonden. Med det
samma slog samma bondes son tili igen på öfwerstens son, så at
hatten föll i watnet och lian baklänges på stranden, och fick et
tungt slag så at han låg lång tijd stilla på landet och hölt sig i hufwudet fast och så bar det tili bataille, då h:r öfwersten förswan
bakom en buske och sedän kröp bakom en steen oskadd, men
sonen och corporalen fingo stryk, och så skildes de ifr. hwaranan,
bönderna togo öfwerstens nootbåt och foro bort. Bönedagen derwid war jag och predikte i capellet, då bönderna kommo alt up tili
kyrkan roendes, och ingen taite them mera tili. Men säga bönderna
at the skola lagl:n tilltala h:r öfwersten at han under kyrktiden
olof:n borttagit deras bååt, de angif:a denna saken alt för swår.
Gud styre det alt tili god ända! Gud wet hwad jag skall säja. Sannerl.
thet tyckes h:r öfwersten bära sig något swårt och gement åth, oförgripel. sagt, så at han såge heder elr. wördnad härföre, och thet
aldra beklagel:t at han aldrig gåt elr. går i kyrkan eij helr. will
weta at the hl. sacramenterne hwarken han elr. hans son, eij hlr.
l
så kalat huushållerskan. Gud uplyse oss! Hae tamen inter
nos dictum. En tro helsnings anmälan förblif:r min gunstige H:r
Magisters hörsamste t:re
*

Caris, d. 18. Maji 1745.
1

Epäselvää.

Otydligt.

Carl Sievonius.
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In margine: H. h:r v. landshöfdingen Ehrenmalm och wår landssecreterare ele. äro efter deras skrifwelse tili mig will
Gud i dag affton .

höfdinge med

.

P. S. Jacob skrifr mig tili at jag ej upfördt h:r öfwersteleutenanKlick pä dedicationslistan, som jag doch ej tror; men skolle (sic!)
det emot förmodan af mig skedt, sä beder jag för alt at hän måtte
npföras, hän är god herre och dertill Jacobs gudfar.
Nu på stunden kom landshöfdingen Ehrenmalm, och landshöfdingen if:n Helsingfors tili mig och woro tili Söndags efftermiddag,
tä jag mäste giöra föllie med them tili Eknääs.
ten

B. E. Silfverstolpelta.

Från B. E, Silfverstolpe.

Högärewyrdigste Herr Doctor och Ärchiebiskop.
Tarjoaa Mennanderille kuningas Fredrikin ja Aadolf Fredrikin sekä näitten
Erbjuder Mennander konung Fredriks och Adolf
puolisojen muotokuvia.
Fredriks samt deras gemålers porträtt.

Ödmiuka tjänarinna

B. E. Silfverstolpe.

Biörrarbo, d. 8. Mars 1779.

Fredr. Karl Sinklairilta.
1.

Från Fredr. Karl Sinklair.
Carlscrona, d. 12. Apr. 1771.

Högwördige Herr Doctor och Biskopp
Saanut piispan 29.11. 1771 p:tyn kirjeen. Lupaa auttaa tuomari Hasselin
virkaylennystä.
Fått biskopens brev av den 29.11. 1771. Lovar sin hjälp
vid vieehäradshövding Hassels befordran.

Biskoppens trogne och hörsamste tienare
Fred. Carl Sinklair.
Epäselvää.

Otydligl.
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2.

F. K. Sinklair.

Karl Sparre.

Friedrich Sparre.

Högwördigste Herr Doctor och Archiebiskop.
Onnittelee arkkipiispannimityksen johdosta.

Lyckönskar

med anledning

av utnämningen tili ärkebiskop.

Archiebiskoppens trogne och ödmiuke tienare
Stralsund, d. 18. Nov. 1775.

Karl Sparrelta.
1.

Fred. Carl Sinklair.

Från Karl Sparre.

Högwördigste Herr Archiebiskop och Procanceller.

Sairauden takia ei aikaisemmin ole voinut vastata arkkipiispan kirjeeseen.
Tili följd av sjukdom har hän ej tidigare kunnat besvara ärkebiskopens brev.

Jag hade wid des inhändigande den nåden hoos Hans Maj;t des
jnnehåll föredraga och befaltes anmähla KL Maj:ts nädiga helsning
och försäkran det pä delta förord KL Maj:t i synnerhet skoladt
hafwa mycket afseende, om icke des KL parolle för Lostbom för
delta ju Hera gänger warit engagerad, tilläggandes, det Herr
Achiebiskopen icke lärer misstycka det nödgade afslag, som det
doch för en academien egenteligen skiedt. Jag fär säledes näst det
jag i så mätto giort beskied för min Commission bedia för enskildt
räkning det H. Archiebiskopen icke trötnar wid denna mans räddnings sökande, den jag tror ett widrigt öde förföljer in i döden.
Hörsamste tienare

Stockholm, d. 8. April 1777

2.

Carl Sparre.

Högwördige Herr Doctor, Arkibiskop och Procancellarie.

Suosittelee Ljusdalin kappalaista Frankenbergia saamaan vaalisijan Fernebon
kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar kapellanen i Ljusdal Frankenberg att
bli ställd på förslag tili Fernebo pastorat.
Hörsamste tienare

Stockholm, d. 24. April 1783.

Carl Sparre.

/u 1775, au 1777,
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Friedrich Sparrelta.
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Från Friedrich Sparre.

Högwördige Herr Doctor och Biskopp

samt Åbo Academiae

Procanceller!
Ilmoitus Karl Gustaf Tessinin kuolemasta.
Tessins död.

Meddelande om Karl Gustaf

Ödmiuke tjenare
Åkeröö, d. 13.

Friedrich Sparre.

Januarii 1770.

2.

Ekholmsund, d. 2. Aprill 1774.

Högwördige Herr Doctor och Biskop,
Procanceller.

samt Åbo Academiae

Saanut piispan 10. 111. 1774 p:tyn kirjeen, jossa tämä kiittää poikansa saaKirjeenkirjoittaja puhuu kuninkaan suosiosta Fredenheimiä kohtaan.
Fått biskopens brev av den 10. 111. 1774, väri denne tackar
för sin sons befordran. Berättar om konungens bevågenhet för Fredenheim.
masta virka-ylennyksestä.

Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

Stockholm, d. 21. Jan. 1777.

3.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academiae

Procanceller!
Suosittelee maist. Brolinia saamaan hakemansa kappalaisenviran.
menderar mag. Brolin tili den sökta kapellansbefattningen.

Rekom-

Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

Stockholm, d. 19. Dec:br. 1777.

4.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academiae

Procanceller.
Ilmoittaa että kirkkoherra Stenbäck vainajan jälkeen avoimeksi tulleeseen
mielellään näkisi nimitettävän joko

pankkivaltuusmiehen toimeen kuningas

Friedrich Sparre.
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tohtori Nensenin tai maist. Flodinin.
Meddelar att konungen gärna på den
lediga platsen bland bankofullmäktige efter kyrkoherde Stenbäcks död såge antingen doktor Nensen eller ma g. Flodin.
Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

5.

Stockholm, d. 2. Julii 1778.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärckjebiskop
Procanceller.

samt

Upsala Acaderaiie

Ollut arkkipiispan edustajana neiti Hebben ja Fredenheimin kihlaustoimituksessa ja toivottaa sen johdosta onnea. —• Värit ärkebiskopens representant vid
förlovningsakten mellon mamsell Hebbe och Fredenheim och lyckönskar med
ani. därav.

Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

6.

Stockholm, d. 21. Febr. 1780.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academiae

Procanceller!
Kiittää uudenvuoden onnentoivotuksista ja toivottaa itse samaa. Onnittelee
Fredenheimin menestyksen johdosta. Pyytää anteeksi, ettei aikaisemmin ole
vastannut kirjeeseen.
Tackar för nyårshälsningen och önskar detsamma. Lyckönskar med anledning av Fredenheims framgång. Ber om ursäkt att hän ej
tidigare besvarat brevet.

Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

7.

Drotningbolm, d. 3. Augusti 1782.

Högwördige Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academhe

Procanceller.
Kuningas suostuu siihen, että arkkipiispa lähtee paluumatkalle Upsalaan.
Konungen tillåter, att ärkebiskopen anträder återresan tili Uppsala.

ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.
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Gripsholm, d. 19. Decemb. 1782.

Högwyrdigste Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academise

Procanceller.
Jättänyt kuninkaalle arkkipiispan kiitoskirjeen. Lupaa palvella arkkipiispaa
kaikissa tilaisuuksissa mielihyvällä.
Lämnat tili konungen ärkebiskopens tacksägelsebrev. Lovar vid alla tillfällen vara ärkebiskopen behjälplig.

Ödmiuke tjenare

Friedr. Sparre.

9.

Stockholm, d. 19. Junii 1783.

Högwördige Herr Doctor och Ärckjebiskop

samt

Upsala Academise

Procanceller.
Den tidning, hwarmed Högwördige Herr Doctoren och Ärckjebiskopen behagat hugna mig i bref af d. 17:de hujus om consistorii
academici dagen förut istadnade underd:a önskan at få H:s
Kongi. Höghet Cronprintzen tili sin cantzeler erhölt jag med posten
i gär. Jag är fulleUn försäkrad om bögbem:te Herres ömma
erkäntzla en dag emot ett sädant honom wisat prof af tillgifwenhet
och af förtroende, samt att dess fasta föresatz warda lärer, att
deremot wärdigt en gäng swara kumia om Kongi. Maij:tt dess
Herr Fader eljest gilla täckes det wahls frambärande tili honom,
som Consistorium genom deputerade ärna wid Konungens äterkomst
för thronen nedlägga. Jntill dess H:s Kongi. M:tts höga decision
i delta fall erhälles, lärer Högwördige Herr Doctoren och Ärckjebiskopen med mig instämma, att jag icke wär unga wärdiga Herre
nägon del lämna kan, af hwad honom wid delta tillfälle wederfarit
är och hwarom mig äligger aflägga hos Kongi. Maij:tt med morgondags posten min underdänigste rapport. Min andra plickt blifwer
mig icke mindre dyr och ömhjertat, att inplantia söka hos H:s
Kongi. Höghet i alla tider kärlek för wettenskaperne och dess idkare, samt tacksamhet särdeles frän närwarande stund för den hugkomst academien mot honom wisat, när tid warder att den för
honom yppa.
Hörsamme tjenare
Friedr. Sparre.

Friedrich Sparre.
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Berndt Otto Stackelberg.

L. Stenbäck.

Stockholm, d. 10. Maij 1784.

10.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckjebiskop

Upsala Academiae

samt

Procanceller!
Pä gifwen anledning af Herr Ärckjebiskopens wärda son och min
goda wänn Fredenheim tager jag mig den friheten härhos sända
Herr Ärckjebiskopen pä några dagar tili läns ett monument i Rom
af propagandan tili wär Konungs ära, upprest och öfwerlämnat i
Hans Maij:tts händer, den dagen Konungen där giorde besök, på
alla de spräk som där talas. Det är mig nyss tillhanda kömmit och
torde jnterressera Högwyrdigste Herr Doctoren och Ärckjebiskopen,
såsom lingvist och tili att med egna ögon jämnföra, om hän nti
sin alphabeth-samling äger allaredan alla de här befinteliga.
Suosittelee Katariinan koulun apologistaa Humblea virkaylennykseen.
Rekommenderar apologisten vid Katarina skola, Humble tili befordran.
Hörsamma tjenare
Friedr. Sparre.

Drotningholm, d. 21. Julii 1785.

11.

Högwördige Herr Doctor och Ärckjebiskop

Upsala Academiae

samt

Procanceller.
Suosittelee

Lännän

srk:n

(Roslagenissa) kappalaista,

maist.

Joh. Gabr.

Humblea

saamaan vaalisijan hakemaansa Söderbyn ja Karlkyrkan kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar kapellanen i Länna församling i Roslagen, mag.
Joh. Gabr. Humble att bli ställd på förslag tili Söderby och Karlkyrka pastorat.

Hörsamme tjenare
Friedr. Sparre.

Från Berndt
Berndt Otto Stackelbergilta.
Otto Stackelberg.
Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Iloitsee siitä, että piispa onnellisesti kotiutunut valtiopäiviltä. Suosittelee
poikiensa kotiopettajaa maist. Joh. Favorinia (Akaan kirkkoherra Gabr. F;n
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poikaa) komentamansa Turun jalkaväkirykmentin toiseksi pataljoonansaarnaaGläder sig över att biskopen lyckligt hemkommit jrån
jaksi (ilman palkkaa).
riksdagen. Rekommenderar sinä söners informator mag. Joh. Favarin (son tili
khden i Ackas Gabr. F.) tili andra bataljonspredik. vid Åbo läns infanteriregemente (utan lön).

Högwördigste Herr Doctorens, Biskoppens och Procancellariens
ödmiuke tienare

Kustö, d. 9. Mart. 1770.

Lauri Stenbäck ilta.

B. O. Stackelberg.

Från Lars Stenbäck.

Min Högtärade H;r Broder.
Thessa hosgående twärme bref hafwa redan nägra weckor här hos
mig legadt, och behagar m. k. Bror gunstigast ursächta, at the ei
förr öfwerstyrde blifwit. Häriämte är thet min skyldighet likmätigt,
at af hiertat gratulera m. k. Bror tili then nyl. erhäldna bestälningen, hwilcken ehuru liten then kan synas wara, dock en god
grund lägga tör tili nägon bätre och fördelachtigare framdeles. Jag
bar tbenna tiden effter wanligheten warit pä landet och wet ei om
ens något förslag härif:n blef upsatt och insändt tili cancelleren.
Ifrån wära orter hörs intet. D. 29. förleden tror iag, at Pernerus har
hällit bröllopp, i dag häller handelsman Rungeen härstädes sit.
Promotion gick nägorlunda för sig fast willerwalla war emell. promoti. Ett m. k. Bror, i hwilket min Bror kan wara mig til god tienst,
förmedelst sin bewägenhet för mig, ther ei annars samma m. k. Brors
egna förmån röra skulle. Coniuncturerna härstädes äro nogsamt
bekante, igenom hwilka berammat blifwit, at mag. Grå måtte erhålla
Pemars pastorat, hwarom iag altsä här mera ei törmin mun uplåta. V ore nägon soin drefwe så reent fram min ansökning angående
samma pastorat iämte prof. Filenii beställningz förwaltande pä
swänska sidan, sä kunde iag kanskie thet samma winna, sä länge
iag pä nägot annat sätt mig förese finge. lag enfaldiga kom med
förra påst at skrifwa assessor Vallen tili therom, och wiste ei huru
wida thet med mag. Grä drifwit war. Ty lär hän, tå hän min begiäran weta får, högst sig sätta emot mig. Nu med pästen will iag
skrifwa til cancellern. War tä m. k. Bror för ali gunst och godhets
4J
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skull för mig en god förespräkare hos baron Lilliä eller ock widare
nti thetta wärf. Wille minä hwilkor tälat, så skulle iag wäl sielf mig
infinna, men för en sådan twifwelachtig sak är thet swårt för then
at sätta sig här i giäld och skull, som endast af en ringa condition
lefwer. lag ber hörsammast om alt, hwad mig til godo skie kan;
ber och mycket om ursächt at iag sä gement hastar, ty iag rär mig
ei sielfr. Ner i weckan far mag. Degerman med Lithovius hemåt.
Förblif:r med alt m. högt:de H:r Broders hörs. trogen b. och t.
Åbo, d. 18.

Julii 1738.

Lars Steenbäck.

A tergo: Herren Ädle och Höglärde Herr Mag. Charl Friedrich
Mennander i Stockholm.

Anders Anton von Stiernmanilta.
Från Anders
von
Anton
Stiernman.
Högwyrdige Herre, Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högtärade Herr Broder.

1.

Uti «tälle för en widlyftig chria öfwer de gyllende orden omne
promissum cadit in debitum, bar jag nu först den aran att fä öfwersända dessa lärda tolf apostlar, i stället för de mig lämnade S.
Anscarius och S. Eskil. Jag skall intet underläta att widare sökia
til att kunna skaffa flere.
Min H. Broder lärer ock benäget ei glömma sin låfwan om de i
Åbo utkomna disputationer etc. För Kongi, academiens bibliotheque
i Åbo bar jag aflagda 2 Stora packor med tryckta saker för förledit
år.
Hörsammaste tienare

Stockholm, den 25. Julii 1757.

2,

Anders Anton

von

Stiernman.

Högwyrdigste Herr Doctor och Biskop, min högstärade
H. Broder.

J f ali därom intet twiflas, att jag lärer wara anskrifwen med
bokstäfwer uppä den swarta taflan, så beder jag hörsammast

Stora

det mitt namn måtte blifwa utstrukit.
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Alt jag intet förrän nu har kunnat beswara min H. Broders gunstiga skrifwelse af den sistledna 28. Aprilis, har warit orsak det min
salige swågers directeurens Wefwerstedts mäg och barn intet äro i
Stockholm, utan den ena här, den andra där nti provinceme; sent
omsider har jag fätt 1 af ryttmestaren baron von Roosen men ei af
de andra. Nyckelen tili Hapaniemi grafwen är i beholl i sterbhuset. I bemälte graf, hwars golf är lagdt af marmor, stä allenast
2:ne lik, min swägerska fru Broman och en halshuggen balsamerad
herre, den de säga wara orätt en Horn, efter lian ligger i denna
Horniska grafwen, ty aldrig nägon har af denna ätt i Swea rike
blifwit halshuggen, utan moste det wara friherre Johan Claesson
Fleming, som blef i Åbo halshuggen är 1599 på sitt 21. äldersår.
Nunc ad ipsam rem, dock sub rosa: det lärer wara aldrasäkrast,
efter man i hast ei kan igenfinna kiöpebrefwet til Wefverstedt pä
Hapaniemi gods, att det publiceras nti avisorne, som ofta är wanligit, om denna graf, att de, som förmena sig wara ägare af densamma, moste innoin år och dag låta den reparera, sä framt den
ei Kisko kyrkio skall tillfalla.
Sent omsider har jag fätt ifrä Paris, de redan under riksdagen
sistledne omtalta och förskrefna estamper, och däribland ei Hera
in dupplo än de, hwilka finnas pä bifogade oppsats med deras pris
uppsatta; som är 26 liv. och 10 sois, som jag efter wexelcoursen har
betalt med 66 daler och 18 öre kopparmynt. Skulle min H. Broder
dem behaga, sä får jag därom swar. Annars har Nurnbergaren
Schirer falckat uppä dem, men hwarföre skall hän få dem.
Tänck min H. Broder uppä Upsala. Edra wänner här å orten
skola intet försumma härwid hwarcken tid eller lägenhet.
Kongi, secreteraren Paleen har ti[l]hudit mig fri resa, om jag
wille wara honom til Finland i Julii mänad fölliagtig.
Här liggia nu ihoplagda för Kongi, academiens bibliotheque i
Åbo fem Stora packor med tryckta böcker och skrifter, hwilka säkrast kunde afsändas med det fartyg, som kommer att hitföra de i
Åbo tryckta och utkomna piecer.
Hörsammaste tienare
Stockholm, den 20. Junii 1758.
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3.

Högwyrdigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högstärade Herr Broder.

Mitt medfölliande tai utbeder sig den aran att få liggia i nägon
wrä nti H. Broders bibliothec. Min kopparstickssamling will intet
särdeles oka sig, jag wäntar nu i år nägra ifrän Tyskland, England,
Holland och Danmarck. Frägas, om man ei bar r.r. Schering Rosenhane in folio, sä lär jag kanskie kunna skaffa honom in forma
nitidissima. Tör och hända nägra Hera, i synnerhet, utlänningar.
Framledne secreteraren Lejonmarck berättade wäl mig, att hans
faders samlingar om Finland gingo opp i rök, när des gärd Finstad
brann, men andra äter sagt mig, det de aro ännu i beholl. Jag skall
giöra min flit att skaffa widare underrättelse härom.
Uti ehuru stor förbindelse skulle icke jag komina hos min H.
Broder, om jag kunde gynnas med de i Åbo utkommande disputationer.
trogne och hörsammaste tienare

Stockholm, 9. Martii 1759.

4.

Anders Anton

von

Stiernman.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högtärade gimstige Broder.

Min H. Broders hastiga borttresa ifrå Stockholm förorsakade hos
mig en nog kiänbar icogåioÅoy/.a, den jag ännu bar kiänning utaf,
som jag eij fick den aran att taga afskied af min sä gynnande wänn.
Emedlertid bar jag dock, efter gifwit löfte, skaffat af h. assessor
Swedenborg hans Areana coelestia ex Genesi et Exodo, bestäende
uti 8 volumer, dem jag i dag bar aflefwererat til magister Bilmarck
att til Åbo öfwersända. Tili inga flera biskopar bar h. Swedenborg
denna gängen ei (sic!) gifwit nägra exemplar, änn tili dem, som aro
sapientes och intelligentes, ncrnl :n Hallenius och Mennander, sä
lydde hans ord.
Förut har jag aflefwererat 7 kopparprickor med tryekta saker
tili academiens bibliothec i Åbo. Tillholl wederbörande boktryekare att öfwerskicka til Kongi. Maijt:s och riksens archivum
det som i 2 el:r 3 är blifwit eftersatt.
Hörsammaste tienare

Stockholm, den 31. Aug. 1762.

Anders Anton

von

Stiernman.
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Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högstärade Herr Broder.

5.

Anteeksi, ettei ole vastannut kirjeeseen! Iloitsee voidessaan auttaa isänmaan
Ber om ursäkt, att hän ej besvarat brevet. Gläder sig
historiantutkijoita.
över att hän kunnat hjälpa landets historieskrivare.

På begiäran och i föllie häraf har jag oppsatt kärta och wälmenta anmerkningar öfwer h. magister Lemquists (sic!) höfdingalängd i Åbo. Flera bar jag wäl kunnat giöra, i fall jag wetat, burn
lian oppför dessa sinä biessar och landt-stiomar-männ, J antingen til
blotta namn utan bewis, eller ock med kårta biographier och därtil
hörande documenter. Men soin jag därom är aldeles okunnig, sä
har jag oppsatt förenämnda naQugåpaza SO m lian i hastighet har
begått. Wid annat tilfälle, om lian mig det gifwer, skall jag
widare mig straxt utlåta.
Til magister Turdins arbete om Åbo domkyrkio kann Kongi,
antiquitets archivum endast och mäst bidraga, ty sedän2 framledne
assessor Elias Brenner giorde uppä Konung Carls den XI befallning
år 1670 en resa til Finland, att där afrita och opptekna des qwarlemnade minningsmercken och äfwen då med sig hemförde de där
befinteliga böcker och skrifter, hwilka i förenämnde archivum förwaras.

Utaf de hos mig förwarade copiae literarum altaris S:ti Sigfridi
i Sanele Henrichs kircke i Åbo ifrä är 1365 inntill är 1505, är
mycket litet att hämta. De innehälla i synnerhet donationer super
pdio 3 Loppila, pratum Skörböla, en tompt i Åbo m.m., det enda
mann kann af dem hafwa nägon underrättelse, är den, att där igenfäs namn och år på ätskilliga herrar och männ, som dä lefwat, samt
hwilket embete de hafwa beklädt, och ibland dem enn endasrt
Sigfrids altares cappellan, herr Anders Arlandsson.
Så snart jag fär swar, att icke defectus Arcanorum coelestium
finnes igen hos bokbindaren, sä har herr assessor Swedenborg läfwat denn ärsätta.
Trogne och hörsammaste tienare
--

Stockholm, die Antonii 1763.
1

2
3

lislantil. sana: valtiomies.
sedermera?
=

=

praedio.
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Eric von Stockenström.

Emanuel Sweclenborg.

Andrietta Catharina von Stiernmanilta.
Från Andrietta Catharina von Stiernman.
Stockh., d. 27. November 1765.
Högwördige och Höglärde Herr Doctor och Biskop.
Lähettää lisätietoja Mennanderin suunnittelemaan ja kirjeenkir johtajan nähtävänä olleeseen muistopuheeseen kirjeenkir joitta jän isästä. Ilmaisee kiitollisuutensa Mille.
Sänder kompletterande upplysningar tili det minnestal över

brevskriverskans far, vilket Mennander utarhetat och som värit tili brevskriverskans påseende. Uttrycker för Mennander sin tacksamhet.

Herr Doctorens och Biskopens hörsamma tienarinna
Andrietta Catharina

von

Stiernman.

Erik von Stockenströmiltä.
Från Erik
Stockenström.
von
Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procantzler!
Jag har ali åhäga och jämwäl ali upmuntran, att, i hwad på mig
kan ankomma, söka befrämja v. häradsh. Hasselle ästundan; ty förtiänster äger hän, och är dertill med af wäre bäste wänner bäde
berömd och recommenderad, och sådant förtjänar ali aktning och
hörsammaste
upmärcksamhet. Med wänskap framhärdar
tienare

Stockh., d. 25. Mars 1771.

E.

2. Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop

samt

v.

Stockenström.

Upsala Academise

Procanceller!

Jag tager mig den friheten

at

hos Herr Doctoren och Ärchie-

biskoppen anmäla och recommendera herr comministern Sandin
tili benägen och gunstig hågkomst wid des ansökning omat blifwa
ihogkommen ibland missivisterne tili ett ledigt sacellanie nti Ahmda
sokn;

Ödmiukaste tienare

Stockholm, d. 7. Maij 1783.

E.

v.

Stockenström.
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3. Högwördigste Herr Doctor, Erkebiskop, Academiae Procanceller
samt Ledamot af Kongi. Maj:ts Nordstjerne orden!

Jag tager mig den friheten, at tildet bästa recommendera
tili något
comministern i Wermdö herr magister Weström,
ledigt varande eller blifvande pastorat.
Ödmiukaste tienare

Stockholm, d. 29. Martii 1786.

E. v. Stockenström.

Emanuel Swedenborgilta.
Från Emanuel
Swedenborg.
1.

Högwyrdige H:r Biskop och Procancellaire!

Det fegnar mig at jag fär communicera det arbete, soin nu i Holland är oplagt, och försäkrar mig om H:r Biskopens bifall i alt
hwad som sanning är, emedan H:r Biskopen är en af wåra lärdesta
i Swerje och derföre bar betre insicht än andra.
Jag bar allenast lagit med mig nägra exemplar, 4 til academiae
bibliotheken och 5 til biskopar, ibland bwilcka H:r Biskopen
jemte ärchiebiskopen äro förnemligast, dem jag får tiltro dee sanningar, dem Herren nu hafwer uppenbaradt: Apoc. XXI: 5, 9.
Cantzlierädet b:r Stiernman bar pätagit sig at dem öfwersända,
ett til H:r Biskopen, och ett til academiae bibliotbeket. Förblifwer
med wördsam respect Högwyrdige H:r Biskopens och Procancellariens alrahörsamste tienare

Stockholm, d. 19. Aug. 1764.
A

2.

tergo:

Em. Swedenborg.

Kongi. Majestets Troman och Biskop samt Procanceller,
Högwyrdige H:r Doctoren Carl Fridr. Mennander a Åbo.

Högwyrdige H:r Doctor och Biskop!

Emedan jag ifrån England inbekommit nägra exemplar utaf
Areana coelestia, sä bar jag aflemnadt ett exemplar deraf til
cantzlierädet, welbr. h:r Stiernman at öfwersända det til H:r Doctoren och Biskopen, hwilcket förähres, at dymedels och försäkra om
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Sverdsjö.

Karl Evert Taube.

min högachtning för H:r Doctoren och Biskopen, hwaruti jag framhärdar
hörsamste tienare

Stockholm, d. 25. Aug. 1762.

Em. Swedenborg.

A tergo: Tili Högwyrdiga Doctoren och Biskopen, samt Academiens
Procanceller H:r Carl Fredr. Mennander a Åbo.

Joh. Sverdsjöltä.

Från Joh. Sverdsjö.

Högwördigste Herr Ärkebiskop, Kongi. Upsala Academiae
Procanceller och Theologiae Doctor, Höggunstigste Herre.
Kiittää hänen itsensä ja varsinkin opiskelevan poikansa osaksi tulleesta suoTackar för den gunst,
siosta, pyytäen edelleen osattamaan sitä jälkimmäiselle.
som kömmit honom och i synnerhet hans studerande son tili del och ber att
den senare måtte komma i åtnjutande av summa ynnest.

En gammal handskrift, som innehåller Sweriges rikes råds,
ridderskaps och menige ständers oration och underdåniga skriftliga
begäran til Konung Sigismund är 1593 den sidsta September, understår jag mig at Högwördigste Herr Ärkebiskopen at prsesentera, tör
hända at den fär et rum ibland Högwördigste Herr Ärkebiskopens
samling af dylika handskrifter.
Guds mäktiga beskydd, och wårs HErras JEsu Christi näd samt
then Helige Andes kraftiga bijständ befrämje Högwördigste Herr
Ärkebiskopens nit för den rena läran och sauna christendomen nti
mit fädernesland och uppehälle Herr Ärkebiskopen nti en långwarig wälgång, önskar af et upriktigt hjerta med diupesta wördnad
Högwördigste Herr Ärkebiskopens alraödmjukaste tjenare

Reval, den 18/29 Octobr. 1777.

Karl Evert Taubelta.

Joh. Sverdsjö.

Från Karl Evert Taube.
Westeräs, d. 23. Mart. 1782.

1.

Högwördigste Herr Doctor ock Archiebiskop.

Tili Herr Doctorn och Archiebiskopens Höggunstige ompröfwande öfwerlämnar jag ödmjukast den tancka jag haft att Pinges-
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dagen d. 19. Maj kunna blifwa introducerad i St. Nikolai församling. En ämbetsförrättning, den Kongi. Maj:t nädigst täcks anbefalla mig förut, hindrar mig bvad den första Söndagen i Maj widkommer. Ock hwad de 2:ne päföljande belgedagar angär, sä ehuru
någon swårighet därwid å min sida icke kan gjöras, sä twiflar jag
doch på att biskop Troil kan så hastigt wara tili flyttning beredd,
hwarigenom jag den tiden ej kan medhinna få mitt lilla hushåll
nti ordning.
Wid delta tillfälle får jag äfwen aran amnäla, det doctor Petrejus
under min warelse i Stockholm nämt för mig, burn föga hopp hän
ägde fä bli af Herr Doctorn ock Archiebiskopen introducerad,
ock bad mig i följe däraf inhämta wederbörlig befallning, om ock
när sådant af mig kunde företagas. Hän tillade sig önska delta ju
förr dess häldre, i synnerhet som någon del af församlingen yttrat
sin ästundan att sådant skulle ske innan Maj mänads början, hwilcket
hän afslagit säsom emot allmänt bruk stridande. Osäker om man
kan introducera en annan innan man sielf giort jnträdespredikan,
hwilcken jag determineradt tili Pingesdagen, kimde jag icke lämna
bemälte doctor positive swar; men om delta kan låta sig giöra,
hwarpå jag wäl icke twiflar, sä är nödigt, att jag sielf blir introducerad Christihimmelsfärds dag, då jag den 6. Söndagen efter
.

Påsk kunde med Herr Doctorn ock Archiebiskopens tillstånd introducera doctor Petrejus samt Pingesdagen gjöra min inträdespredikan i St. Nicolai församling.
Som sagt är, underkastar jag desse mine tanckar, min wördade
förmans godtfinnande, ock under afwacktan af dess befallning
framhärdar jag med djupaste wördnad Högwördigste Herr Doctorn
ock Archiebiskopens ödmjukaste tjänare
Carl Edvard Taube. 1

2.

Högwördigste Herr Doctor ock Ärkebiskop.

Hos Herr Doctorn ock Ärkebiskopen wågar jag ödmjukast anhålla om dess grace för twänne af mine ämbetsbröder här i Stockholm, den ena herr hofpredikanten Menkel, ock den andra com1 Tässä ensimmäisessä Carl Edvard, seuraavissa Carl Evert.
brevet Carl Edvard, under de följande Carl Evert.
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Karl Gustaf Teesin.

ministerit uti St. Nicolai församling Ahnger, hwilcka bäde wåga
hos Herr Doctor ock Ärkebiskopen insinuera ödmjukast anhållan
om förslag tili ledigwarande pastorater.
ödmjukaste tjänare

Stockh., d. 25. April 1783.

3.

C. Evert Taube.

Högwördigste Herr Doctor ock Ärkebiskop.

Då Kongi. Maijist i dag bebagat i nåder förordna mig tili ordensbiskop, tillsades mig äfwen, det bref komina att afgå tili Herr
Doctorn ock Ärkebiskopen om min tillstundande inwigning. Jag
wågar ödmjukast suplicera Herr Doctorn och Ärkebiskopen om

gracieust tillstånd, att denna ceremonie ju förr dess bättre mätte
i Upsala kunna förrättas. Min tillstundande utrikes resa i nästkommande Januarii mänad samt de mångfaldiga arrangements som
i följe däraf skola widtagas, fordra min närwaro här i Stockholm
den sista mänaden af året, ock det torde blifwa swärare längre fram
at kunna disponera tiden.
Om säledes det för Herr Doctorn ocb
Ärkebiskopen ej wore för beswärligt och dess dyrbara hälsa och
tid det medgåfwo, wore det önskeligit om nästkommande Söndag
kunde wara den termin jag finge den aran upwakta Herr Doctorn
ocb Ärkebiskopen och efter Gudstjensten invigas. Jag afwaktar
i ödmjukhet Herr Doctorn och Ärkebiskopens ordres, innan jag
anmodar herr statssecreteraren Schröderheim att därom skrifteligen
ödmjukaste tjänare
nämna, och framhärdar

Stockholm, d. 24. Nov. 1783.

4.

Carl Evert Taube

Högwördigste Herr Doctor ock Ärkebiskop.

Kiittää kirjeestä. Vaikeuksia vihkimisaikaan nähden, joka pitänee siirtää
Tackar för brevet. Svårigheter med avseende å
seuraavan viikon loppuun.
tidpunkten för vigseln, som torde uppskjutas tili slutet av nästa vecka.

Ödmjukaste tjenare

Stockholm, d. 27. Nov. 1783.

Carl Evert Taube.
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Högwördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.

Med Herr Doctorn och Ärkebiskopens gracieusa tillstånd hoppas
jag dä nasta Lördag fä gjöra min upwagtning i Upsala ock ödmjukeligen suplicera om vigning tili dagen därpå.
Denna introduction blifwer fönnodligen solenn i anseende tili
de mänga utlänningar som föresatt sig att bewista den. Jbland dessa
är den fransyska abben Öster, spanska ministern ock Hera andra.
J anseende tili dessas ankomst bar jag warit mycket bekymrad om
ceremonierna ock prästernas klädedrägt. Med Herr Doctom ock
Ärkebiskopens gracieusa tillstånd torde jag ödmjukast proponera,
att samteliga assistenterne kunde fä blifwa klädde säsom wid biskops Wingärds inwigning uti mässhakar, då äfwen yngre präster
kunde uti wita mässjortor endast klädde oka mängden af dem som
omgifwa altaret. Jag skall äfwen tili den andra medtaga sä många
mässjortor jag här i staden kan anskaffa så det ingen brist derpå
måtte förspörjas. Delta alt hemställes likwäl ödmjukast Herr Doctorn
ock Ärkebiskopens wilja, äfwensom om icke efter 1571 års kyrkoordning Ihanien kunde sjungas af 2;ne därtill utsedda goda röster,
emedan församlingen ligger pä knä. Jag will äfwen bjuda tili att föra
med mig den ärkebiskopsskrud, som här i klädkammaren förwaras,
pädet Svea rikes archiebiskop ej mätte komma i en gammal kåpa.
Notarien Hambrseus som följer med mig, bar tillika det formulair
med, som förr warit brukeligit, och som lärer aldeles wara öfwerensstämmande med kyrkoordningen.
Kiittää arkkipiispaa kutsusta tulla tämän luokse asumaan, mutta tirehtööri
Grill on jo aikaisemmin kutsunut.
Tackar ärkebiskopen för inbjudon atl
få ho hos denne, men direktör Grill har redan tidigare inbjudit honom.

Ödmjukaste tjenare
Päiväämätön.

Utan datum.

Karl Gustaf Tessiniltä.
1.

Carl Evert Taube

Från Carl Gustaf Tessin.

Höglärde H:r Magister och Fac. Phil. Adjuncte.

Kiittää Mennanderin lausumasta ilosta kirjeenkirjoittajan tultua kansleriksi
sekä uudenvuoden onnentoivotuksesta.
Tackar Mennander för dennes lyckönskan tili brevskrivarens utnämning tili kansler samt för nyårshälsningen.

H:r magisterns tiensberedwilligste
Stockholm, d. 10. Januarii 1746.

Tessin.
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2.

Högärewördige och Höglärde H. Doctor och Professor.

Jag har i desse dagar erhållit H:r Professorens angenäma bref
jemte det medföljande tryckte exemplaret af det tahi, som denna
Kongi, academien behagat genom H. Professoren låta författa och
hålla tili min ihogkommelse. Om det egentel :n fädt ankomma pä
mit wahl, hade jag gäma önskat, at samma tahi ej kömmit sä wida
i dagsliuset, som nu skiedt är, emedan mit sinne är längt ifrån at
söka nägot ros för den tienst jag efter ämbetes plickt kunnat giöra
fädemeslandet i gemen och detta lärda samhället i synnerhet. Men
som detta arbete har des förnämsta wärde och lius af de lofwärde
motiwer, som bragt academiens h:rar ledamöter och i synnerhet
H. Professoren dertill, jag menar, deras wänskap, kärlek, och öma
tilgifwenhet för mig, som dem alla af hiertat älskar och högt skattar, jämwäl ock af den behageliga wältalighets gäfwa, som H;r
Doctom och Professoren därwid ådagalagt, så har jag ej bordt
hindra Kongi, academin ifrån en heder, som henne fömämligast
häraf tilkommer och jämwäl af allmänheten tilflyta lärer. Min
tacksamma erkäntzla för denna deras mig wiste wälmening skall
ock aldrig uphöra, men jämt upelda min åtrå och sorgfällighet at
bidraga tili alt hwad som kan lända dem samt och synnerligen tili
förmon och nöje. Tili en liten underpant af mit särdeles förbundna
sinne mot H:r Doctorn och Professoren, som härwid haft sä mycken
möda, så wäl som tili et känneteckn af min ästundan at framgent
wara hos H. Doctoren i minne, har jag härhos welat låta medfölja
2:ne små guldjettoner, dem hän behagade benäget hålla tili godo
och endast för ber:de afsigt låta giälla. J öfrigt gratulerar jag H.
Doctoren och Professoren öfwer den nåd och rättwisa, som honom
nyl:n af H:s Maij:t är wederfaren genom des erhälne flyttning
tili theologiska faculteten, önskandes honom dertill ali lycka och
wälsignelse. Jag förblifwer
tienstskyldigste tienare

Stockholm, d. 23. Decembr. 1752.

3.

Carl G. Tessin.

Äkerö,

den 1. Novemb. 1756.

Högerewyrdige och Höglärde Herr Doctor och Professor.
On vakuutettu siitä, että valtaneuvosten
Myöhäinen vuodenaika riistää toivon saada

Onnittelee piispanvaalin johdosta.
äänet käyvät samaan suuntaan.
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nähdä Mennander kirjeenkirjoittajan luona Akerössä.
Lyckönskar med
anledning av biskopsvalet. Är förvissad om att riksrådens röster gå i sammu
riktning. Den sena årstiden fråntager brevskivaren hoppet att få se Mennander
som sin gäst på Akerö.

Högerewyrdige och Höglärde H. Doctorens och Professorens
tienstskyldigste tienare
Carl G. Tessin.

4.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Emedan jag ej sielf kan wara närwarande wid den promotion, som
är utsedd at hällas i facultate philosophica den 26. instundande Julii,
och hwarwid magisterhedren tili 40 skickelige studerande kommer
at utdelas enligt mitt tili Consistorium academicum nu i detta mähl
afgående swar, ty har jag härmed tienstel. welat anmoda Eder Högwördighet, det hän behagade wid samma act mitt ställe företräda
och yeniam promovendi, å mine wägnar, meddela. Jag förblifwer
stedse med fullkoml. högacktning Eder Högwördighets hörsamme
tienare
Åkerö, d. 29.

Junii 1757.

Carl G. Tessin.
Sam. Sernander.

.4

tergo:

5.

Kongi. Maj:ts Troman och Biskop samt Procanceller wid
Kongi, academien i Åbo Högwördige H. Doctor Carl
Friedrich Mennander, Åbo.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor och Bisk.

Iloitsee piispan onnellisesta kotiintulosta. Kiittää kirjeestä sekä pyrkimyksestä
palauttaa yksimielisyys ja keskinäinen luottamus Turun akatemiaan.
Gläder
sig över biskopens lyckliga hemkomst. Tackar för brevet samt för bemödandena att återställa endräkt och ömsesidigt förtroende vid Åbo Akademi.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctorens och Biskopens hörsamma

tienare

Åkerö, den 18. lulii 1757.

Carl G. Tessin.
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6.

Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procanceller.

Eder Högwördighet och Consistorium academicum har wäl uti
skrifwelse af. d. 13. Aug. sistförledne anmält herr professoren Kalm,
att efter dess ansökning blifwa förordnad tili kycrkioherde uti Pikie
annexepastorat; men som tillika ej med full wisshet kunnat inhämtas, om bemälte professor ännu är blefwen prästwigd, hwilcket iag
anser för nödigt reqvisitum, innan min fullmagt för honom kan
utfärdas, så föranlätes jag härmed förut wänl:n begära af Eder Högwördighet underrättelse om sädant redan skedt, och i annat f ali
huru snart det kommer att ske, samt huruwida hos bemälte professor, som eljest är känd för berömmelig insicht, uti de tili dess profession höranne lärdoms delar, äfwen finnas de gäfwor, som tili
predikoembetet fordras; hwarefter iag sedän i delta mähl efter
omständigheten kan förfara.
Härjemte bar iag äfwen welat tillkännagifwa, det professoren
magister Nääf begärdt mitt samtycke att fä blifwa prästwigd, och
det medan hän ännu är wistande ä denna sidan, då hän samma
ordination ärnar söka af herr biskoppen i Westeråhs doctor Troilius.
Jag bar och ej haft skäl att bindra honom i samma hans ästundan,
utan lemnar honom derutinnan min föreskrift, hälst lian tillika berättat, det hän denna sin angelägenhet äfwen anmält hos Eder
Högwördighet, som förmodeligen icke lärer wara honom därutinnan
emot.

Jag befrämjar gärna, hwad som kan lända tili denna professors
förmån och wälfärd, emedan hän är en mycket skickelig man, som
särdeles wid academiske underwisningswärket kan gjöra god nytta.
Och som det fördenskull skulle wara mig kärt, om hän snart kunde
blifwa hulpen tili nägon fördelachtigare post wid Åbo academie,
på det hän ej, under längsam wäntan på lön och af brist på nödig
utkomst, må nödsakas att söka sig derifrån, så skjer mig ett önskadl
nöje, om Eder Högwördighet behagar tili en sådan hans befordran
bidraga, dä hän sig derom hos Eder Högwördighet och Consistorium
academicum anmäler, hwilcket hän ock nu lärer hafwa gjort, i
anseende tili den lediga lingvarum orientalium et grsec. professionen,
Tienstskyldigste
den hän tror sig med nytta kunna förwalta.
tienare

Stockholm, d. 16. Sept. 1757.
Tili H. Doctoren och Biskoppen Mennander.

Carl G. Pessin.

16 /b,

7.

/i2 1757.
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10

Åkerö, den 19.

Decemb. 1757.

Högwyrdige, Höglärde Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Mitt underdäniga förslag tili Hans KL M:t angående besättiandet
af linguar. orient. et gr. professionen bar jag underskrifwit tillsändt
herr secr. Sernander, men dristar det eij tili företagande anmähla,
innan jag af Högwyrdige Herr Biskopen blifwit i förtroende underrättad, huruwida de 2:o et 3:o loco upförde candid:r. herr rectoren
Cerenius, och probsten Lizelius sig disputando sine prseside legitimerat. lag twiflar ingalunda om deras skickelighet, och mig wore
wisserl. nog att hafwa consist. acad. intygande; men i dessa kitzliga
tider torde, i fall beswär inkomma, nägon kunna åberopa sig academiska constitutioneme sarat tili äfwentyrs röra mig i mitt cantzlersembete, hwaröfwer jag billigt ömma mäste samt således i tid
bereda mig pä hwad jag i alt fall swara skall. Min uprichtiga
önskan är att adjuncten och probsten Ross wid detta tillfället
mätte blifwa hulpen, och min största fägnad, att i alla mål förena
mig med consistorio academico.
Så snart Högwyrdige H. Biskopens Högtärade swar inlöper, skall
saken sättas i gång, och, soin jag hoppas, lyckeligen afslutas.
Min oföränderl. högacktning för min wärde och älskade Procanceller gör, att jag brukar samma tillförsickt som tili sai. biskopen
Browallius, hwars uplysning jag i förtroende begärde i hwad mig,
angående academiens angelägenheter, twifwelacktigt förekomma
kunde.
Högwyrdige H. Biskopen täcktes ursäckta min slarfwiga styl
Tienstskyldigste och upricktigaste tienare
—.

Carl G. Tessin.

H. Biskop Mennander.
P. S. Som jag i alt söker att foga mig efter cons. acad. ästundan,
sä bar jag, wid närmare eftersinnande, tillskrifwit h. secreteraren
Sernander, att i fall Högw. Herr Biskopens swar eij hunno inlöpa
så hastigt, så hade hän sådant oaktat att genast efter de nu förestäende helgedagar ingifwa mitt underd. förslag, dä jag och täncker,
will Gud, infinna mig i Stockholm. H. rector Cerenius har wäl sub
proprio prsesidio disputerat att concurrera tili en iuridisk profes-

Karl Gustaf Tessin.
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sion, men sädant tyckes eij wara nog, dä frägan är om ett helt
skiljacktigt lärostycke. H. probsten Lizelius synes ock hafwa sitt
fullgiltiga witnesbyrd med sig igenom finska Biblens upläggande
och jemnförande med grundspräken; dock i f ali mig flera skiähl
kunde wid handen gifwas, wore det mig sä mycket angenämare, som
dessa ej aldeles utur wägen rödia nödwändigheten af constitutionernas nogaste efterfolg. Ut in litt.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

8.

J anseende tili H. Biskopens och consistorii academici önskan och
oma föreskrift, sä wäl som h. probstens och theol. adjuncten Rosses långliga tienst och berömliga meriter, har jag skattat för et
nöje at hos Hans Kongi. Maj:t i underdänighet understödia bem:de
probsts befordran tili den lediga lingv. orient. et graecae professionen, och är det säledes med mycken fägnad, som jag härmed, tili
swar uppå H. Doctorens och Biskopens sidsta angenäma bref, kan
heratta, det Hans Maj:t numera i näder behagat bem:de probst
med

profession benåda, lärandes hän säledes med det första
äterresan
tili orten at des nya sysiä tilträda. Jmedlertid
pä
begifwa
twiflar jag icke med mindre anstalt blifwit fogad, at de tili denna
profession hörande stycken warda genom nägon skickelig docens
Hörsamma tienare
behörigen skiötte.
gamma

Stockholm, d. 3. Martii 1758.

Carl G. Tessin.

Tili Biskopen Mennander.
A

tergo:

Tili H. Kongi. Maj:ts Troman, Biskopen och Procancelleren Högwördige H. Doctor Carl Friedrich Mennander,
Åbo.

9.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

.lag har nöjet at härmed berätta tili swar uppä H. Biskopens
angenäma bref, ang:de Sagu pastorat, det Hans Kongi. Maj:t numera, i anseende tili de af consistorio ecclesiastico andragne omstän-

>/s,

28
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digheter, i nåder funnit skiäligt at förunna H:r Biskopen at äfwensom des företrädare niuta ber:de pastorat säsom praebende tili nägon
Hörsame tienare
förbättring på biskopslönen.
Stockholm, d. 28. Aprilis 1758.

Carl G. Teesin.

Tili Biskopen Mennander.
P. S. Bland min sambling af gamla editioner af swänska Biblar
saknar jag ännu den af finsk Bibelen, soin utkom under drottning
Christine tid ähr 1642. Om fördenskuld densamma skulle öfwerkommas ocb wara tili sain, skier mig et nöje om H. Biskopen wille
wara så obligeant ocb den för mig upkiöpa. Jag består giärna hwad
därföre begäres.
A

tergo:

10.

Kongi. Maj:ts Troman, Biskop ocb Procanceller, Högwördige H. Doctor Carl Friedrich Mennander, Åbo.

Högwyrdige ocb Höglärde Herr Doctor, Biskop ocb
Procanceller.

Kiittää lahjaksi saamastaan suomenkiel. Raamatusta, jolle sanoo antavansa
suuren arvon. Onnea ja Herran siunausta uudelle vuodelle! Vakuuttaa kunnioitusTackar för Bibeln på finska, som hän fått som gåva och
taan piispaa kohtaan.
varpå hän lägger storl värde. Önskar lycka och Herrens välsignelse för det nya
året. Betygar biskopen sin vördnad.

Högwyrdige och Höglärde, Herr Doctorens, Biskopens och Procantzlerns hörsamme ocb trogne tienare
Nykiöping och Äkerö, den 11. Januarii 1759.

11.

Carl G. Tessin.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och
Procantzler.

Uti Högwyrdige Herr Biskopens hägn och godhet bar jag den
äran att innesluta herr kyrckioherden M. Elg, soin i dag är sinnad anträda resan tili Åbo. Hän är en wärdig, wälsinnad, och Hög43
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wyrdige H. Biskopen af Märtat tillgifwen man, som under sitt härwistande sig berömmeligen upfört.
lag önskade kunna säga det samma om professor Näf, som äfwen
i dessa dagar afreser. lag befarar, eij utan orsak, att hän oroar min
sä högt älskade Åbo academie. Herren allena seer i hiärtat; min
insickt bar eij tillräckt, ty elliest hade min ätgiärd snarare afwändt
änn befordrat honom tili det rummet hän innehafwer. Herr
Biskopens fogelighet och noga upsickt torde alt befarat ondt
afböya.
I mitt siuckliga tillständ, min sängliggande hustru, och den mer
änn swåra sorg oss träffat, medelst grefwe Sigge Wrede Sparres
oförmodade och wäldsamma dödzfall, wälla, att jag eij, som wederborde, kan tacka Högwyrdige H. Biskopen, bäde för den äldre och
den nyare finska Biblen. Min åliuga skall wara, att igenom ali
uptänkel. ärkiänsamhet förtiäna Högwyrdige H. Biskopens fortfarande wänskap.
Orden äro mig eij tillräckeliga att kunna uttrycka den högd nti
hwilcken jag hedrar och wördar Högwyrdige H. Biskopens mängfaldigt utmärckta förtienster och dess jemna rena sinnelag för allas
wärt k. fädernesland. Herren uppehålle en sä wärdig och betydande riketz medlem i mänga år wid hälsa och krafter!

Hörsame och
Stockholm, den 25. Maij 1759.

trogne

tienare

Carl G. Tessin.

Hos wär wärde professor Scarin aflägges min tienstl. hälsning. lag
skattar som sig bör hans heders älder, hans lärdom och hans oförlikneliga flit. Wille hän meddela mig en liten förteckning uppå
hwad hän rarast eger ibland wära swenska handlingar, sä skiedde
mig bäde tienst och nöye uppä min älderdom, den jag lättar under
granskning af siika saker.

12.

Högwyrdige och Höglärde H. Doctor, Biskop och
Procantzler.

Nytt och hugnande wedermäle af ständacktig wänskap bar jag i
Högwyrdige H. Biskopens angenäma skrifwelse af den 29. Maij.

8
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Uti professor Nääfs omgångar igenkiänner jag mannens lynne
och smak för alt hwad konstat är, och öfwertygas altsä stundel. om
dess mindre skickelighet att wägleda ungdomen, särdeles i wåra beklageliga tider, dä hiärtat fordrar att af öde uptagas. En fierde
theologia; profession, särdeles i hans faveur, winner aldrig mitt
understöd; men wäl mitt uppenbara motständ, säsom ett mig afnödgat tillfälle att yppa minä tanckar. Föga anstär ock en främmande
man att blanda sig i academiens enskijlta göremäl; men sädant är
wår tidz bruk. Herr kyrckioherden Elg, den jag ä nyo bar den äran
att tili öm wårdnad recommendera, kiänner lenckorna i kiedian.
En redlig man fasar wid wär ställning.
Professor Kalms flit är mig bekant och af mig bedrad. 3:die ocb
föliande delar af dess resa äro med begiärlighet efterlängtade.
Wid den ändringen som skiedde wid nya anatomiehuset bar jag
så mycket mindre att päminna, som den förmodel. länder wär snabba
och flitiga professor Gadd tili upmuntran, och tili gagn wid de
under hans handledning stäende ämbnen.
J dessa dagar bar h. Finlay först lämbnat mig swar, rörande
prisen päde ätskilliga instrumenter, hwilcka h. profess. doct. Gadolin
näst efter sidsta rickzdagz slntet tili min omsorg lämnade. Priset
är drygt, och alt hwad med ■©■ bemärckt är, finnes eij utan särskilt
beställning. Jag hade wälb:te h. professor giärna sielf därom tillskrifwit, men min förswagade hälsa giör att jag de minsta af minä
skyldigheter förmär upfylla. Tanckarna äro mattade, och min styl
spröd.
Min swägers enda sons olyckliga dödzfall förkärtar min jordiska
warelse; den första och sidsta grafskrift jag pä verser skrifwit är
tili hans åminnelse inwigd. Endast 50 tryckta exemplarer, torde göra
honom med tiden rar, ocb, i anseende därtill, wärd ett rum i Högwyrdige Herr Biskopens samling.
Minä krämpor äro många. En mattad älder är altid en hög älder,
och biuder mig, igenom Herrans kallande nåd, att snart lämna en
högst kiär academies wärck i wärdigare, men aldrig uti ömmare
händer änn minä warit.
Den Högstes wärd uppehälle i mänga är Högwyrdige H. Biskopens
tili församblingens upbyggelse, rikets förmon, och wär berömde
Hörsamme tienare
lärostad tili eftersyn och hugnad.
:

Stockh., d. 8. lunii 1759.

Carl G. Tessin.
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Äkerö, den 10.

13.

Decemb. 1759.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och Procantzler.
Kaikki, jotka tuntevat piispan, ovat yksimielisiä antamaan hänelle tunnustuksensa. Ollessaan Tukholmassa on majuri Boije väsymättä tästä puhunut ja
samalla vakuuttanut piispan ystävyydestä kirjeenkirjohtajaa kohtaan.
Kiitos
Alla,
siitä! Turun akatemia kirjeenkir johtajalle rakkain paikka maan päällä.
som kanna biskopen, äro eniga om att ge honorn sitt erkännande. Major Boije
har under sin vistelse i Stockholm oförtröttat taiat om delta ämne och samtidigt
försäkrat om biskopens vänskap för brevskrivaren. Tackar härför. Aho akademi
det käraste på jorden för brevskrivaren.

Wårt rickzdagzarbete börjar redan. Mångfaldigt tahi höres bäde
ändringar ocb ännu större wäldsamheter. Herren näpse
wägen. Sådant gny är wäl wanligt förrän wåra möten börjas;
dock bör det i tid motas, lika med ali annan riket hotande fara.
lag är wiss att Högwyrdige H. Biskopen är i sitt stift mähn om
sådana medarbetare, som bistå dess egen ogemena nit för wårt sargade allmänna, men i tid torde wara nödigt att bereda saken. lag
will ju eij förmoda, att professor Näf skulle wilja börja sitt inträde
med något dylikt arbete; men dess synnerl. förhällande emot mig
gör mig upmärcksam, ehuru litet jag eliest misstror min nästa.
om Stora

Herr major Boije lärer kunna gifwa bästa knndskaper om tidernas skick, sä framt Herr Biskopen behagar sättiä tili honom den lit,
som hans wänskap, tillgifwenbet och insigt tyckas förtiäna.
Ehuru jag gär på grafsens brädd, sä ömmar mig både land, öfwerhet, och undersåtare. Herren uplyse dem som folcket regera, ocb

böije deras Märtan tili fogelighet!
För mig är numera alt timmeligt en dunst, sä wida det mig enskylt
rörer. Herren bar lätit mig länge lefwa och mycket see. Hän ware
ärad! Mitt samwete är lätt, min afton swal, ocb inför Gud kan jag
utan skrymtan säija: Cupio dissolvi!

Unnar Herren mig någon rikeligare utkomst och någon ryml:re
tid att skiöta wänskap, skall det af mig med tacksamhet emottagas.
Hörsamme tienare
Carl G. Tessin.

10
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Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittää piispan 10. XII. 1759 päiväämässä kirjeessä esittämästä uudenvuoden
onnentoivotuksesta ja toivottaa itse samaa.
Tackar för nyårshälsningar i biskopens brev av den 10. XII. 1759 och önskar honom detsamma.

Högwördige H. Doctorens, Biskopens och Procancellerens kersamme tienare
Äkerö, d. 24.

15.

Januarii 1760.

Carl G. Tessin.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procanceller.

Pyytää piispaa edustamaan itseään filos. tiedekunnan promotiossa.
biskopen representera honom vid filosofiska fakultetens promotion.

Ber

Eder Högwördighets hörsamme tiänare

Stockholm, d. 13. Augusti 1760.

16.

Carl G. Tessin.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Uppå H:r Biskopens särskildt aflätna angenäma bref, angående
professoren Wallenii ansökning om löns erhällande wid först blifwande ledighet utj philosophiska faculteten, har jag härmed tili
tienstel:t swar lemna bordt, at som H:r Biskopen och Consistorium
academicum icke allenast intet hait at päminna mot ber:de ansökning, utan fast niera ansedt den för billig och jämwäl åstunda Kongi.
Maj:ts nådiga förordnande at med lönerne framdeles med dylika
omständigheter pä lika sätt mä tillgä, så har jag i samma tanckar
instämt och läter nu om det ena och andra min underdäniga föreställning tili Kongi. Maj:t afgä under wäntan at ock winna derä et
nådigt bifall. Mitt wislande här i staden har på en tid warit obeständigt, hwilcket ock är orsaken at med detta mitt swar kömmit
at dröja nägot iängre än jag welat.
At jag snart fär råka H. Biskopen och äga des kara sällskap här
å orten, är mig en särdeles fägnad. Den Högste hafwe sin omwårdnad om H. Biskopen under des förestående både fahrliga och he-
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swärliga hitresa och läte honom lyckel :n och med hälsan här
anlända.

Hörsamme tiänare

Stockholm, d. 16. Septembr. 1760.

Carl G. Tessin.

Tili Biskopen Mennander.
A

tergo:

17.

Tili Kongi. Maj:ts Troman, Biskopen öfwer Åbo Stift,
samt Procancelleren wid Kongi. Academien därstädes,
Högwördige Herr Doctor Carl Friedrich Mennander, Åbo.

Helsingborg, den 2. lulii 1762.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Ingenting kunde under min pästående brunscur wara mig angenämare, än att af Högwyrdige Herr Biskopens högtärade bref se
dess wälmäga, och mig i dess wärde wänskap bibehällen.
Wår ricksdag är omsider (gifwe Gud i en lycklig stund!) ändad.
Epigraphen pä kallelsebrefwen tili wåra almänna möten borde
wara Ciceronis päminnelse: Agitur populi romani gloria, aguntur
certissima vectigalia et maxima, aguntur bona multorum civium.
Jag önskar det orsak måtte gifwas, att efter Livii ord skrifwa pä
wåra beslut: Audendo atque agendo res roinana crevit.
Den högste Guden löne Högwyrdige Herr Biskopens myckna
möda och beswär med en lycklig äterresa med angenäma tidningar
wid hemkomsten och med allskiöns beständig hugnad och wälsignelse!

I nästkommande September mänad tänker jag, under Herrens
ledsagande näd, mig tillbakars tili Äkerö att i stillhet där afbida,
bwad hän om mig förordna täckes.

Högwyrdige Herr Biskopens framhärdande wänskap fägnar mig
i min enslighet! För lycka skall jag räkna, om mig ännu, innan
natten kommer, tillfälle gifwes, att i wärcket wisa den fast ömma
tillgifwenhet, med hwilcken jag oföranderligen förblifwer
hörsamme och trogne tienare
Carl G. Tessin.

a
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B/a 1764 ,
Äkerö, d.

29:de Mars 1764

Högwördige ooh Höglärde Herr Doctor och Biskop
Academiens i

Åbo

samt

Kongi.

Procantzeler!

Suosittelee Peter Petrteusta, kts. edellä siv. 55.
Pelrceus, se tidigare sid. 55.

Rekommenderar Peter

Högwördige och Höglärde Herr Doctorens, Biskopens och Procantzelerens hörsamme tienare
Carl G. Tessin.

Högwyrdige Herr Biskopen kiänner mitt hiärtelag, och min
högacktng; men att jag eij egenhändigt skrifwit, wälla minä swaga
ögon.1

Nykiöping och Äkerö, den 18. lunii 1764.

19.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor och Biskop och Procantzler.
Hwarcken en straffbar otacksamhet, eller den ringaste wänskaps
kälnad har warit wållande tili mitt stillatigande, utan endast sraå
krämpor och thessemellan tätä flackresor. Säledes aflägger jag nu
först en längst sedän skyldig tacksäijelse för den på min förbön
ntfallne fullmackten, hwilcken jag, mig tili största hugnad, anseer
som ett wedermäle af Kongi, academiens fortfarande wänskap, den
jag med ali uptänkelig högacktning erkiänner, hwarom Högwyrdige
H. Doctorn, Biskopen och Procantzlern, å minä wägnar, täcktes
försäkra så max. rev. Consistorium academicum, såsom och h. doctoren och professoren Gadolin, under hwars rectorat mig denna benägenheten wederfaren är.
.lag har den äran, att ali min lifstid igenom med högactning
framhärda
hörsamst tilgifne tienare
Carl G. Tessin.
1

Tämä kappale sekä allekirjoitus Tessinin omalla käsialalla.
underskriften med Tessins egen handstil.

jämte

Detta stycke
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Äkerö,

den 9. lanuari 1766.

Högwyrdige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och Procantzler.
Herren wälsigne Herr Biskopen, soin med sin ihugkomst och
sinä förböner följer och hugnar en werldenes utbo, som i stillhet
opwäljer sig öfwer de mäin som tyckas upgä, och hwaraf redan
en del öfwer oss brustit. lag wet eij om pä närä häll faran synes
så swär och instundande som fiärran ifrän; men säilän giöra prässade
tärar ett land frucktbart. Gamle män kunna snart wanslägtas tili
drömare, ty stadnar jag härwid under förtröstan, att Guds grund
blifwer ställande, och hafwer det fasta inseglet: Herren kiänner
de sine. Ibland dem är wisserl. H. Biskopen ett utmärckt redskap
tili församlingens upbyggelse och lysande efterdöme. Gudz kraft
styrcke dess ätgiärd under wåra wanskeliga tider! Hans förstånds
ande uplyse rättsinte männ! Hans starcka arm omringe och wärje
Herr Biskopens hus och omwårdnad, under en långsam fränwaro,
och förhielpe en så wärdig husfader, under riks- och siölugn tili sitt
angenäma och stilla lärosäte!
Min ålder lider och öpnar mig snart ett skiuhl, ali wäderjälningar
tili trottz. Merces Deum colentium est ipse Deus. Finita vita habitabimus in illa civitate, quae numquam ruitura est; vacabimus ad
videndum Deum, in pace aeterna.
Hörsamme tienare
Carl G. Tessin.

21

Åkerö, d. 15. Dec. 1768.

Högwördige och Widtberömde Herr Doctor, Biskop och
Procanceller.

Gud har täckts betunga minä gamla dagar med förlust af en
dygdig och kjär maka, då Hän den 14: de i denna månad tili sig
kallat den i lifstiden högwälborna fru riksrådinnan, öfwerhäfmästarinnan och grefwinnan, fru Ullrica Lowise Sparre.
Hermes själ war dyr acktad i Hans ögon. Af Honom wäntar jag
tröst och styrka och af Herr Doctorn, Biskoppen och Procancelleren
ett benäget och christeligit medlidande.
Jag förblifwer med höghörsame tienare
acktning och tillgifwenhet
Carl G. Tessin.

>/i 1766,
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H. Biskopen täcktcs benägit meddela max. ven consist. academie
denna min olycka med tienstel. förbehäll af gammal och sä ofta
rört wänskap.
A

tergo:

Kongi. Maj:ts Troman, Biskop och Academie Procanceller,
Högwördige och Höglärde Doctor Herr Mennander nti
Åbo.

22.

P. M. 1

Au hafwa tient riket öfwer 40 åhr och därunder beklädt rådsembetet i
20 åhr;
att hafwa blifwit brukad tili flere utrikes beskickningar;
att hafwa slutit för riket 6 å 7 st. wicktiga och nyttiga tractater;
att hafwa tili Swerige öfwerfördt rikets utkorade drottning;
att hafwa wakat i flere åhr öfwer Sweriges Cronprintz och lagt grunden tili
des upfostran;
att hafwa på en och Sainina tid förestädt 4 de wicktigaste embeten i riket,
neral:n rådsembetet, presidentskapet i Kongi, cancelliet, nästbein:te gouverneursembete för Cronprintzen samt öfwerstemarskalcksembetet wid deras Kongi.
Maij:sters fnrsteliga hof aro de förtienster som hans excellence grefwe Tessin
eger att äheropa. Flere synas föga kunna löpa på en och sannna person. Föga
exempel lärer finnas att en och Sainina person egt sä många. Swenska nationen
har fördenskuld för delta tyckt sig aldrig kunna göra nog rop och wärde af
h:s ex;ces grefwe Tessins egenskaper. Nationens heder fordrar att altid wara
sig lik.
Frennnande hafwa icke warit utan upuiärcksamhet att en enda hunnit wara
tillräckelig tili så många och höga wärf och därwid förmått bibehålla sig
utj ett så långwarigt nationers förtroende. Deras upmärcksamhet skulle eij
blifwa mindre på Stora mäns öden i Swerige, därest en af dem, som nationen
sielf ansedt bland de störste, lemnades på sine sidsta dagar handlös.
Hwad försorg som må wisas hans excellence grefwe Tessin, kan oförgripeligen
eij anses såsom en ny utgifft för riket.
Med sin egendom har h;s ex:ce suppleerat den bekostnad, som för rikets
heder eij warit att undwika under des utrikes beskickningar, för hwilcken i
Tämä päiväystä ja allekirjoitusta vailla oleva Mennanderille lähetetty promemoria seuraa alkuperäisessä sidotussa kirjekokoelmassa välittömästi Tessinin
Denna promemoria
15. XII. 1768 p:ttyä kirjettä Mennanderille. Vrl. s. 628.
utan datum och underskrift, som sänts tili Mennander, följer i den originala,
inhundna brevsamlingen omedelbart efter Tessins brev, dat. den 15. XII. 1768,
tili Mennander. Jjr s. 628.
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fall hän blifwit mera förskont, hade hän hafft mera egendom i behåld. Och
den undseelse h:s ex:ce hafft wid tillträdandet af öfwerstemarskalksembetet
hos deras Kl. Maij:r säsom dä warande Kongi. Högheter att emottaga den
anbudne särskilte lönen på fursteliga staten ä 6.000 d:r s:mt, har på 16 åhrs
tid bespart riket 96.000 d:r s;int, och gordt en proportionerad saknad för h:s
ex:ces bon.

A

tergo: Högwyrdigste

Herr Ärkebiskopen.

Daniel Tiiakselta.
1.

Från Daniel Tilas.

Högwyrdige Herr Doctor och Biskop.

At delta må treffa Herr Doctoren och Biskopen vid ali sielfönskelig och behagelig välmäga, är hvad jag af hiertat önskar och
längtar at fä höra.
Då Herr Doctoren och Biskopen en gäng giorde mig den aran
at bese min nyss päbegynta, och först nu om 14 dagar ärsgamla
Bibliotheca topographica svecana, erhölt jag gunstigt löfte om
biträde ifrån finska sidan. Den har nu efter Herr Biskopens afresa
sä hederligen angående de swenske articlarne wuxit, så at jag endera
dagen törs visa den in för kännares ögon. Men äter hvad de finske
orterne angår, kommer den ingenwärts, utan ropar alt för et om
Herr Biskopens hielp.
Efter gunstiga tilstädielsen tager jag mig altsä den friheten, at
öfversända et kort titdrag uppå de titlar jag om Finland äger. lag
har ej uptagit de smä rubriquer soin kunna finnas i andre böcker,
säsom Kl. sv. wetensk. academiens handlingar, actis Upsal. eller
med et ord sädane, soin ej un der sin directa titul aro utgifne;
icke heller de flere manuscripter, som här och der i biblioteqverne
finnas. lag har ock som kortast upnämdt titlame, emedan för en
vår störste bokkännare jag ej hällit nödigt at utföra titlarne in
extensio.
Meningen med denna förteckning är altsä nu, at igenom Herr
Biskopens gunstiga bidragande, och hvaroni jag hörsammast beder,
fä ej allenast kundskap och namn på de skrifter och piecer, som
hit höra, och jag ännu ej har nägon kundskap om, utan ock at
in natura kunna fä de som ännu för mig brista, och utgiöra en

/u 1762.
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fast ansenlig hop. Alle de skrifter och piecer, som jag allaredan
har i min samling, äro tecknade med en liten stierna eller *.
Hvad utväg Herr Doctoren och Biskopen dertil täckes wälja, har
jag swärt at föreslä, antingen igenom en studerande eller igenom
någon bokauctionist. Men bli dermed huru det kan, så skal förlaget promt ersättias, sä snart jag derom får kundskap. Om ock
Herr Doctoren och Biskopen sielf skulle hafva någon duplett och
heldre vilja gå in på nägot byte, sä dependerar det af Herr Biskopens

behag.
Men beswäret är icke dermed alt. Det äro en hop piecer, som
jag ännu icke haft tilfälle at se, och jag just icke kan giöra mig
infallibelt hopp at få, men ofelbart böra finnas i Herr Biskopens
biblioteqve. Av sådane som med signo
äro marqverade, beder
jag at fä titlarne in extenso afskrifne til och med impressionsnoten,
formatet, och paginarum vei foliorum nummer, titulblad, dedicationer etc:a inclusive vei exclusive. Men skulle en eller an. piece
af desse fäs til dem jag begiärdt, sä behöfves det icke. Efterhand
torde någon fä besväras dermed.
Skulle Herr Doctoren och Biskopen täckas committera mig nägot
tilbaka at uträtta, så skal jag anse det som wänskap och ynnest.
lag minnes ej om min Svecia antiqva & hodierna, såsom egenteligen til min Biblioteheca topographica hörande, war inbunden
under Herr Biskopens härvaro. Des hasis är grefve Dalbergs arbete,
men i samma art förökad af mig.
lag får snart 3:die bandet
ensamt
af
hvilcke
hvardera
för
är
så tiockt som Dalbergs
sig
färdigt
bestär
bäde
af
och handkopparstycken
werck. Den samlingen
ritningar. Jag har ännu icke fädt tid at reglera registret dertil,
men sä skal det innan Juhl skie om jag får ha hälsan; jag täncker
giöra det i geographisk ordning. En annan samling finner jag högst
nödig tildet topographiska biblioteqvets completterande, och har
jag väl tilförene nägot samlat deri, men jag går och skubbar mig,
ännu om jag skal taga med alfvare uti. Begynner jag, sä skal det
gä. Det är en art af corpus diplomaticum ordine geographico vei
potius topographico. Til exempel: Jag erindrar mig hafva nägorstädes sedt nägot gammalt kungabref om Åbo domkyrckia, men
minnes ej hvar jag sedt det. Wore det då icke nyttigt at hafva
sådane registrerade i geographisk ordning med anvisning pä stället
hvar det finnes.
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Med innelyckte vil jag söka at förnya bekantskapen med den
hederliga Åbo academiens senior herr cancellierädet Scarin. Des
af ålder och arbeten uttröttade år lofva mig väl icke stort biträde
i min afsicht, men jag räknar dock pädet, at värit känd af sä
hederlig gubbe, och at en gäng ibland mine correspondencer kunna
visa des hand, hvaraf jag hos h:s excellence Tessin sedt wackre
wedermälen.
Det blir tid at sluta, och jag utbeder mig den aran at wara i
Herr Biskopens benägna wänskap och wärda minne innesluten, framhärdande med ali högaktning Högwyrdige Herr Doctorens och.
Biskopens hörsammeste tienare
Stockholm, den 5. Nov. 1762.

Daniel Tilas.

In margine: Under mine sommarvandringar har jag fädt öka sainlingen rätt braf. Utom den kom jag lyckligen öfver Ansa Caroli,
samt Geneologia Brahsea, Imagines och Ebba Brahes parentation
och portrait, alle 3 completta, nitide och i et hand. Slaktarebänken
tryckt hoppas jag snart få, fast priset är rättat efter wexelcoursen.

2.

Högvyrdige Herr Doctor, Biskop och

Procanceller!

Kiittää piispan Tukholmassa olosta ja kaipaa häntä,
vistelse i Stockholm, saknar honom.

Tackar

för biskopensr

För det mig gunstigt tilsända pacqvetet, soin ricktigt ankommit,
tackar jag ödmiukeligen, och beder at på disputations-räkningen fä
anhälla om nägre completteringar til dem som jag fådt eller redan
hafwer, enligt hosföljande promemoria. Dock at herr professor Billmarck fär Communication deraf, pädet onödigtwis ej dupletter
mäge afsändas.
lag nyttiar ock nu gunstiga löftet at befordra min Bibliotheca
topographica til complettering, så långt som möjeligit är, och herr
professor Billmarck torde äfwen wara obligeant och hielpa til
nägot. Min insamlade numer af smått och stort gär nu 1612 piecer,
hvilket så mycket högre ökar min begiärelse, at fä den complette,
sä at jag sedän mä kunna täncka pä utgifwandet. Men jag mäste
bekänna, at större delen af de som nu fela[s] mig, aro nägre segsletne
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få rätt pä. Icke wäntar jag heller pä, at fä alla, dock sä, at jag
åtminstone sielf måtte få dem händer emellan, at kunna rectifiera
titlarne och ej som annorstädes händt, anföra oricktiga titlar, ort
och äratal. Som det ock numera ej är wänteligt, at få något förrän i wår, sä skal jag, i fall nägre til finska defectlistan hörande här
desförinnan kunna öfwerkommas, derom avertera, på det jag ej
onödigtwis må plundra något undan för finske samlare. Skulle ock
någre piecer förekomma, som anses för rarissimi, och omöjeligen
kunna aflemnas, sä skal jag dock he, at med bud fä läna dem, dä
jag på heder och ära skal ofördröjeligen sända dem tilbaka, allenast jag sielf fär examinera dem, och nämna til hvilkens samling
de höra. lag skal ingalunda följa min företrädares i riddarhusdirection exempel.
at

D. 10. Octobr. 1766.
I dag är riksdagen, ära ware Gud i högden, afblåst, och ständeme
upkallade til näskommande Onsdag. Herr Biskopen erinrar sig at
hofwet anticiperat pä hofförtäringen 2 t:r guld, för 8 dagar sedän
wiste Kommgen grunden dertil, och at det ej war hofwets skuld,
utan dels obeskrifwelig dyrhet, dels gammal giäld pä hofcassan,
men secr. utsk. resolverade lika fullt, at det skulle ärligen hädanefter dragas af. I dag surprennerades stånden med afskrifning, adelen
och bondeständet samtyckte promt.

D. 11. Octobr.
Tänck hvad herrarne i Åbo äro brydde med sine mänge täte cancellersombyten. Grefwe Lieven är nu generalgouverneur i Pomem.
efter Löwen, som fädt 2 ärs permission, och gär sedän hitin i rädet
igen. Derwid äro löijelige passager. Löwen och Ribbing skulle
byta. Konungen och rädet biföllo bytet, men secr. utsk. swarade
neij, ty Ribbing kun de ej mistäs frän gouverneurskapet hos Printz
Fredrich, men Liewen skulle dit. Altsä har man nu rensat hela
rådcammaren frän alt hvad fransöskt sinnadt är, pä en enda närä.
lag hade i gär bref ifrån h:r professor Billmarck, som jag ber hälsas.
Hän mäler sig skola orera pä en gäng bäde öfwer den bortgängne
och tilkomne cancellern. Wäntar hän nu litet, sä fär hän kanskie
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orera öfwer 3 på en gång. lag gratulerar Herr Biskopen at hafwa
fådt hem probsten Haartman, och hoppas at hän kan giöra mera
1
i sit embete.
gagn hemma än här,
I gär ärnade man Serenius en gås medelst exclusion för owett emot
Ziebeth, men saken componerades. En deputation af adelen, 48
personer, gick up til prästerne at ändra nägot som rörde adelens
privilegier, pä samme räkning trängde sig nägre och 60 st:n in,
och nägon desordre med knuffningar säges passerat. Prästerne förblefwo wid sin tancka. I dag skal landtmarschalken sielf dit med
lika stark deputation. Jag wille wäl wänta med mitt brefs förseglande til i eftermiddag, men törs ej lita uppå, hvad tider det
då kan blifwa för mig i denna riksdagsbrädskan. Imedlertid har
jag den aran, at med ali wänskap och beständig högaktning framlefwa
hörsammeste trogne tienare
..

-

Stockholm, den 14. Oct. 1766.

ur

Daniel Tilas.

In margine: Någre hafwa welat hafwa
Hosese 6 v. 9.

3. Högvyrdige Herr Doctor och Biskop

text

samt

til riksdagspredikan

Academie Procanceller!

lag är rätt glad at jag fådt mig et litet ärende at skrifwa om;
ty annars wet jag ej hwarmed jag skolat börja eller sluta i dessa
tysta och stilla samt lugnesamma tider. Men ärendet är: Jag har en
pupill -och cousinesdotter, fröken Ulrica Charlotta De la Wall, dotter
af lieutenant Claes De la Wall och Hedwig Elfwing, hwars födelsedatum jag har nödigt at weta. Besynnerligt at jag fådt accurat förteckning på alla des mänga syskon, men just denna Hiekan manquerar mig. Gisningswis säger hon sielf, at det är är 1745 som hon
är född, och hon menar sig wara född i Pargas sokn. Herr professor Hassel har för denna Hiekan burit myeken omwårdnad, och
lärer kunna gifwa födelseorten säkrast wid handen, och bör hän
nu fägnas med det, at hade hon stält sig sä beskiedeliga i hans
1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.

-
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hus, som nu, sä hade hon än warit i Finland. Dock har en sträng
och jemn tilsyn af hennes moster måst iackttagas.
Imedlertid anhåller jag hörsammast at igenom Herr Doctoren och
Biskopens gunstiga anstalt få en liten note på hennes älder, om
det är i Pargas sokns kyrckiobok som hon är barnskrifwen.
lag har i delta är warit en widlyftig fogel. Man säger i ällinäni
ordstäfwe: flygande kräka fär något, en sittiande intet. Men det
har ej drabbat in för mig; ty hela den widlyftiga touren med Cronprintzen wille ej serdeles rikta mine samlingar, emedan ali min
attention och stundeliga omtancka mäste sacrifieras til Printzens
tienst. Det war dock en stor winst i sig sielf och långt öfwer mine
smäsamlingars wärde, at se en ung herre sä extraordinairt attentive uti ämnen, som icke aro för alla serdeles amusante, sä som
med grufwors beseende och bergsmannarörelsens betraktande. lag
har häpnat öfwer lätta begrep, och förundrat mig öfwer des minne.
Jag har mänga gänger blifwit i ömaste mätton rörd öfwer menighetens glädie och fägnadsbetygelser emot des familiarite, och jag
kan ej beskrifwa hans attention at bemöta alla lika, med yttersta
huldhet och milda upförande. Kort sagt: jag ser i wär dyra Cronprintz en stor och wis regent en gäng upstiga pä Swea thron. Gud
unne honom sä wist älder och en längwarig hälsosam lefnad.
Mine öfrige färder hafwa ej heller warit serdeles ricktande, sedän
ingen tid blifwit öfrig för mig til husvisitationer. Det enda jag
kunnat skrapa ihop, har warit i nägra jerngrufwor, at samla någre
jernmalmsstuffer. Den ena sä lika med den andra som twå bär.
Men sä lofwar jag, at wåre bokpressar som ideligen amusera sig
med ströpiecer, hafwa sysselsatt min topographiska samling; ty
knapt nägon wecka, at ej någon piece utkommer, som icke gifwer
et historiskt ämne, och som icke har nägon suite med min samling.
Af smä piecer kommer jag ihug, burn bergscollegium ligger i felt
mot en mäktig rådsherre r.r. Funck. Hän har funnit godt at attaqvera collegium och Ula mäla af det inför Konung, regering och
hela nationen. Men collegium har trodt sig skyldigt at förswara sin
ära. Nu kokar hän pä nägot nytt emot collegium, och som wiskleken går, wil lian hafwa en Commission öfwer collegium. Just det
hafwa wi ock begiärt, och wil ej lian, sä begiär collegium det;
som det ock är färdigt, at heldre nedlägga sitt embete, än pä sä
oskyldigt och oförtient sätt blifwa angrepet.
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Daniel Tilas.

Henrik Tocklin.

Det är dock en underlig principe, at embetsmän i fläng skola
handteras säsom woro de lutter bedragare och otrogne tienare.
hörsammeste tienare
Stockholm, den 20. Nov. 1768.

In margine: lag beder

om

Daniel Tilas.

förlåtelse,

at

jag med innelyckte be-

swärar.

4.

Högvyrdige Herr Doctor ocb Biskop,

sanit

Procanceller!

Gunstiga skrifwelsen och benägen i hugkomst samt tidningen
om Herr Biskopens goda hälsa och wälmäga, hafwa warit för mig
begge twå rätt fägnesamma. Allmackten bibehälle det senare i långliga tider, så bar jag at hoppas at blifwa conserverad wid det förra
och Herr Biskopens wärda wänskap.
Om secreter Gahm öfwerskickat något dugeligt, sä är det mig
öfwermätton kiärt. När jag i sommars slapp ifrän Drottningholm
och begynte at se pä mine egne saker och samlingar, fant jag allting
i samma systematiqva ordning, som sai. Mölkman och jemwäl
öfwerstl:t Gyllengrip i sin tid haft nti sine collectioner. Jag har
alt sedän 1763 icke fädt tid at revidera nägot. Ty tog jag mig til
en generalrevision, öfwergaf hela werlden, npwacktningar, visiter,
comedier och redouter, och har altsedan endast occuperat mig med
at sättiä mine saker i ordning, för at kunna fullborda alle mine
restantier så i collectioner som annat, det jag anser säsom skullder
och giäldposter, hwilcka jag anser mig skyldig at betala til min
lefnad och reputation, pädet jag en gång efter min död ej mä
anses för den, som börjat mycket och siulat litet.
Min correspondence med wärde herrar och gynnare, så pä denna som finska
sidan, har derigenom lidit någon tids afbrott; men jag wäntar
framdeles at sedän i så mycket bättre ordning kunna soutenerä
mine skyldigheter. Mycket har jag pä denna tiden avancerat med
mine giöromäl, men jag ser mig ock hafwa företagit mig mera,
än jag sä hastigt kan fullborda.
Min gunstige Herr Doctor och Biskop, huru skola wi fä de finska
antiqviteterne conserverade frän förgängelsen, monumenter och

/io 1770, “/« 1763.
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epitaphier afritade. Kunde ritmästaren ej förmäs, at rita af et
stycke om sänder, och något efterhand styckewis beskrifwas. Om
allenast en piece om äret hade begynt afskrifwas och afritas sedän
förra freden, sä hade nu et wackert antal warit färdigt. Men
ritmästaren mäste derwid ställa sig Peringschölds Monumenta uplandica, Dahlbergs werck och sädane til eftersyn. Wi gräfwa i
mörckret efter gl:a antiqviteter som aldrig mera kunna utredas,
men monumenter, som ännu i wär tid äro nägorhmda helbregda,
förgäta wi aldeles, pädet wäre efterkommande efter oss skola fä
gräfwa likadant i mörkret dem, som wi giöra efter det, som warit
för wäre tider. War gunstig och tänck derpä.
hörsammeste
tienare

Stockholm, den 5. Octobr. 1770.

Daniel Tilas.

In margine: Wid tilfälle supplicerar om dissertationen under prof.
Planman: Expositio observationum transitus Veneris per solem,
Cajanebnrgi a:o 1769 d. 3. Junii factarum. Resp. Carol G. Widqvist.
I Lärde Tidningarne står ärtalet 1679.

Henrik Tocklinilta.

Från Henrik Tocklin.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.
Höggunstigste Herre.
Lähettää tietoja piispan esi-isistä:

Lämnar upplysningar om biskopens för-

fäder:

Epitaphium öfwer forna pastoren Brygger, hwilken af os hålles
före hafwa warit H. Herr Biskopens och Procancellerens fadersfaders farfader, är i det nogaste afskrifwit säsom det nu för tiden
finnes i wår kyrka, utan at en gäng orthographiska fel, som wid
renoverandet torde hafwa smygt sig in, blifwit rättade. Originalet
är skrifwit på papper, och finnes ännu quar i slarfwor, men renovationen är giord pä pergament, och tyckes i skrifsättet röja
pastor Neocleanders hand, om hwilkens förbindelse med slägten
jag nu mer icke ens kan twifla. Det är skada, at ock denna pergamentsskriften allaredan sä föråldrats, at man ei utan swärighet kan
44

Nicolaus Tolpo.
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Uno von Troil.

fä rätt på ätskilliga ord såsom jag nti widsatte anmärkningar funnit
mig föranläten at närmare wisa.
Luopuu aikomuksestaan hakea Lokalahden kappalaisenvirkaa, koska hänen
Avstår från att säkä kapellansetunsa eivät sen kautta paranisi.
tjänsten i Lokalaks, emedan den icke vore fördelaktig i ekonomiskt hänseende.

taloudelliset

Högwördigste Herr Doctorens, Biskopens och Procancellerens
allerödmiukaste tienare
Rauino, d. 11. April 1763.

Niilo Tolpolta.

Henric Tocklin.

Från Nicolaus Tolpo.

Högwördige och Widtberömde H:r Doctor och S. Theologise
Professor. Höggunstige Herre och Gynnare.
Kiittää 24. XII. 1755 p:tystä kirjeestä ja hänelle osotetusta suosiosta.
brevet av den 24. XII. 1755 och för honom bevisad ynnest.

Tackar

för

At med wåra priwata rikzdagz desiderier ännu eij kömmit til nägot
slut, lärer ingen kurina undra öfwer, helst när man har sig bekant, at
the hela riket mäst rörande angelägenheter, som först böra afgiöras,
ännu sysselsatt riksens höglofl:a ständer; emedlertjd twiflar ingen
deruppä, at Högwördige H:r Doctorn och Professorn, som en wärdig och rettsint rikzdagzman, icke hafft ali möda och sorgfällighet
wid wåra angelägenheters bedrifwande ospard. Min innerliga
önskan är, at den Högste wärdes styrcka Högwördige H:r Doctorns
och Professorns kraffter, sitt heliga nampn til ära och oss allom
til hugnad.
Wäderleken har härstädes warit ganska ostadig i denna winter.
Åkrama hafwa alt sedän längt för luhl stätt helt hara, och nu
hafwa de starcke stormar och den regnachtiga wäderleken, som i
denna och nästförledne wecka warat, ochsä förtärt ali den isgata,
pä wägarne ännu warit öfrig, sä ock föret är ganska beswärligit
och isarne opälitelige, natten emellan d. 7. och 8. hujus hördes
ett starkt dunder, och pä slutet som ett starkt styckskätt, sä at luisen
derwid darrade, i synnerhet i Kjuhlö s:n och Kanganpä by. Herren
af näde afwände ali skada och fara! Underligit är, at icke allenast
på ett, utan och flere ställen korpar höras skrija om nätterna, som
eljest plägar wara owanligt. Til d. 21. i denna månad är prestersom

/i 1756,
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skapet ifrån delta contract sammankallat tili biskopzwal i Åbo,
tillika med dom-, Wirmå, Wehmå och Uschela probsterijer. Ebuni
obeqwämt wägalaget ochså är, bar jag warit sinnad at resa in, pm
wär Herre förläner mig bälsa och krafter, och hoppaa at minä
berrar medbröder lära alla stadna i en önskan med mig, at fä uthi
Högwördige H;r Doctorn och Professorn, såsom en wår försambl ;s
pelare, ständetz hedersman och reipublicse literarise decus, wörda
wär tilkommande Biskop och Fönnan!
Högwördige och
Widtberömde H:r Doctorns och S. Theologiae Professorens ödmiukaste tienare
Cumä pgd, d. 12. län. 1756.

Uno von Troililta.
1.

Nicolaus Tolpo.

Från Uno von Troil.

Högvördigsts Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Upsala

Academiae Procancellaire.
Kiittää arkkipiispan kutsusta saapua 6. VI. 1779 Upsalaan tohtorinpromotioon;
Tackar för ärkebiskopens inbjudan alt homma tili
aikoo noudattaa kutsua.
promotionen i Uppsala den 6. VI. 1779; ämnar antaga inbjudan.

Til oeconomus önska vi alla at få herr professor Hydren, och
skrifwer jag äfwen i dag därom til honom.
Jag hade ansedt för en ära och lycka om Herr Ärkebiskopen haft
tilfälle at mig i kyrkoherdeämbetet introducera, men som Herr
Ärkebiskopens svaga hälsa nekar mig den hedren, så wore jag nöijdast at därmed til sommaren el:r hösten upskjötes;
Emedlertid hänskjuter jag denna sak aldeles til Herr Ärkebiskopens egit
godtfinnande, och är aldeles nögd at Herr Biskop Celsius vid detta
tilfälle företräder Herr Ärkebiskopens vices,
Om kyrkoherden Eneroths introduction skall jag efter b.efallning bestyra.
Ödmjukaste tjenare
.

.

St., d. 15. Martii 1779.

Uno

von

Troil.
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2.—3. Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop samt Upsala
Academie Procanceller.
Suostuuko arkkipiispa asettamaan saksat, seurakunnan kirkkoherran hänen
virkaansa vai onko kirjeenkir joittajän se tehtävä? Seuraavassa, 4. X. 1779 p:tyssä
Frägar om ärkekirjeessään v. Troil ilmoittaa tämän tehtävän suorittaneensa.
biskopen skall introducera kyrkoherden i lyska församlingen i dennes ämbete
eller om brevskrivaren själv skall ombestyra saken. I det följande brevet,
dat. den 4. X. 1779, meddelar v. Troil att hän utfört delta uppdrag.

Ödmjukaste tjenare

St., d. 6. Sept. 1779.

4.

Uno von Troil.

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Upsala

Academise Procanceller.

Magister B jörklund som för någon tid sedän hade den olyckan at
nti pastoralexamen i Upsala domcapitlet blifwa improberad, bar nu
någon tid bortät sökt at vinna Hera kunskaper och bar af hans
excellence gref Fredrich Sparre blifvit bos mig reconimenderad at
här få i Stockholm undergä pastoralexamen; men som jag tyckt mig
finna betänckligt at därtil samtycka dä hän bör til ärkestiftet,
sä bar jag rädt honom at ä nyo anmäla sig i Upsala, då jag hopÖdmjukaste tjenare
pas hän prsesterar bättre examen
.

St., d. 9. Jan. 1781.

5.

Uno

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

von

Troil.

Upsala

Academise Procanceller.
Kiittää arkkipiispan hänelle Upsalassa osattamasta suosiosta.
för den ynnest, varmed denne hedrat honom i Uppsala.

Tackar ärke-

biskopen

Ödmjukaste

St., d. 3. Martii 1781.

Uno

tjenare
Troil.

von

•/.,

6.
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,

Högvördigste Herr Doctor och

Ärkebiskop samt

Upsala

Academiae Procancellair.
Som Magister Samuel Ekeroth af Lindköpings stift hos mig
anhällit at på den kallelse til busprsest honom af präsidenten herr
grefve Diiben blifuit lämnad, få uti Upsala blifua examinerad ocb
prästvigd, så är härmed
min ödmjuke begäran, det täcktes
Högvördigste Herr Doctorn och Ärkebiskopen läta honom, magister
Ekeroth
efter vederbörlig föregängen examen tildet heliga
predikoämbetet inviga.
Ödmjukaste tjenare

St., d. 14. Maji 1781.

Uno von Troil.

P. S. Nasta Söndag skola candidater föresläs til Storkyrkan. Vederbörande tyckes redan vara operative at förena bägge praesidierne.
Församlingen går just inte godvilligt däruti in, men förmodeligen
gär väl kärran fast hon knarrar, ocb efter det gamla ordspräliet:
måste viggen in dit klubban drifuer.

7.

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

Upsala

Academiae Procanceller.
Tukholman konsist. amanuenssi (nimeä ei mainita), pyytää lulla jouluun
Amanuensen vid konsistoriet i Stockholm (namnet
uppgives icke) hegär att få prästvigas tili julen.
mennessä papiksivihityksi.

Rygtet torde hafua kömmit til Herr Ärkebiskopen angående någre
svärmare här i Stockholm. Hvad slut med dem vil taga visar framtiden. Jag bar gjordt, hvad jag trodt mig böra gjöra och får jag
munteligen äran framdeles berätta sammanhanget. Emedlertid
täckes Herr Ärkebiskopen icke omnämna at jag skrifuit nägot
härom. Med wördnad
ödmjukaste tjenare
St., d. 3. Dec. 1781.

8.

Uno

von

Troil.

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop.
Kun ei tiedä, mitä konsistorion jäsenet ajattelevat, on epätietoinen, voiko
Duvatrus tidla nimitetyksi lehtorinvirkaan Linköpingissä.

kirjastonhoitaja
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Uno von Troil.

Samuel Troilius.

Då hän ingenting vei orn konsistorieledamöternas åsikt, är del osäkert, om bibliotekarien Duvcerus kommer alt bli utnämnd tili lektoratet i Linköping.

Ödmjukaste tjenare
St., d. 3. Jan. 1782.

9.

Uno

Högvördigste Herr Doctor och Ärkebiskop

samt

von

Troil.

Upsala

Academise Procancellair.
Suosittelee Tukholman konsistorin notaaria Insulinia tämän hakiessa Eron
kirkkoherranvirkaa.
Rekommenderar naturien i Stockholms konsistorium Insulin tili den sökta kyrkoherdetjänsten i Ero pastorat.

Ödmjukaste

St., d. 25. Apr. 1782.

Uno

Samuel Troiliukselta.
1.

tjenare

von

Troil.

Från Samuel Troilius.

Högwördige H:r Doctor, Biskop och Procanceller,
min högtärade K. Broder.
Toivottaa onnea piispanvirkaan.

Lyckönskar tili biskopsämbetet.

Hörsammaste tjenare

Vesterås, d. 8. Marti 1757.

Sam. Troilius.

Högwördige H:r Doctor, Biskop och Procancellare,

2.

min högtärade k. Bror.
Kiittää onnentoivotuksesta arkkipiispanvirkaan.
tili ärkebiskopsämbetet.

Tackar

för

lyckönsknin-

garna

Högwördige H:r Doctorens, Biskopens och Procancellerens, min
högtärade H. Broders

trognaste

Vesterås, d. 12. Dec. 1758.

tjenare
Sam. Troilius.
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Högwördige H:r Doctor, Biskop och Procancellaire,
min högtärade k. Broder.

3.

Suosittelee jotakin everstiluutn. Rosenin asiaa, josta ei sen tarkemmin mainita.
Förordar en överstelöjtnant Rosen rörande angelägenhet, varom intet närmare nämnes.

Hörsammaste trognaste tjen.
Stockholm, d. 17. XII. 1759.

Sam. Troilius.

Högwördige H:r Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högtärade k. Broder.

4.

Tackar för brevet av den 29. Vili.

Kiittää 29. Vili. 1760 p:tystä kirjeestä.
1760.

Wäl är det, at min H. Bror får prof. Gadolin och kyi;koherden
Laihiander med sig, raen at Ålands kyrkoherdar kallat titulaire herr
hofpredikanten Grunnerus och äfwen Lappska pastoraterne sin
enskilte fullmägtig är något besynnerligit, säsom och ifrån Skäne
höres den oordentelighet, at röster blifwit transporterade ifrån den
ena päden andra ad exclusionem tertii. Ju mindre sädant . . 1
at twista om, ju bättre, och Gud wet, quo .
de komina, som pä
1
sädant sätt wilja konstia
ge sig ästad.
-

.

.

.

-

,

sedän slutet af Julii 1 här i Upsala in promoJag är nu i..
expedit. det andra, innom
tionis occupationibus och det ena
riksdagsfärden kommer. Gud låte os der med glädje och . 1 wistas,
och rebus bene . . 1 ctis sedän skiljas ät. Med oförändrad fullkomlig
wänskap
hörsamste, trognaste tjenare
1

.

..

,

.

-

.

.

-

-

Upsala, d. 10. Sept. 1760.

1

Sam. Troilius.

Epäselvää. Sam. Troiliuksen käsiala on yleensäkin vaikeasti luettavaa.
Sam. Troilius’ handstil är överhuvudtaget svårläst.

Otydligt.
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5.

Högwördige H. Doctor, Biskop och Procancellaire,
min Högtärade Broder.

Wid hemkomsten ifrän Westeräs, dit jag fölgde Götheborgs biskopen til wägs, hade jag den fägnaden at emottaga min k. Brors
högtärade bref, hwarföre, som för alt både långwarigt och kärt
thenna gången jag af hjertat tackar; önskande
riksdagsmig äfwen . .* warande i tilfälle, at kunna wisa, hwad wärde jag
sätter pä min k. Brors wänskap, både in publicis et privatis.
Den Stora förändring, som skjedt pä Östra sidan, sedän wi skildes
J mycken
åt, bar gifwit oss
upmärksamhet. Den framledne kejsar
Pehr är och blir imedlertid en warningsspegel för oförsiktiga regen1

...

.

.

,

.

ter, regeringen må wara i en eller fleras händer

/ få se in exhade
herren
fådt lefwa
af edra riksdagswänner
plique,
1
torde wi, innan wi förmodat, kömmit tilsamman igen, och den
sidsta willan då blifwit wärre än den första. Homo proponit. Deus
disponit och hoppas wi nu få wara i wårt lugn sä länge, sådant som
det är, under brist pä alt snart, hwad wi behöfwa. J Westeräs roade
jag mig hela 8 dagarne; men fick til slut mycken oro af min redelige cousin dr. . / oförmodade skilsmässa från oss, lian dog d. 3.
1
Febr., mesenterde
pä 12:te dygnet. Sorges och saknas af alla
och mest af mig; ty hän war mig kär och pälitelig. Ware hans
äminnelse uti welsignelse!
Förekommer något e re nostri et vestri ordinis, skal jag läta wetat.
Nu i förstone hinner wi icke mera, än sysiä med wära stiffts saker,
1
och aldra förstone jag finner, at dhen longa riksdagen
et dubbelt bekymmer, när wi kom hem. Christendoms kundskapen och
barnaunderwisningen de lägga makt uppä och der är mycken brist
uti, äfwen här i archiestiftet, hwarest inga församlingar äga poedagogier, icke alla dertil dugeliga klockare. I Westeräs stift stär brist
til i den delen och äfwen i det öfriga, så at Benzelstierna ej behöfwer
mer än hällat wid makt den ordning, som alt gär. Hän reser nu up
l
til Harby, at om
och begrafwa pr.
.% den sä ock för sin del
mycket saknar. Näst myckn hälsning är med fullkomligaste wänskap
3
trogne och hörsamste tjenare
1

.

.

.

.

en

-

.

.

.

-

.

.

.

,

.

.

-

.

.

.

-

.

Upsala, d. 31. Aug. 1762.
1

Epäselvää.

Otydligt.

Sam. Troilius.
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Jeremias Walleen.
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Jeremias Walleenilta, (sittemm. Wallcuilta).
Från Jeremias Walleen (sedermera Wallen).

-

J

Högtährade Käre Herr Broder.
Jag tackar hierteliga för then mödan och ömheten min käre herr

Broder haft at underrätta min Fritz om the grunder, som höre tili
then dyre Nattwardens wärdiga begäende. Gud gifwe lian wille med
alfware föhre sig noga til sinnes samt nti ett oombyteligt minne hellällä, at man i tanckar, ord och giemingar bör wara och wandra
andeliga och uprichtigt för Gud och menniskior, samt dageligen
giöra sig af Guds h. ord alt närmare underrättad om the delar, som
fordras och höra til wåra skyldigheter emot Gud och nasta, jämwäl
och stå noga pä sin skildtwacht, at then gamla omien, naturen, som
altid apar efter näden och thes werck, när man will blifwa from,
eij må förwilla honom i then noga undersökningen, som wid wår
dageliga liquidation skie bör, ang. wäre giärningars beskaffenhet,
om thet goda, somman åstadkomma kan, mä wara af ett moraliserad
sinne och hiertta eller af nädenes drift och werckan.
Herr advocatfiscalen Paqualin fant för godt, när jag honom i
wintras berättade, at thes solin finge föhra sin kost til min herr
Broder, och sedän til 1/3 dehl participera i thet, som dageliga til
tafelen fordras, at så skie mä, therwid bör och thermed förblifwa:
cammaren må hän hos snickaren Sandberg behälla, emedan jag thet
lofwat, sä wida hän, Paqualin, är en stilla ungdom. Giör nu min
käre Bror edert bästa med honom, och hafw på minä piltar ett
wakande öga så at the aldrig måge få tidrum til spehl och thylike
frivolc nöijen. Bed h:r Arrenius aldrig lämna min Samuel Christian
med nägon ungdom, utan mä hän tage honom med sig bäde i
kyrcka och på promenader samt för öfrigt syslosätta honom sä, at
hän altid må hafwa syslor och excercicer som tienä honom til nytta.
At skrifwa wäl måtte the tillhållas. Min Fritz skrifwer alt för
wårdslöst. Fråga honom hwart hän giort af sine hwite penningar?
Hän bör och pä ett promemoria med nästa poste gifwa mig wid
handen hwad matwahror Lisa til hushället samt huru mycket nopkin och lärft hon behöfwer? Äfwensä bör hän på ett annat
promemoria tekna alt hwad hän och hans broder hafwa af nöden.
Räkna måtte the samtel. wähl lära samt mathesin grundeliga. Håller
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Jeremias Walleen.

Fritz i med grekiskan? Min kara Greta och dotter hälsa hörsamst
och hiertel. min käre Bror, syster, barnen och h:r Arrenius. Jag
hafwer then ähran at wara min högtehrade käre herr Broders hörsamste tjenare

Stockholm, d. 21. April 1742.

J. Walleen.

rest til Paris säsom
hän
och
then
kom.
qualite
hijt
Jag förstär mig eij
säsom
i
expres,
hän
favoriserade
franska
wäsendet
mycket
folck,
i tahi.
på
Nu är h. capit. Graman och h. lieut. Snolski ifrän Åbo komne.
Man har wäntat med Graman ultimat ang. freden, hwarå successionsquaestion lärer berott i anseende til tiden at then afgiöra, men jag
tror, at ännu säsom förr roullerar ultimatsqusestion på anstånd.
Gud styre til thet bästa, och at machten genom upskof eij mä
blifwa oss för dryg! H:r plenipotentarien von Nolken anlände
hijt i förgårs orn aftonen; men som än intet spörjes nägot om
fridens återställande sä fordersamt, somman sig thermed smikrat,
jag menar, at om sädant vore färdigt til wist hopp, skulle therom
nog glädjediscourser höras; sä hafwer jag giort i minä ideer then
förre tankan. Gud styre alt til thet bästa! thet önskar jag än en
gäng och städse af hierttat.
Finska samhället hafwer hos högl. deputation öfwer finnarnes
ansökningar och beswär anhällit om vederhörig underd. förestälning hos Konungen och ständer, att tilståndiga utwägar och mätt
tagas kunde sä, at finnarne, som ifrän egendom och embeten skilde
äro, måge wara i sinom tid säkra om sine egendoms och tjensters
fria tilträde och possession. Min käre Bror behagar til mig skicka
förteckning pä sine fastigheter i Åbo och ä landet med förteckning
hwad både stadz- och landegendomen ährligen af sig kasta kan;
sådanne förteckningar äro dehls andre, dehls böra til högwälbem :te
deputation ingifwas.

Apostille. H:r professor Weilin hafwer

2.

Edle och Höglärde Herr Magister och Adjunctus professor.
Högtährade käre Broder.
Dels hafwer min och min kära hustrus siukdom, dels the jagters,
löpa emellan Upsala och Stockholm, otjenlighet sä mycket

som
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mera hindrat minä kare söners samt Abraham Rautells bortskickning, som then jagten, med hwilcken min kare Broder reste, än
intet kömmit hijt och jag ingen underrättelse fät ifrån Upsala
om min kare Broder tijt ankommit eller eij. Nu skickar jag them
Fort, i Herrans namn! landwägen; beder altsä börsamst min kare
Broder täcktes taga them under trogen Information och direction.
Sommin yngre sobn, Samuel Christian, lärer behöfwa särskilt
Information i latin, hwarmed min kare Bror icke lärer hinna,
så beder jag, i then händelsen, at för honom betingas en skickelig
informator, thenther och kunde se efter hans förhållande, hälla
honom i tygel och ordning under min kare Brors inseende samt
handleda honom til Gudz fruchtan, snygghet och ordentlighet.
Mathesin recommenderar jag til alle tre piltarnes sorgfälliga
studium, och at the grundel. måge lära räkna, hwartil min kare
Broder täktes utse wisse timmar och tinga med nägon contoirskrifware, att hän för wiss betalning lärer them eij allenast arithmetiquen utan och landsbokhällerij samt textning. The öfrige studierne täktes min käre Broder lämppa efter piltarnes böijelse och
hegrep; ther jemte anmanandes them til tilständig ödmiukhet och
höflighet mot hwar man och at moralen må befrämja them til
kalsinnighet i tahi, discourser och controverser jämwäl när the tro
sig wara öfwertygade at hafwa rätt.
War så god och se efter, at the få i sine rum sängrum, bord
och stohlar, säsom wärdinnan lofwade och öfligt är i Upsala. H:r
horgmästaren Stare eller h. professor Grönwall torde weta utwäg,
at mine gossar finge til sitt hushäld en miölkande koo och höö
för penningar; penningar warder then ene el. then andre ther til
gifwandes, som skall blifwa ersatt i räkningen ang. strömmings uphandling, then jag för h. professor Grönwall giort, eller och will
jag pä första advis, per bancco öfwerskicka them til min käre
Broder.
Hos h. Rimbeau täktes min käre Bror recommendera mine studerande och tinga för Abraham Rautell hos honom flitig Information uti fransöske språket. Mine söner äga god början theruti,
så at the kurnia af umgänge om helgedagarne hos h. Rimbeau och
hans eleves underhälla språket i synnerhet om them procureres
tilfälle tilat få wid ledige stunder läsa fransöska auctores eller
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Min käre Broder torde wid piltarnes ankomst låta them höfsas
wäl och presentera them sedän wid läglig stund hos h:r baron
och landzhöfdingen och hana hus, om thet så skie kan. Min kara
hustru och h. secreter. Rautell hälsa tusendefalt; min hörsamma
hörsamste tienare
hälsning til min kara syster.

Stockholm, d. 8. Octobris 1742.
P. S. Min hörsamma hälsning til h.
Grönwall samt h:r doctor Lenaeus.

J. Walleen.
rector

magnificus, h:r profes-

sor

3.

Min högtährade käre Herr Broder.

Kiittää kirjeestä sekä lastensa huolenpidosta. Siht. Rautell kiittää samoin
poikansa puolesta.
Tackar för brevet och ali omsorg om hans barn. Sekr.
Rautell tackar samtidigt å sin sons vägnar.

H:r secreteraren Rautell beder och, at min käre Broder täktes
hafwa then mödan at fordra af h. Abraham Rautell räkning för the
penningar, som hän af sin fader enskilt fät, samt antyda honom,
at altid förrän lian nägot kiöper, gifwa min käre Broder wid
handen hwad lian tarfwar, men eij nägot handia om icke min käre
Broder thertil sitt bifall gifwer. Räkningar behagar min käre
Broder sedän skicka til h:r secreter. Rautell.
War sä gunstig och lät mig weta, hwad som fordras til piltarnes
inskrifning wid Kongi, academien i Upsala. Anmähl min högachtning och hiertteliga hälsning hos h:r professor Grönwall, otacksam skall jag intet finnas för h:r professorens myckna godhet och
faderliga sorgfällighet om thenne wär ungdoms förkofring. I thessa
bistra tider är en sådan ömsinnighet sällsynt. H:r professoren skall
skickat tili mine barn 1 tunna rägmiöhl och lijka fult lefwererat
90 d. kp:mt för 3 tunnor strömming som jag til honom skickat.
Lät mig weta hwad samma miöhl kostar. Nytt är här, at h. Henric
Rimgen efter nägre dagars siukdom aflidit; men thet är större
och eftersinneligare nytt, at sedän ridderskapet och adelen för 3
weckor sedän, genom pluralite af 369 röster emot 119, faststält, thet
secrete utskottet bör inkomma med underrättelse om grunderne tili
fridens förhandling, i krig etc. etc. etc. har h:r baron Henr. Wrede
genom ett memorial förestält om icke 1 § i regeringzfonnen mä
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så förklaras, at then, som blefwe til successor til riket utsett, bör
wara född och upfödd i lutherska religion. Par pieni dagar gingo
thermed förbij. Prästeståndet fant rädligast, at med förklaring af
något i regeringzformen mä tils widare upskiutas, men the andra
3 ständen bijföllo h. baron Wredes proposition, och i förl. Lögerdags gick en deputation frän bondeständet, i anledning af en bondes
memorial, tili borgareständet, som förklarade Hans Durchl. Pursien
från Holistein för successor; i anledning hwaraf borgareständet
skickade en deputation med bondeståndets til ridderskapet och
adelen, men som the andra woro ätskilde skall thet ährendet ofelbart i morgon in plenis företagas. Styre Gud sä gär alt wähl! Gud
gifwe riksens högl. ständer then näden, at mätä alla sinä steg
efter faststälde lagarne! Med nasta poste hafwer min kare Fritz
hörsamste tienare
at wäntta bref af mig, om Gud will.

Stockholm, d. 26. Octob. 1742.

4.

Jer. Walleen.

Min Högtährade kare Broder.

I största hast hafwer jag then ähran at heratta, thet successionssaken, sedän mitt senaste, är afgiort. Gud gifwe at quaestio quomodo
therwid mä finna sä lycklig utgäng, som quaestio an haft snäll gäng
upföre. Secrete utskottet är med dubbla ledamöter förstärckt wordet
öfwerlägga om quaestio quomodo. Kongi. Höghets titel är blefwen
wår nädige successor tillägnad conditionaliter.
Nu har jag
eij heller obemäldt lämna bordt, at man torde få tilständ til en
parentation för wår gamle afledne canceller hans excellence gr.
Creutz på riddarhuset först i December; altså synes sädant werkställas böra på fransk vers; om Bror will then förrätta, så skall wij
sorja för en discretion af 300 d. kp:mt. Jag sänder til then ändan
härhos nägon ark papper, beder at fä them med nästa poste tilbakas. War så god och laga sä at min Samuel har trägne syslor.
Om mögeligt är säge jag gerna, at min Fritz finge lära nägot i
hörsamste
grsekiskan; min hörsamma hälsning til fru syster.
tienare
at

Stockholm, d. 1. Nov. 1742.

J. Walleen.

P. S. Om en parentation kunde wid Kongi, academien i Upsala
blifwe hällen på latinsk vers, wore wäl.
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5.

Min högtährade kare herr Broder.

at min Samuel Christian fåt en inforsärskilt
för
betalar
sig;
jag
gerna hans beswär allenast lian tijdt
mator
och ofta ser efter pilten sä, at then ynglingen, som hafwer bäde minne
och omdöme fåt til skänks af then gode Guden genom naturen,
må icke fä ett ögneblicks ledighet til barnslige och löse ideers
samling, som nog, ty wärr. concentrerat sig i hans iholiga barnahiema. Jag hafwer gifwit honom lof at få begynna fächta med bror
Rautell och min Fritz, underställandes doch sådant min kare herr
Broders omdöme.
Min mening är then, at om min Samuel Christian eij finge lof
at fächta med, torde hän likafult leka med sine ideer the timar, hän
wet sin bror fächta med blotta quarter och wanskaplige tierser. Altså
torde bäst wara, at hän mä fä lof tilat fächta med, och formera sig
rediga ideer, om slike brodderiesaker.
Doch lärer min käre Bror tilläta honom sådant såsom en utdelning
af prsemiers; emedan jag lämnat mine gossars tilkommande lyckas
bygnad pä min käre H:r Broders grundwalens anlägning, otacksam
skall min käre Bror aldrig finna mig. Inter amicos sub rosa: torde
sidsta ståndet i gär sintit, at södra grannens cronprints skall blifwa
successor. När sielfswåld får frijtygel, gäller thylik drift mehr än
allt i mänga ähr contraire anlagde wishets slut. Thet sidsta hafwer
prostituerat riket hwad succession angär, och altså är sädan wishet
i agonie; thet senare, eller närwarande brytningar, lära gälla mera,
om alt hwad som drifwes, hanmar til skick af etc. etc. etc.
Styre
Gud så går alt wähl. Hälsa med min högachtning syster; min
Greta hälsar tusendefalt.
hörsamste tienare

Tusende tack för omsorgen

Stockh.. d. 24. Febr. 1743.

J. Walleen.

Högtährade käre Broder.

6.

Jag hafwer här

en

wän, neml. h:r advocatfiscalen wid Kongi,

amiralitetet, Paqualin, thenther äger en solin, soin hafwer stor hog
at studera.
Jag wet intet om lian är sä qwik, som sägas will; ty
hans anletes bygnad utmärcker något tardiff, men thet wet jag, at
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Och som hans fader hafwer anmodat mig,
at
sä beder jag hörsamst, min
kare H:r Broder täktes taga honom un der synnerliga flitig manuduction,
-—■; men sommin käre Bror torde kunna taga
honom emot och hans kost, samt föhra en tredje part, hwad färskt
och annat i min käre Brors matlag utgår, h:r Paquadin til räkning
emot promt betalning, sä wänttar jag therom benägit swar nu i
lian älskar läsekonsten.

recommendera honom,
—■—-

förstone,

.

H:r Rydelius och Sahlstedt, cancellister i Kongi, cancelliet, äro
genom högl. secrete utskottet i arrest mante: the skola gifwit sine
tanckar om succession, onyttan för riket, hwad danske och Eutinske
provitzerne angår, men förmohn princen af Birkenfelt til faveur åth
2 dahlkarlar, som skulle til Dahlarne. Om flere anstötelige skrifter
1
funnits hos the arresterade
gömmor, wisar tiden.
hörsamste tienare
——

.

.

.

Stockh., d. 3. Martii 1743.
Apostille.

J. Walleen.

Jag hafwer icke fåt bref af niine gossar; huru står

thet til?

7.

Min Högtährade Kare Herr Broder.

Herra Paqualin tuo poikansa Upsalaan Mennanderin huolenpitoon.
Paqualin hämtar sin son tili Uppsala att bli under Mennanders vård.

Herr

War sä god, min käre Herr Broder, och arbeta alfwarlige med
mine gossar, i synnerhet med min k. Fritz, at hän, som säger sig
söka nalckas närmare wår barmhertige himmelske Fader genom
wär dyre Frälsares heliga testamentes dehlachtig blifwande, mä lära
af Gudz ords och thes hemligheters grund känna wårt förderf, som
eij stät at botas utan genom Gudz Sohns offer: såsom 'och huru
hans wandel bör lända oss bäde til efterfölgd i hans gudomeliga
lära och fromhets wandels efterfölgd, sä at man handlar andelige
i alt för Gudi och mannom med temperament af then försichtigheten, som hän sielf drifwit och lärt.
1
45

Epäselvä sana.

Ett otydligt ord.
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Min k. Gretas och min hörsamste hälsningar til min kara Syster
och Broder.
hörsamma tienare

Stockholm, d. 14. April 1743.

J. Walleen.

P. S. Kort för middagen ankom en express, som skall wara h.
estats secreterares von Nolkens betjent ifrän Åbo, och som förliudes will hafe med sig godt nytt ang. friden. Gud wände til thet
bästa alt sä at then fägnaden eij mä bliffa så kort som then, hwilcken
ankom genom samma canal d. 1. April. Med nasta Mändagz poste,
will Gud! til Upsala skall jag tili min k. Bror och Fritz skicka
Amsterdamer fransöska och Hamburger tyska gazetterne at warda
h. professor Grönvall meddelte samt h. Rautell och min Samuel
Christian tili underrättelse och Information föreläsne. Hwarmed
2 gänger i wekan, om Gud unnar lifwet och hälsan, skall continueras
utan depence för h. professor Grönvall.

8.

Högtährade kare Herr Broder.

Saanut 20. V. 1743 p:tyn kirjeen. Kiittää siitä ja poikiensa huolenpidosta.
Fått hrevet av den 20. V. 1743.
Tackar för det och för omsorgen om hans
söner.

Thet fägnar mig mycket, at min Samuel Christian ändtel. äterhämtat sitt förra i wissa wetenskaper. Jag wet at wär Herre wählsignat honom genom naturens gofwor med bäde minne och godt
begrep; ty länder thet honom inför Gud och mannom tili thesto
större dom och answar, om lian eij söker i en oskrymtachtig gudzfruchtan upodla naturens gofwor medelst flijt och uprichtighet i sin
wandel, hwartil jag hörsamst beder hän mä tijdt och ofta förmanas
och städse tilhällas. Äfwen så täcktes min kare Broder hafwa pä
min kare Fritzes och Abr. Rautells upförande ett wakande öga.
Jag will hoppas at min Fritz eij läter Upsala luften föra sig utom
sin förre compass. Jag hafwer, Gudi lof! altid förr haft ordsak at
wara med hans ähoga och flijt hellit nögd. Bror Abrah. Rautell
blifwer nu stadig til ähren och lärer förmodel. söka at mognas
i honom anständige wetenskaper och alle nödige stycken. Nasta
Torsdag, will Gud! skall jag skicka tili min herr Broder 66 d.
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warda h. Arrenius tilstälde, för hwars flijt jag skall altid
finnas til ali giörlig tjenst förbunden. Jag hafwer mi ingen sädan

kp:mt

at

bancozedel til handz. Jag skickade til mine gossars hushäldz behof
för par postdagar sedän en 60 d:rs bancoassignation under ett
kort och i största hast på ett fremmande ställe bref til min kare
Broder. Med jagten hafwer jag sändt til niine söner, ibland annat
'/2 timna hwetmiöhl, bwaraf jag sagt, at the böra lefwerera til
min kare Broder 2 lispund.
Jag fick intet i dag tyska och fransöska gazetterne, altsä får min
Fritz nasta Torsdag, will Gud! 4 nummer af the tyske och 2 af the
andra. Thet är raig okärt, at h:r Wilander intet will taga min
Samuel Christian under information pä längre tid än til midsommaren.

Jag täncker läta mine bam förblifwa i Upsala ständigt, så at
thet skulle fägna mig om nägon som ther af them studeranden
will stadigt förblifwa, wille taga emot min Samuel Christian i sin
cammare, tä jag will öfwersända särskilte sängkläder för honom,
them jag skall söka afsända med nasta jagt, emedan jag will skilja
bröderna ifrän ett sängläga. War sä obligeant och sörg för min
Samuel Christian jämwäl i then delen. Jag bestär genom skiäligt
hörarfwode för information och hyra för cammaren.
samste tienare
Stockholm, d. 24. Maji 1743.

J. Walleen.

Apostille. Gener.lieut. Budenbroks dom blef nyl. eller för par
dagar sedän publicerad i hans fränwaro för opasslighets skidi och
peupelens hoot. Hän är dömd at halshuggas, mistä lif, ähra och
godz.

9.

Min Högtährade kare H:r Broder.

At tienä min kare Broder i thes skiähliga ansökning hafwer jag
bedit h:r secreteraren von Döbeln at föredraga min kare Broders
ansökningzskrift: men som the oredor, som blifwit förordsakade af
the bekante rörelser, betagit gängen af andra måhl ock ansökningar, sä hafwer jag mäst afbida tiden af thet som eljest kunnat skie.

Jeremias Wallcen.
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Hoppas at ährenderna snart komina i lugn, om Gud will! sedän
Hans Durchlauchtigkeit Printzen af Holsten Entin är i dag blefwen
förklaräd för successor til Sweries rikes krona. Styre Gud, sä gär
alt wähl. I går gick thet ömkeliga til med dahlkarlarne, af hwilcka
åtskilliga folio för salvor af stycken och handtgewähr genom wår
milice på Nornualms torg, the fläste öfrige som dels lade bort sinä
ömkeliga gewähr, dels måste them nedlägga blefwo fasttagne och
hållas ännu under wacht pä arsenalgården. Theras deputerade
samtyckte wähl i går emellan 12 och 1 både til fridzwercket och
succession, men hwaruti theras förseelser bestät, sedän the hade för
berörde sitt begifwande fät löfte om Konungens näd och tilgift hwad
theras förre brott, neml. uploppet angår, hafwer jag mig egentel.
icke bekant.
Nu begynna wåra landsmän at resa hemåth, will Gud, äthmingiöra the sig til hemresa färdiga.
War sä god min kare Bror at hälsa kara Syster, minä barn och
bror Rautell; jag hafwer låtit förfärdiga kläder ot niine gossar; men
hafwer för folckets oro här eij fät knapparne til then ena klädningen. Flere nummet af tyske gazetterne äro intet wärde posteporto.
hörsamma tjenare
Jag hafwer then ähran at wara
stone

—-

Stockholm, d. 23. Junii, 1743.

J. Walleen.

P. S. I dag hölts wahldagspredikan af h:r probsten Svensson och
sedän förklarades genom herold Hans Durchl. Printzen af Holstein
Eutin för successor. Styre Gud, så gär alt wähl!
A tergo:

10.

Monsieur Monsieur Menander Professeur Adjoint
philosophie a Upsala.
a

en

Högtährade H:r Broder.

Ei ole ansainnut Mennanderin kiitoksia. Jääköön tämän päätettäväksi, matkustaako oppilaineen Tukholmaan. Ei tiedä, onko pojilla rahaa, kun eivät ole
lähettäneet lopputilitystä.
Har ej förtjänat Mennanders tacksägelser. Må det
lämnas tili dennes avgörande, om hän vill resa tili Stockholm med sinä elever.
Vet ej, om sönerna ha pengar, då de icke skickat någon redovisning.

VB,

23
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Hans excellence cancelleren reste i Fredagz eftermiddagen på
landet och kommer icke tilbakas förrän i morgon, sä at jag än intet
set thes resolution i min käre Broders sak; then skall med Gudz
Jiielp gå wäl! För thetta grefwen och generalen Carl Emil Lewenhaupt echaperade bödelsyxan, i thet hän natten emot förl. Lögerdagen practicerat sig utur sitt hächte, säsom menas genom ett trångt
hähl giordt i golfwet under hans säng neder i h:r generalmajorens
och öfwerstens af Kongi, gardet Wrangels, hwilcken med hela sin
famille är på landet, och läm[n]at allenast en dräng qwar, garde de
robs.
Menigheten här är theröfwer i mycket förtrytande; men en dehl
menar at hinna lugna sig; andra äter fruchta för förbistringar
theröfwer i landsorterne. Ordspråket säger, att galge och skarprättres-yxan inte räkar altid then mäst criminelle, utan then mäst
Hörsammaste
olycklige. Jag lämnar alt til Gud och tiden.
tjenare

Stockholm, d. 1. Aug. 1743.

J. Walleen.

P. S. Ryske infanteriets bortflytning ifrån Finland lärer försiggä sjöledes i thenna och följande wekan, will Gud!

11.

Min Högtährade käre herr Broder.

Kiittää Mennaiideria tämän toivotettua onnea kirjeenkirjoittajan aateloimisen
Tackar Mennander för lyckönskningarna tili brevskrivarens nobili-

johdosta.
sering.

H:r secreteraren v. Döbeln är än nog illa siuk, altsä hafwer jag
eij kunnat fä alt i gång soin bordt röras hwad then omrörde projecterade vacancen pä nägra ährs tid angär; men så skall jag, näst Gudz
hielp, tilse hwad som stär att uträttas mot ynkliga wändningar och
förbehåld. Min käre Broder är lijkefult på förslaget til then vakante
profession i Upsala. Skrif suppliquer til Konung och cancelleren.
En finne mätte få litet bröd i Upsala, när så många swenske ätit
sig sä mätte i Åbo, att the eij flatnat til att supprimera qusestorisbestälningen habilt och wälförtjent folck til skada, pä thet the
mätte fä plat de menage efter wäl mättad maga. Thet är
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ochristeligit at mänge then christelige och naturlige moralen
tijt liälm 1 såsoni skulle academiens patres, acadeniien lii lustre, äga
rettighet at äta sig öfwer höfwan så mätte, at the andre måste swälta
eller mistä en tilständig befordran til bröd. Tiden wänder sig ofta
om.

Min Fritz tackar hörsamst och ödmiukel. för omsorgen om hans
parentations höfsande. Jag täncker, will Gud! läta honom then
enoncera bäde här och i Åbo, äthminstone ther. Utbeder mig min
kare Broders angenäma wänskapz beständighet. War så god och
hälsa min broder, Johannes, theologum; jag hinner nu icke swara
hans 2 ankomna kara bref.
Om h:r magister Chr. Weilin lätit leda sig wid näsan, thet är
hans och min skuld; ty at jag tjenar minä ährlige landsmän uprichtigt och hade önskat, at hän icke afstät med sin ansökning,
innan lian haft nögachtig fulmacht i handen.
Mine kare söner och bror Abraham Rautell, jemte hans hurtige
fader, som är ganska siuk och hos hwilcken jag thetta i hast skrifwer,
hälsa ödmiukel. och hiertel.
hörsamste tjenare
Stockholm, d. 23. December 1742.2

J. Walleen.

Apostille. Mycken wälsignelse at wäl slute thetta och med hälsa
nöijen och fägnad börja och sluta thet instundande åhret med
många nya åhr i följe efter anrtan!
samt

12.

S. T. Fautor

et

amice quam maxime reverende!

War så god min käre Broder och gif mig then handräkningen,
boktryckerijfactoren mä utan minsta uppehäl aftrycka en kungiörelse i finska och swänska språken, som jag är skyldig, så wäl i
anseende til ämnets angelägenhet och wigt, som til Kongi. Maij:ts
nädigste alfwarsamma befalning til mig, at låta genom offenteliga
pålysningar, utan ringaste nppehäld, til almänt iachttagande
hwarjom och enoni förständiga. Benämnde factor säger sig icke
hinna thermed i thenna weka; men jag måste och bör redan nästa
Söndag will Gud! läta then kungjörelsen i kyrckjorne här afkunna.
at

1

Idrifva?]

2

Vuosiluku epäselvä.

Årtalet otydligt.

27 /4

1758,

3
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annors stadnar jag oskyldigt i hårdt answar för drögsmälet. Om hän
kommet at afstanna en dag eller 2 med the academiske snilleprofvens aftryckande, som hän nu under händer hafwer, så löper
sådant af utan answar och tiltahl; men med thet andra aibetet, som
Tuus ex asse
jag eskar, är icke sä.
Åbo, d. 27. April 1758.

A

tergo:

13.

Jer. Wallen.

Tili Högwördige Herren Biskoppen och Procancellarien,
Doctor Menander i Åbo.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Min kare och gunstige Herr Broder.

Thet högwördiga consistorii ecclesiastici samt mitt gemensamma
underdåniga betänckande om en särskild lärares tilförordnande wid
Cauwatza capel hafwer jag then aran at skicka här innelykt, at
warda af min käre Herr Broder underskrifwit och sedän ä högwederbörlig ort til thet bästa anmäldt.

Biörneborgs scholse stats angelägenhet skal med första komma
min käre Herr Broder tilhanda, och som mig tyckes, at consistorii
ecclesiastici notariens löhn är för stor at dö wid och för liten at
lefwa wid, sä är thet mig kiärt, at högwördige Consistorium ecclesiasticum wil jemte mig i underdänighet styrka thertil, at hän mä komma
at niuta 22 t:r spannemäl afslagswijs pä sin penningelön af domkyrckjosäden, hwilcken expedition jag skal gifwa mig then äran
med giörligaste första til min käre Herr Broders underskrift och wård
at öfwersända. Om min käre Herr Broder räkar nägon gång hans
excellence h:r baron Wrede, beder jag mig käre Broder at försäkra
honom om min fulkomliga nijtälskan och wördsamma högachtning
för hans excellences nädiga ihogkomst och ynnestfulla hierttelag
för mig, sin ödmiukaste och trogne tjenare. Cuinga nytt owat asjan
harat? Jumala heitä halittäkön, ettäij socko ajetais.
hörsammaste tjenare
—■

Åbo,

Böndagen d. 3. Octobris är 1760.

-

Jer. Wallen.

Til H. Doctor, Biskoppen och Procancellarie Mennander.
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14.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Min gunstige och kare Herr Broder.

Jumalan

armoa ja siunausta!

Guds nåd och jrid!

Jag hade tänkt mig nu snart öfwer til riksdagen igen; men soin
äfwen jag £ät Kongi. Maijestets nådigste befalning at jemte the
nti thet mig nådigst anförtrodde höfdingedömet indelte 3 regementers befälhafwande compagniewijs munstra både thet hemmawarande manskapet och wargjernings dragoner och soldaterne samt
them recrutera, sä hafwer jag funnit mig, än thesto mera förbunden,
att i egen persoon benämnde munstringen förrätta, änskjönt sädant
eij kan aflöpa utan möda och kostnad, soin för mig fruchtanswärdt
wore, at om jag skulle nytja thet af Kongi. Maij:t mig och niine
embetsbröder i nåder förunnade tilständet, neml. at genom annan,
i händelse af laga hinder, thesse munstringar läta werckställa, ktmde
nägon befordrings lysten man trampa pä mig genom ett survivence
steg på hufwudet, om än herr hofrättsrådet Rappe wille låta mig
få äta min halfwa kaaka bröd i frijd och förrätta mitt hela embete
utan bekymrande anfächtning. Wälbemälte herr hofrättsräd är
sannerl. alt för equitable herre och min päliteligare wän, än att
hän mig i thy mål wille bedröfwa, uppä hwilcken grund min käre
Herr Broder täcktes hälsa sin käre swåger, min förra tiders wän,
h:r Kongi, secreteraren Paleen och bedja honom, at icke tilläta
någon päyrckning ang. survivence i Åbo, Biörneborgs och Ålands
höfdingedöme, emedan jag är trygger therom, att herr hofrältsrådet Rappe icke will mig widare i then omständigheten wara til
last, ty att hän wet huru ondt thet gjorde mig, när herr borgmästaren Sackleen, then jag hoit för min wän, klöste mig nti höglofl. borgareständet i förledna Augusti mänad. Herr doctor Gadolin
wisade mig i förl. höstas then wänskapen, at försäkra mig om sin
tjenst ang:de Lillheickilä arrendet, hwarom hän äfwen genom bref
gifwit mig hopp, hwarföre jag ock medelst swar therä anmodat
honom om biträde och lofwade jämwäl, at anhälla therom hos min
Herr Broder. Min hörsamste begeran är altsä nu, min käre Broder
behagade taga sig min angelägenhet i then saken gunstigt an, och
äfwen bedja min gamla wän, Paleeni culta, at theruti gjöra mig
kraftigt biständ, så at min Greta kunde hafwa här taak öfwer
hufwudet, när mitt lijf kömmit til sitt föreskrefna mähl, och jag
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intet mera är här. Herr landtmarschalcken tog wäl emot mitt
memorial stäldt til högloflige ständerna jemte Kongi. Maijestets
nådigste utslag ang. min halfwa löns förbätrande, som Kongi.
Maijestetet förklarat ankomma pä ständerna allsna; men jag hanl
intet få saken fram. Jag tror brodren Paleen kunde hjelppa mig
i thet ärendet hos h:r grefwen och landtmarschalcken, emedan jag
ock lagt in hos h:r landtmarschalcken en protest emot h:r presidentens Lillienbergs succession genom nägre yngres transport til
Uplands lähn, än jag är, och jag wet, at wederbörande wilja hjelppa
tijt h:r landshöfdingen baron Funck, hwaruti jag icke will wara
them emot, allenast jag hjelppes förut til min halfwa löhns förbätring, hwilcken förmohn blifwit förämnad herrar landshöfdingarne Barnekow och Strömfelt. Förlät min gunstige Herr Broder
min widlöftighet. Min käre H. Broder trötnar att läsa och jag
at skrifwa; men aldrig trötnar jag, at med uprichtig högachtning och
wördsam tilgifwenhet wara
hörsammaste och trogna tjenare
Åbo, d. 30

Januarii år 1762.

Jer. Wallen.

Apostille. Jag bör icke opämint lämna, at om intet Kongi, academien härstädes får snart canceller, stadnar alt hwad Ekestubbeska
stipendi! mälet beträffar nti inaction, emedan jag nu mera icke
kan säsom illustrissimi ombud taga mig af nägot ting nti thet ämnet.
Wallen.

t5.

Högwördige Herr Doctor, Biskopp och Procancellarie.

Amplissimum Consistorium academicum hafwer behagat genom
bref af den 7. i thenna mänaden mig wid handen gifwa, hurusom
Consistorium skall, emot förmodan, förnummit såsom wore offenteliga skäpespehl här i staden åter hällne och olofl:n tillåtne twärtemot hans Kongi. Maij:ts wår allernädigste Konungs i nåder fattade
förbud af den 23. Januarii 1759 och den 3. Martii 1760, hwilcka
yttryckel :n skola innehälla, thet i the städer, hwaräst academier äro
anlagde, inga skädespehl, undantagna wid marcknads tider och promotioner, fä upföras; att Kongi. Maij:t skall nådigst anbefalt mig
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handhafwa högstbemälte förbud; at sådant wore at firma utaf
handlingarne i landscancelliet; att thet ålåge amplissimo consistorio hålla wård om werckställigheten theraf; att Consistorium skall
altså funnit sig nödsakadt erindra mig om nödwändigheten theraf,
at then nu hijt til staden ankonma commedietrouppen må förbjudas

anställa,

utom

marcknadswekan, nägre skädespel;

at

amplisissimum

Consistorium giordt sig försäkradt om en sädan werkställighet af
högstbemälte hälsosamma förordnande, som lagarnes helgd och en
undersätelig skyldighet fordra, så at igenom sielftagen frihet Kongi:a
Maij:ts nådiga befallning icke må widare brytas medelst något enda
skådespels tillätande emot ofwanbemäldta höga förbud.
Som nu amplissimo consistorio icke kan wara okunnigt at ju
inga skädespel kunnat här blifwa upförde utom mitt tillstånd, sä
wid policen både i städerne ocb uti landsorterne af Åbo-Biörneborgsläns samt Ålands mignädigstanförtroddehöfdingedömethörer enligt
Kongi. Maij:ts nådigste jnstructioner ocb likmätigt författningarne
i riket tili min styrelse och tilsyn, amplissimum Consistorium lärer
icke eller wilja rycka til sig wården öfwer landets och städernes
oeconomie policen, sä wida then omsorgen äligger likmätigt allrnänna lagar, jnstructioner och öfriga inrättningar uti riket landshöfdingarne, hwilcka för oskick och oordningar, om nägon finge
sig insmyga och genom tidig tilsyn och upmärcksamhet icke skulle
rättas, allena äligga, ty kan jag icke förstå, hwarföre amplissimum
Consistorium behagat tilwita mig olofligt tilstädjande af comedier
här i staden, rnindre kan jag begripa, hwaruti consistori academici
rättighet, at hålla wård om wärckställigheter af Kongi:a bud eller
förbud uti oeconomie- och politiae-mäl och wärf består. Icke kan
jag wara insensible ät consistorii underwisningar om principen och
rätta förståndet af landscancelliets handlingar, Kongi:a bref, nådiga
befallningar och förbud. Förmaningar til lagarnes helgd och rnine
undersåteliga skyldigheters iachttagande anser jag för inadsequate
ock emanera ifrän incompetent ort. Ty ehuru amplissimi consistorii
herrar ledamöter äro patres academici, sä läre the likwäl icke hafwa
rättighet at draga mig och thet mig nådigst anförtrodda embetet
under sine föreläsningar eller underwisningar om Kongi, förordningars, buds, privillegers eller förbuds rätta förständ. Thet kan eij
annat wara, än ganska ömtoligt för mig, at pä ett sä obenägit sätt
uti mine giöromål af amplissimo consistorio förmyndas. lag söker
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frid med hwar man, och hafwer uprichtigt winlagt mig omat tjena
thenna Kongi, academie uti alt hwad i min macht stätt. För thess
respective ledamöter har jag giema sökt wisa mig werckehn hysa
ali upmärcksamhet, hwilcken attention äfwen afhällit mig at swara
uppå amplissimi consistorii obenägna bref, pä thet jag mätte förekomma ali skiljachtighet, til hwilcken ända jag jämwäl sökt academiens rector hemma i sitt hus; men när jag ej lunnit honom, hafwer
jag haft then ähran att hos Högwördige Herr Doctoren och Biskoppen, såsom Kongi, academiens wärda Procancellarius, beklaga mig
öfwer thenna oförmodade critiquen och betyga thet jag wille
gierna undwika thess mindre angenäma fölgder.
lag hafwer och förmodat, at therigenom lämna retour til samdrägt,
men soin jag förnummit, at boktryckaren Frenkell blifwit förbuden,
att trycka anslagen til commedier, sä finner jag mig föranlätan, at
hörsamst begära Högwördige Herr Doctoren och Biskoppen täcktes
såsom en wäl bestäld Procancellarius förekomma alla the obehagligheter, som ett thylikt förbud ofelbart werckar, ty som jag oftast
måste til Kongi. Maij:ts buds och befallningarnes thesto snällare
befordran med enskilt kostnad utfärda ätskilli [gt] genom trycket
både i swenska och finska språken, hwarwid tidsspillan til Kongi:e
Maij:ts och kronones otjenst tima skulle, om intet boktryckaren,
som likwäl är storfurstendömet Finlands, men ej Kongi, academiens
enskilta boktryckare, wille aftrycka, hwad jag honom såsom hörande
til mitt embetesåtgiärd befaller.

Amplissimi consistorii misstag om ofwan högstbemälte Kongi,
brefs rätta innehäll och ändamäl lärer bragt Consistorium att antasta
mig med the uptalda obehagelige underwisningar och swåra beskylningar.
Thet första brefwet förbjuder alla skädespel uti the städer, ther
academier och gymnasier aro inrättade, genom löse commedianter
och konstspelare, ty så lyda orden i brefwet, men thet senare uphäfwer thet förra hwad then nädigst privilligerade swenska commedietrouppen angär, och inskräncker blott then them i näder förunnade
frij- och rättigheten at upföra commedier i riket, uti omtalte städer
til promotions och marcknadstiderna: inskränckningens ögnamäl
äter är, att then studerande ungdomen ej må skingras genom skådespel ifrån sinä studier under föreläsningsterminerne.
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Som nu Åbo stads privilleger stadga, at tiderne til wintermarcknaderna, äfwen som til höstmarcknaden sträcka sig til twä weckor,.
och then

nasta

tiden för och efter hwarthera marcknaden ju äfwen

marcknadstid, tä ganska få, ja endast nägra studenter ifrån the
fiermare landsorterna äro i staden, the allmänna föreläsningar icke
eller börjas om winteren före än in nti Februarii mänad, ty bar jag
än thesto mindre kunnat afslå thenna privilligerade swenska trouppe
then friheten, att börja trettondags tiden med thesse comedier, som
ingen academisk ungdom af the få, som i staden finnas kunde, tä
är

kunnat eller ännu kan then tiden röna någon anledning til distraction
ifrån sinä studier, thenna nådigst privilligerade swenska trouppe
jämwäl skulle ofelbart komina at widkännas en märckelig förlust,
sig til undergäng, om skådespelen blefwe inskränckte blott innoin
marcknadswekan, hwilcket utom thess wore stridande snörrätt emot
högstbemälta senare bref af är 1760, emedan marcknaderne i Åbo,
säsom sagdt är, hällas och äro privilligerade pä twä weckor, att ej
förtiga thet fattighusen här i staden blefwo i förledit år understödde
af thenna trouppe med femhundrade dahl:r k:rmt och therutöfwer,
hwilcken inkomst blefwe til nog betydande känning i thessa dyra
tider för berörde fattiga qwafd, om consistorii obefogade inskränckning skulle rum lämnas. Tili högwördige Herr Doctorens, Biskoppens och Procancellerns bemedlande hafwer jag förthenskull, i
ändamål at i tid afböija alla skiljachtigheter, them jag af hiertat
skyr, hörsamst skolat thetta missförstånd öfwerlämna, hwarigenom
mig tä then rättwisa skiäliga wederfares, at fä utan herr doctoriseller decani cencure läta trycka hwad jag finner mig i embetet befogad at läta aftrycka hos Frenkell, säsom boktryckare i storfurstendömet Finland.
Thet wore uti bäde högre och mindre samfund önskligt och en
til sällhet ledande hufwudomständighet, om embetsmän ej läte
några rörelser af enskiltes affecter leda sig til något enda steg,
hwarcken tili ondt eller godt i embetetsgiöromålen, utan i thet stället sköta hwar och en sitt efter ährendernas egenskap, men ej efter
personernes egenteliga beskaffenhet och wilja.
För öfrigt kan jag ej undgä at hemställa, om icke en nyttig spräkmästare i fransyska spräket mä antagas i stället för then odugelige
Renau, then jag wäl lätit ifrån veneriske swära siukdomen i lazaretet pä amplissimi consistorii anmälan gratis botas, men thenther
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alt sedän gått på stadstorget tijd efter annan samt på gator och
gränder af drycker så betagen att han snart med bart, ehuru litet
skadande swärd, snart med en pisk i handen Springer efter gåssar
och poikar, thether göra gäck af honom, snart af them jagas, så at
ingen kan förtro honom, såsom än af venerisk smitto wäl botad man,
platt oskickelig person, sine barn, att ej förtiga, thet han är hellt
okunnig och altså onyttig til informationswercket, hwaraf then betydande afsaknaden för ungdomen timat och ännu förestår, at enär
någon så af adels som af the andre respective stånden förordnat om
sine barn underwisning uti fransyska språket, måtte the betala fyratijo
åtta daler kr:mt i månaden, sexton timmar på hwar månad räcknade, ther doch Kongi, resolution, som wid Kongi, academiens handlingar finnes tydeliga i thet ämnet, therom helt annorlunda stadgar
och en skickelig person kan thertil för halfwa lönen wara at tilgå.
Fächtmästaresysslan består Kongi:e Maijt och kronan jämwäl
utur landtränteriet årlig löhn; men ungdomen har måst i många
år aldeles sakna then exercicen.
Hörsammaste tjenare
Åbo, d:n 24. lanuarii 1764.

Jer. Wallen.

H:r Doct. Bisk. och Procan. Mennander.

16.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min gunstige och kare Herr Broder.

Suosittelee serkkuaan, varapastori Walleniusta Vesilahdella,

saamaan vaaliRekommenderar sin kusin, vicepastor
Wallenius i Vesilaks att bli ställd på förslag tili kyrkoherdeämbetet i Birkkala

sijan Pirkkalan kirkkoherranvirkaan.
jörsamling.

Hörsammaste och

trogna

tjenare

Runsala, d. 21. Julii är 1764.

Jer. Wallen.

Par apostille. Vicepastor Wallenius hafwer förklarat för Carislojoboerna, att hän på intet sätt wille wara herr slottspastoren magister
Lemquist tili hinder att efter theras åstundan fä thet pastoratet.
Jag säsom ifrän 3 ärs älder ther upföd, hafwer försäkrat them, att
min cousin icke skulle söka thet pastoratet undan magister Lemquist.
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17.

Summe venerande Domine Doctor

et

Episcope.

Jam, jam animis milli opus est, regio enim holmensis prospera
sibi pollicetur auguria per consequentias accidentalium quorum
ejus interest causas ruminare.
Mihi quidem oportet, summe venerande Episcope, regionibus
officii memet continere: ne mireris autem, amice suavissime, si extra
sphseram, sublimiora, in casu praesenti, appeto ad collustrandas
conjecturas politicorum per eventus nostri orbis.
Informationem qua me orbatum sentio, a me extorquent amici
australes, scilicet quosnam constituit sacer ordo diocoeseos aboensis
ex sodalibus suis ad comitia pieni potentia muniendos, peccarem
contra ro jrgånov si plura desiderarem. Yale et fave summe venerande Episcope servo tuo humillimo.

Aboa, d. 18. Octobris 1764.
A

tergo:

Jer. Wallen.

Summe venerando Domino Episcopo, Doctori Mennandro
Aboae.

18.

Högwyrdige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Sedän Högwyrdige Herr Doctorens och Biskopens afresa, then jag
med fägnad förnummit warit lyckelig til Stockholm, hafwer iag
fått nägon underrättelse

ä Massia och Nackila kanten skall finnas
nägon slags utwäg at på oländiga ställen gjöra upodlingar, the ther
torde i nägon mätto tjena prestmannen wid thet nya capellet til
nägon förmohn, om icke just til boningsställe, ty hafwer iag icke
wälat längre dröija at gjöra ett med H:r Biskopen samt domcapitlet
tilat i underdänighet styrcka Hans Kongi. Maij:st at benäda then
af berörde fjerdungs innewänare i Ulfsby sockn i är nybygda wackra
kyrckan m:d capells rättighet.
Herr Doctoren och Biskopen lärer altså behaga säsom närwarande
Stockholm
underdänigst anhälla om Kongi. Maij:ets nädigste biji
fall thertil, hwarefter behörig författning och dessin til prestmannens boningsrum therstädes kan och bör widtagas. Nu mera är
grundwalen lagd och färdigt til Cangassala nya stenkyrcka, hwariat

/io,
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genom innewånarne blifwit upmuntrade at med åkföhret forsla tijt
kalcksten ifrän Kisko sockn, ther kalckberg nyl:n blifwit uptäckt.
The soldater af Björneborgs regemente, som warit commenderade
til fästnings nybygnaderna, bafwa haft wid grundlägningen then
heder, at arbetet, i anseende til tberas handlag, gått fort. Kalkbränningen skall utan hinder försiggä, så at jag hoppas, om Gud så will,
kunna wara närwarande, när H:r Doctoren ocb Biskopen then
börsammaste ocb trogna
kyrckan til gudstjenst inwiger.
tjenare
Åbo, d. 27. Nov. 1764.

Jer. Wallen.

H:r Biskopen Mennander.

19.

Högwördige Herr Doctor, Biskop ocb Procanceller,
min gunstige ocb käre Herr Broder.

Casseurens nti riksens höglofl. ständers banque herr Gotthmans förteckning på the af lazaretsdirection härstädes tili hans wärd öfwerlämnade Östermanske donationsmedel hafwer iag haft then aran genom
Högwördige Herr Doctorens, Biskoppens ocb Procancellerens gunstiga bref af d. 16: de i thenna mänaden att erhålla i gär ocb att
genast meddela thensamma högwördige domcapitlets respective
herrar ledamöter tili kunskap, tils jag fär tilfälle efter Pingesthelgen, will Gud! att kalla direction tilsammans. Jag för min dehl
kan af gamma förteckning icke egenteligen förstå, att lian redan
satt the utfalne interessen pä räntta, hwilcket wore rätt illa i
anseende tili then afsaknaden lazarettet kommer theraf i nog betydande mätto att kanna. Jag hafwer icke förestält mig, att thenna
rike mannen skulle läta Lazarus ligga för sin dör i then delen ohulppen, så att jag will förmoda, thet herr casseuren Gotthman lärer
ofelbart redan efter hand förränttat interessen och säledes förmerat
then första hufwudstolen fast jag icke kan fulleliga förstå meningen
therom af berörde förteckning. Jag känner then ärliga mannen och
wet, att hän är böjd ali 1 tjena publicum och sin nasta.
Jag skall samrädas med herr professoren doctor Haartman om
sätt och methode att minska antalet af the siukas intagande i lazaret1 att.
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tet; ty om Österbotn inrättar ett särskilt lazaret, sä minskas inkomsteme här tili hälften. Icke undrar jag therpå, att Österbotningarne
ett lazaretsinrätning hos sig i sin egen landsort;
beklagar, att the icke tro thet wara godt, som the icke se. Om
afwita Johan Sidbecks intagande uti Siählö hospital hafwer jag
gjort then anstalten, att så snart then ömkanswärde uslingen skickas
tili Siählö med inlösningsskilling 100 d. silf:r samt 50 eller 60 d.
silf:ts förskott til hans uppehälle therstädes, skall hän blifwa ther
emottagen. The herrar riksdagsmän, som i högl. secreta utskottet
pröfwat, att Gadolinska husets beskaffenhet bör, genom en ny huse-

aro hogade för
inen

syn, tilräckel. utrönas, sä att 1762 ärs husesyn eij mä ligga therwid
i wägen, aro wisserl. af then ächta meningen, att rättwisans helgd
icke thohl surpriser, och at then satsen, säsom hade höglofl. secreta
utskottet wid 1760 ärs riksdag gillat then i berörde nya stenhus
inrättade obrukbara kiöksspijsen samt anset en pä then tornien
hwälfd hole för tilräckelige källarerum, består af ett owärdigt tilmäle, ty theraf skulle ju annors nödwändigt följa, att höglofl. secreta utskottet skolat tä faststält, thet jag och niine efterträdare
aldrig äga nyt ja stekspett eller fä stek pä sitt bord, icke eller någonsin hafwa wijn i huset. Höglofl. secreta utskottet utrönte wid
1760 ärs riksdag enkannerl. then omständigheten, neml. huruwida et
stenhus, som tä stod under kali tak utan dörar, fönster, mellantak,
golf och innanrede och war blott 40 alnar långt samt 21 alnar bredt,
kunde genom en tredje wänings tilbygnad af 6 rum blifwa tillräckeligit för landshöfdingens hushåll, samt tili cancellie, landscontoir, landtmäterie- och räntmästarens contoirer med archiver,
Secreta utskottet hafwer ock wähl pröfwat sädant wara mögeligit;
men icke hafwer secreta utskottet kunnat säga, att the spisar, kakelugnar, dörar, uthus, med mera woro gilla, hwaraf fölier, att om
säljaren lätit flika in i ritningen en färdig kiöksspijs i thet nya
huset, instängd innom 3 wäggar och altsä obrukbar, then jämwäl
wore gillad, tä likwäl then detaillen icke koin under secreta utskottets utrönande, gillande eller ogillande. War gunstig och glöm icke
bort en sä wäsendtelig hufwudskilnad när sielfwa saken kommer,
will Gud! under nu warande höglofl. secreta utskottets decision.
Här talas mycket therom, att h:r landshöfdingen Beckfrijs skall hos
Theras Maijseteter offentel. sagt, att secreta utskottet skall orätt upgifwit rikets skuld. Flere bref therom äro hijtkomne. Icke kan jag
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hoglofl. secreta utskottet kunnat begä sådan qui pro quo,
ödmiuke tjenare
Styre Gud, sä gär alt wälh.
tro, att

Åbo, d. 24. Maji, år 1765.

Jer. Wallen.

20. Högwördige och Höglärde Herr Doctor, Biskop och Procanceller, min gunstige och kare Herr Broder.
Sairastanut edell. marrask. 5 p:stä, nyt ensi kertaa ulkona. Seilin hospitaalin
saarnaaja Salonius kuollut, mainitsee hänen seuraajikseen pyrkijäin nimet (maist.
Deutsch, maist. Utter, apul.pappi Rymättylässä ja maist. Scheffer, apul.pappi Ulvilassa). Pyytää Mennanderin myötävaikutusta, että hänen serkkunsa (kts. kirjettä
n:o 16), joka on saanut seurakunnan kutsumuksen Pirkkalaan, tulisi nimitetyksi

sinne.

Nuori Karl Fredrik Mennander matkustanut Tukholmaan. Lausuu häVärit sjuklig sedän den 5 sistlidna november, nu första gången ute. Predikanten Salonius vid Själö hospital har dött,
nämner dem, som sträva att bli hans efterträdare (mag. Deutsch, mag. Utter,
adjunkt i Rimito och mag. Scheffer, adjunkt i Vlfsby). Ber om Mennanders
medverkan att befordra sin kusin (se brevn:o 16) tili Birkkala pastorat, dit denne
även hiivit kallad. Den unge Carl Fr. Mennander avrest tili Stockholm. Uttalar
sig synnerligen förmånligt om honom.
nestä

lämpimiä tunnustuksen sanoja.

Min gunstige käre Herr Broders hörsammaste ocb trogne tjenare
Åbo, d. 29. April 1766.

21.

Jer. Wallen.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min högtärade Herr Broder.

så måtte wäl Herr Doctoren och Biskoppen jemte mig
hos Kongi. Maij:t underdänigst föreslå tili benämnde lediga Siälo
pastorat the tre wärdige män, them jag för thetta hörsammast
nämndt, af hwilckom jag, jämwäl för min del, finner Herr Magister
Deutsch wara mäst förtjent at upföras pä thet första rummet, herr
magister Utter ä thet andra samt herr Schäfer uppä thet tredje.
Och som Herr Doctoren och Biskoppen behagat erhindra mig at
the böra undergä examen pastorale innan mankan skrida til förslag,
så will jag genom bref uti thet högwördige domcapitlet hörsammeligen anhålla, att bemälte tre herrar magistrar kunde blifwa tijt
til then ändan inkallade.
Hörsammaste tjenare
,

Åbo, den 3.
46

Junii år 1766.

Jer. Wallen.
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Högwördige Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
min kare och gunstige Broder.

22.

Afledne vice pastorens i Nådendahl, h:r Lembergs sohn, studenCarl Henric Lemberg hafwer hos mig andragit, att ban anmält
sig hos Högwördige Herr Doctoren och Biskoppen med ansökning
om then ledige warande klockare-prästlägenheten wid Siählo krono
hospitalskyrckjan.
ty lämnar jag thet ansökningsmälet tili
Högwördige Herr Doctorens, Biskoppens decision, utan ali förbehäll, och skall tillika med Herr Doctoren och Biskoppen underskrifwa eller hilalla hwilckenthera af thesse 2 sökander må tili collationsbrefwets utfärdande hos högwördiga domcapitlet anmälas.
hörsammaste tjenare
ten

,

Åbo, d. 5. Maji 1767.

23.

Jer. Wallen.

Högwördige Herr Doctor, Biskop och Konglig
Academiee Procanceller.

Att få ordning och skick med Kongi, lazaretsdirections protocol
så hwad lotteriets månadteliga dragning som sielfwa directions brefwäxling beträffar, ser jag, att ändamålet tryggast ernås, om respective herrar directions ledamöter träda i niorgon, will Gud! klockan
half 12 tillsammans i thet wanliga rumet å rådhuset, tijt jag tili
sagdan stund will upkalla h. capitaine Pipping, Neuman och Hornborg jemte Collmen, så att the angelägnaste handlingar samt protocollerna kuuna genast, innan Neuman kan utröna ändamålet af sammanträdet, emedan jag fruchtar, att direction torde i annat fall falla

på uträkningar, att hindra handlingarnes aflefwerering.
Jag anhåller hörsammast om swar efter par timmar
Hörsammaste tjenare
Åbo,

A

d. 24. Febr. 1768.

tergo:

—.

Jer. Wallen.

Tili Högwördige Herr Biskoppen och Procancellern, Doctor Carl Friedric Mennander i Åbo.

/s 1767, 2V 2 1768,

5

Nils Waleriukselta.

8/g 1756,

»/„, »/ 12
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1749.

Från Nils Walerius.

Högwördige Herr Doctor och Professor, Gunstige Gynnare.
Pyytää Mennanderin myötävaikutusta valtiopäivillä Kalseniuksen professorinviran ohjesäännön (stadga) vahvistamiseksi, mikä suureksi osaksi riippuu siitä,
että se saisi prebenda-seurakunnan.
Ber Mennander i riksdagen förorda "den
Kalsenianiska professions stadga", som tili stor del beror därpå att den finge
ett

prebendepastorat.

Eder Högwördighetz hörsamste tienare
Nils Wallerius.

Upsala, d. 8. Junii 1756.
lag afwachtar Eder Högwördighetz benägna

Pehr Wargentinilta.
1.

swar.

Från Pehr Wargentin.

Min Herre.

Hosgäende angelägna bref tili herr Gadolin, tager jag mig frihet
anmoda min Herre omat honom tillställa.
Vid samma tillfälle vil jag ock halva den aran at heratta det
Kongi, vetenskapsacademien har med samhälliga röster kallat mig
at blifva des secreterare nti den förträffeliga Elvii ställe, hvilken
til academien och det allmännas Stora afsaknad under sin äterresa
ifrän Skåne den 27. Sept. sistledne på Ekholmsund afled. Altsä, om
min Herre behagar fägna academien med ingifwande af nägra rön,
ödmjuke
komma brefven härefter at ställas tili mig.
tjänare
at

Pehr Wargentin.

Stockh., d. 9. Nov. 1749.

2.

Min Herre.
Kiittää kirjeestä ja osotetusta luottamuksesta.

Tackar för brevet och visat

förtroende.
De msdsända rönen blefvo, som de förtjänte, ganska väl i academien uptagne. Sä snart den saltactiga jorden blifvit pröfvad, skal
jag läta veta utslaget.

Pehr Wargentin.
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Hvad min Herre annars får tid at utröna och utarbeta, eller hvad
af andra märkvärdigt berättas, täckes min Herre, såsom tilförene
skedt, lemna oss benägen del af.
Jag skulle högeligen önska, at hafva et exemplar af alla bäde
1
under min Herres och biskop Brovallii prsesido
Åbo hälinä
1
disputationer. Sä många jag af dem se
rätt vackra och reellä.
Vore det min Herre läglig . . .’ giöra en samling af dem och skänka
til K. v. academie, är jag försäkrad, at academien skulle det med
mycken ärkiänsla uptaga.
ödmjuke tjänare
..

.

.

W argentin.

Stockh., d. 8. Dec. 1749.

A

3.

tergo:

-

-

Herren Professoren, vidtberömde Herr Carl Fredric Mennander. Delta til Åbo. Fribref.

Min Herre.

Kongliga vetenskapsacademien bar lätit Edra rön om kiöldskadda rägväxter, soin äter kömmit sig före, inflyta i handlingarna
för det nu förflutna qvartalet, hvarföre ock academien befalt mig
lenma det vanliga tacksamhets teken, som academien plägar gifva,
nemligen et exemplar.
Och emedan jag i nasta vecka måste företaga en resa til södra
landsorterna i riket, på hvilken jag torde nödgas använda hela sommaren, så vore det högst önskeligit, om min Herre hade til f alle at
i sommat gifva academien nägra rön, pädet min vicarius ei mä bli
strandsatt hälst jag haft föga förräd at lemna efter mig tilde tilstundade qvartalen.
Skulle icke min Herre ock täckas föreställa de andre i Åbo varande herrar academiens ledamöter om det samma. Herr commercerådet Fagerström bar gifvit academien en vacker ritning pä en
ostindisk fisk kallad yngö, som skal vara mycket rar, men archiater
Linnseus säger sig ei kuuna nyttia ritningen utan at fä se sielfva
fisken. Nu berättade h. Fagerström, det hän för nägra är gifvit en
1 Alkuperäisestä on tältä kohdalta pieni palanen
nalet är ett litet stycke bortrivet.

repeytynyt pois.

l origi-

Vs 1750, Vu 1751, “/ 8 1752.
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sådan fisk uptorkad til herr professor Leche; derföre önskade academien, at herr Leche antingen ville skicka hit fisken, eller beskrifning derpå, som då med ritningen kunde jämföras. Förlåt at jag
besvärar min Herre at anmoda herr prof. Leche derom. At jag
(idhar knapt om tid synes af min ovärdsamma skrifart.
in

juke tjänare
P. Wargentin.

Stockh., d. 4. Maji 1750.

Härhos följa några frön af aspalatus eller det siberiska ärteträdet,
kunna planteras i en vanlig kryddsäng, hälst i sandblandad
jord, en half aln emellan hvartera. Förutan at de första året vatnas
i torka, och rensas från ogräs, samt beständigt fredas för svin ocb
andra creatur, behöfva de ei någon vidare skötsel, förän de på
fjerde året uptagas och utplanteras hvar man behagar.
Min Herre kan här afgifva flera med sig. 1 Vi hafve haft åtskilliga
bref ifrån prof. Kalm, som låfva oss ganska mycket både curieust
och nyttigt. Han reser hem nästkommande höst.

som

4.

Min Herre.

Useat kiireet ja tulipalo estäneet kirjoittamasta. Kiittää luvatuista väitöskirMångahanda sysslor
joista. Vahinko ettei niitä ole Tukholmassa myytävinä.
och eldsvådan hindrat honom att skriva. Tackar för löftet om disputationerna.
Skada att de ej finnas att köpa i Stockholm.

Eder ödmjuke tjänare
Stockh., d. 1. Nov. 1751.

5.

P. Wargentin.

Min Herre.

Saanut väitöskirjat, jotka esittänyt tiedeakatemialle; tämä käskenyt kiittää
Mottagit disputationerna, som han uppvisat för vetenskapsakademien;
niistä.
den har bett framföra sinä tacksägelser.

Eder ödmiuke tjänare

Stockh., d. 14. Aug. 1752.
1

Näin alkuperäisessä.

Så i originalet.

P. Wargentin.

Pehr Wargentin.

726

Professor Strömer har til allas förundran och glädje i denna sommar giordt mänga merveilleusa curer med electriska kraften, pä
allehanda förlammade och med gamla kroppslyten behäftade menniskior. Ännu har ingen, som någon tid låtit dageligen electrisera
sig, gätt bort med mindre lian antingen aldeles eller åtminstone
märkeligen blifvit til sinä lemmars bruk äter förhulpen. Det ser ut,
som denna kraften vore en af största driffjäder i naturen. Nu börja
alla doctorer bär beställa sig electriska machiner.

Min Herre.

6.

Kiittää siitä että Mennander luvannut pitää muistopuheen Laurreuksesta.
Tackar för att Mennander lavat hålla minnestalet över Lauraeus.

Eder ödminke tjänare

P. Wargentin.

Stockh., d. 10. Maji 1754.

Täckes Eder anmäla min ödmjuka vördnad hos Herr Biskopen,
och visa honom boslagde avertissement. Jag bar af de cartor der
omtalas, fätt nägra exemplar. Jag tyckes minnas at Herr Biskopen
begärdt et. Torde hända flere åstunda, sä vill jag skicka med första
fartyg. Jag vet ej ännu hvad de kosta med beskrifningar. En plät
ungefärl. tycker jag.

Bilaga.

Liite.

Utdrag af Kongi. Vetensk. Academiens Dagbok för d. 26.

1
Januarii 1754.

Tiedeakatemian Päiväkirjassa tältä p:ltä on kymmenen Sparren lahjoitusta
koskevaa samansisältöisiä kohtaa, joista kuitenkin kukin on huomattavasti eri
tavalla muodosteltu. Jälkikirjoituksen "Tili urskillningsmän . .” täytyy olla
kirjoitettu v:na 1756, ensimmäisenä, jolloin Mennander oli esimiehenä. Sparren
lahjoituksen sääntöjä ei merkillistä kyllä ole painettu teokseen Handlingar
rörande donationer tili kongi, vetenskapsakademien eller under dess förvaltning”
(1880) eikä liioin mihinkään lahjoituksia ja stipendejä koskevaan kirjaseen.
Lahjoitus on kuitenkin edelleen otettu akatemian talousarvioon, kis. esim.
Ilmoittanut ylikirjastonhoitaja, tri Arne Holmakatemian Ärsbok 1940, s. 92.
herg.
I Vetenskapsakademiens Dagbok för denna dag finnas tio punkter
1

.

-

iO/
5

1754.
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1. Academien vil använda räntan
mente academien tilfallna

af det genom framl. grefve Sparres testacapital til tvänne årliga praemier, bestående hvardera

om en jetton i gull af 10 ducaters vigt.
2. Academien vil vid dessa praemiers utdelning förnämligast hafva afseende
pä sådane rön och päfund, som uti allmänna eller enskilta hushållningen kunna
vara af största nytta.
När några oeconomiska rön af särdeles vigt ei inkommit,
vil academien hedra dem med praemier, som eljest ingifvit nägot nytt, raärkvärdigt och väl utarbetat rön, dock altid så, at detsarama tillika syftar på någon
slags oeconomisk nytta.
3. De rön, hvilka praemier skola kunna tildelas, böra vara nya eller åtminstone med väsenteliga förbättringar tilökade, med nya och säkrare försök
stadfästade, under vissa practiska regler inskränkte samt til deras värkeliga
fördelar och effecter, efter sakens heskaffenhet i mögeligaste måtto utrönte.
4. Hvart år, vid första praesidii ombyte, dä Handlingarna för hela det nästföregående året aro af trycket utkomne, utnämnes 5 eller 6 af de i staden närvarande ledamöter, som ei sielfva det föregäende äret ingifvit nägot rön, at
urskilja, hvilka af de i näst föregäende ärets tryckta Handlingar införde rön
synes framför andra förtjänte til praemier.
5. Åt dessa utnämnda urskillningsmän lemnas en afskrift af dessa regler,
hvarefter de hafva at rätta sig vid urskillningen.
6. De komina öfverens sig emellan om en viss dag, högst inom en mänad,
til enskilt sammanträde och öfverlägga då, hvilka rön synas böra i anledning
af de otsatta conditioner förtjäna praemier. Om de aro af skiljaktiga meningar,
votere hvar och en på tvänne rön. Pluraliteten afgiör Saken. Om tre rön få

lika röster, eller om et har pluralitet men tvänne andra hafva lika många
röster, anmälas de alla tre til praemii undfäende, emedan academien i sådant
fall häldre sielf af egna medel vil bestä det tredje praemium, än at nägon lika
förtjänt skulle hlifva förhigängen.
7. Vid nästa academiens sammankomst, sedän praeses tvänne dagar förut fått
del deraf, pädet hän mä äga tid at läta sammankalla ledamöterna, anmäles
urskillningens utslag. Har ingen nägot dervid at påminna, bekräfte academien
samma utslag.
8. Men om någon af ledamöterna påstär, at utskottet gått nägot til helöning
mer eller lika berättigat rön forhi, anföre hän med sagtmodighet sinä skäl.
Derpä skrida academiens ledamöter (urskillningsmännerne och de som giordt

rörande den Sparreska donationen med samma innehåll, men med betydligt avvikande formulering av varje särskild punkt. Efterskriften ”Till urskillningsmän
..måste vara skriven år 1756, det första av de år, då Mennander var akaderniens preses. Stadgarna för den Sparreska donationen finnas märkvärdigt nog ej
avtryckta i ”Handlingar rörande donationer tili kongi, vetenskapsakademien eller
under dess förvaltning” (1880) eller i något av småtrycken rörande donationer
och stipendier. Donationen är emellertid fortfarande upptagen i akademiens
Meddelat av överbibliotekarien
stat, t. ex. i akademiens Ärsbok för 1940, s. 92.
Holmberg.
d:r Arne
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Pehr Wargentin.

päminnelsen undantagne) til votering, om utskottets utslag skal blifva
ståndande eller ej. Om en full fjärdedel af rösterna fallit på ja, väre urskillningsmännernas vai gilt och ståndande.
Men om mer än trefjärdedelar af rösterna fallit på nej, så få lika fult
de rön, som utskottet utmärkt, hvar sit priemium, men academien gifver då
dessutom och til förekommande af oenighet ännu et priemium för den gången
ät auctoren tildet rön, för hvilkets skull academien värit föranlåten at votcra
öfver urskillningsmännernas utslag.
10. Skådepenningarna böra vara slagne at utdelas vid nasta prassidies ombyte
i April mänad.
(lennä

Til urskillningsmän aro för denna gången utnämnde, academiens nu varande
praeses, herr d:r Mennander, samt herrar gref Cronstedt, Carleson, De Geer
och Meijer.

7.
I anledning af min Herres utlåtelse nti des sista gunstiga bref, har
jag med skepparen Kaolin, som i gär läg segelfärdig til Åbo, de tre
begärta exemplaren af Del’ Isles nya cartor under couvert til min
Herre afskickat. Jag vet ei ännu hvad de kosta, ty Del’ Isle har
skickat dem med nägra exemplar af andra piecer, som hän bedt
mig sälja för des räkning, men har glömt nisättä priset pä cartorna.
Sä snart jag fär svar, skal jag gifva det vid handen.
Academiens mineralcabinett är ei ännu rikt pä goda stuffer. Herr
cammarherren Tilas, som för et par år sedän pä academiens anmodan
lade det i ordning, mönstrade ut så när hälften säsom odugeliga
stuffer. Vore nägre goda doupletter, sä hade lian lof utbyta dem
modt andra, bvilket academien sä mycket säkrare kunde tilläta, som
herr Tilas är den enda som vårdar sig omat rikta cabinettet. Altsä
kan jag ei tro, at academien kan tjäna min Herre med nägra mineral stuffer. Men jag vil bedja herr Tilas at samla sä mycket hän
kan för min Herre, hvartil lian lärer vara så mycket benägnare, om
hän fär löfte om andra af min Herre tilbaka.
Min Herres
ödmiuke tjänare

Stockh., d. 7. Junii 54.

Pehr Wargentin.
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1759.

Min Herre.

8.

Kongi, vetenskapsacademien har med mycken fägnad hört, at
manuscriptet til åminnelsetalet öfwer des afledne ledamot, d:r
Lauraeus, är ankommit. Någre med mig, som det igenomläst, hafva
lunnit deruti största nöje, sä at academien ei har orsak at ångra
drögsmålet, emedan det altid är sat cito, si sat bene.
Talet hade säkert redan värit reciterat publice, och kanske
tryckt, om icke riddarehussalen, hvarest sådana tai pläga hällas, nu
stode under reparation, sä at man omögeligen der kunde nägot företaga. Bertil med är nu så litet folk i staden; derföre är beslutit
at upskjuta med acten til längre in på hösten. Hände sig sä lyckligen, at min Herre tilden tiden sjelf hit ankomme at bivista riksdagen, vore sä mycket bättre, dä min Herre sjelf finge recitera
honom. Imedlertid är Kongi, academien Eder för detta arbete högeEder ödmiuke tiänare
ligen förbunden.
Pehr Wargentin.

Stockh., d. 25. Jul. 1755.

9.

Min Herre.

Kiittää yhdessäolosta viime valtiopäivien aikana. Suosittelee maist. Planmaniu
Tackar
Kraftmanin seuraajaksi, tämä kun aikoo ottaa eron virastaan.
för samvaron under senaste riksdag. Rekommenderar mag. Planman tili prof.
Kraftmans efterträdare, eftersom den sistnämnde ämnar begära om avsked.
prof.

-

Eder ödmjukaste tjänare

Stockholm, d. 28. Jun. 1757.

10.

P. Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kongi, vetenskapsacademien har flere resor befalt mig genom
bref upmuntra herr professor Kalm, det ville hän fortfara at utgifva det återstäende af des resebeskrifning. Jag har det giordt,
men ei en gång fått svar därpä, så at hvad jag päminner, lärer vara
fåfängt. Derföre har academien f allit pädet rädet at vänligen
anmoda Eder, min Herre, det täcktes Eder öfvertala honom därtil,
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—Det vore skada, om resan sä hastigt afstadnade, och just
när hau hunnit det, där de nyaste och märkvärdigaste saker vänkä,
och dit hän egenteligen var skickad. Hän är dödelig, och om honom
något vidkommer, vore kanhända hela den förväntade fruckten af
resan förlorad. Om hän förebär sinä ämbets förhinder, så tror jag
at Kongi, academien skulle kunna utvärka för honom frihet ifrån
ämbetsförrättningar pä nägon tid, om lian det sielf åstundar.
-

-

Yid samma tilfälle dristar jag mig hos Eder Högvördighet i ödmjukhet recommendera professor Henricius, som ligger här och
lider nöd. Männe ingen mögelighet vore, at finna nägon plats för
honom vid Kongi, academien i Åbo? Hän är väl så afsigkommen, at
hän näpeligen mer kunde bekläda nägon profession, men til bibliothecarius eller något sädant kunde lian väl vara skickelig.
Nu nyttjar directeur Salvius hans hielp til sinä Tidningar, men
däraf kan mannen ei lefva, hälst dir. Salvius ei är af de gifmildaste.
ödmjukeste tjänare
-

Pehr Wargentin.

Stockh., d. 16. Febr. 1759.

Liite.

Bilaga.

Ad Malletum, apud Tomeam, in ultimo septentrione, observantem Veneris
transitum per solem.1
Dura Venus, qvae Malleti proh! despicis omne,
Te sibi quo meruit, dexteritatis opus.
Dum post tot curas miraeque indaginis ausus,
Totque exantlatae tsedia fessa viae,
Per Scythicas Alpes Ripheaque jugera, Thulen,
Qva teetam brumis Maenalis Ursa videt;
Proripis ecce polo clausam Te, perfida, nimbis,
Et ludis miseram votaque spesque suas.
Lustrantique Tuos solis per compita passus
Subtrahis indigne Teque tuumque jubar,
Nec sinis hoe at phaenomenon memorabile, et ingens
Hoe coeli arcanum, detegat arte sua.
Talia amatori grave sunt fastidia vulnus,
Quando observantem sponsa cupita fugit.
1

Liittyy P. Wargenlinin

16/2
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Bilaga tili P. Wargentins brev av den

kirjeeseen MennanderUle.
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Sat nimiumque datum huic Veneri: nunc desere taleni,
Et speres alio sidere posse frui.
Qveere Tibi in terris Venerem, quae non Tibi vultus
Auferet optatos, visere quando venis.

M. B.

11.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Hyvää uutta vuotta! Pyytää että Mennander lähettäisi jo erääntyneen osan
yliopp. Martinille (kts. ed. s. 324—326 ja 353 j.s.) myönnettyä Ekestubben stipendiä, jotta se voitaisiin toimittaa hänelle Norjaan. Tiedeakatemia antanut hänelle
1500 kuparitalaria.
Ett gott nytt år! Ber Mennander skicka den redan förfallna
delen av Ekestubbska stipendiet, som beviljats stud. Martin (se föreg. sid. 324
—326 och 353 jf), att pengarna kunde överstyras tili honom i Norge. Velenskapsakademien tilldelat honom 1500 daler kmt.

■

Ödmiukeste tjänare

Stockh., d. 10. Jan. 1760.

Pehr Wargentin.

In margine; Jag är än värre kommen för den anne prof. Henricius.
Hans uselhet kan ei beskrifvas. Jag skaffade honom nyss för helgen 50 plåtar af Cronprinsen til skänks, eljest hade lian redan svält
ihjäl. Hän ser så horrible ut, at honnet folk ei kan bjuda honom til
bord hos sig, ty hän kan skräma busar, och ändå är hän envis som
döden, bar utan skäl brouillerat sig med Salvius, som giordt barmhertighet på honom. Det blir ei annat räd med Henricius, än med
tjänliga medel skaffa honom öfver til sin slägt i Finland. Med godt
sker det ej. Hän har ock blifvit half fanaticus, hvartil nöden
bidragit. Ville hans gamle vänner af christeligit medlidande skiuta
något tilsamman ät honom vore det visst et opus meritorium.

12.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittää Mennanderin prof. Heinriciukselle lähettämistä 60 kuparitalarista.
Viimeksimainittu kuuluu aikovan hakea professorinvirkaa Greifswaldissa y.m.,
mutta tuskin onnistuu.
Tackar för de 60 d. kmt, som Mennander sänt prof.
Heinricius. Den sistnämnde ämnar ansöka en professur i Greifswald och anuorstädes, men kommer knappast att lyckas.

732

Pehr Wargentin.

Med sista post hade jag den äran at äter få et bref ifrän Herr
Biskopen, hvaruti läg en assignation pä 300 d. kmt för candidaten
Martins räkning, hvarä qvittense härhos följer. Jag har redan för
någon tid sedän til honom remitteradt 600 d. kmt, som K. vet.academien för honom praenumererat pä stipendium, och som lian ei
lärer behöfva mer at hielpa sig hem, så låter jag academien få de
nu imdfängna 300 d. kmt i afbetalning på des förskott, samt hoppas,
at när nästa halfva ärs stipendium utfaller, det äfven remitteras til
mig, hvaremot jag likväl låfvar sä begå, at om lians omständigheter
vid hemkomsten aro tryckande, skal hän sielf få njuta nästa halfva
årets stipendium, och academien lemna honom nägot upskof med
de återstående 300 d., så framt man ej kan finna någon praetext at
aldeles få dem eftergifva.
Ödmjuke tjänare

Stockh., d. 17. Junii 1760.

13.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

För Herr Doctorens och Biskopens höggunstiga bref af den 26.
November har jag den äran at aflägga ödmiuk tacksägelse och beklagar, at åter et sä groft fel insmygt sig nti de finska almanachorna
för näst instnndande är. Det är helt och hället herr secreteraren
Salins skuld. Men härefter ärnar academien anmoda den nya finska
translatoren Heintzius at öfversätta almanachorna på finska och
öfverse correcturerne. Jag hoppas at hän skal bättre göra sin flit
därmed.
På det de finska almanachorna äfven härefter mä blifva vackrare
och nitidare trykte, vil academien, om mögeligt är, gå ifrän Merkel,
och läta trycka dem hos Stolpe, som är en päliteligare man och
har bättre stilar.
I anledning af Herr Doctorens och Biskopens gunstiga löfte, at
härefter sielf vilja insända något, som kan insättas efterät nti
finska almanachorna, fördristar jag mig nu at därom påminna,
emedan vi sist framuti nästinstundande Februarii mänad mäste
börja med almanachornas tryckning för år 1764. Det ankommer
på Herr Doctorens och Biskopens eget bepröfvande, hvad ämne
som bäst passar, antingen nägot i landtlmshällningen eller ock nti
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medicinen. Jag bad ofta secreteraren Salin öfversätta några af
archiater Rosens huscurer, men det stod ei at göra med honom,
och jag vet ei, hvad lappri hän införde.

Jag försäkrar at härefter göra min högsta flit, at vid finska
almanachorna ei skal blifva nägot at päminna. Imedlertid är K.
vetenskapsacademien Herr Doctoren och Biskopen högt förbunden,
som behagat förekomma klagomål öfver de förseelser, som nästan
årligen härtils däruti förelupit.
ödmjukeste tjänare

Stockh., d. 17. Dec. 1762.

14.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Högvördigste Herr Biskopens gunstiga bref af d. 7. Februarii,
tillika med den pä finska upsatte underrättelse burn barn, som
hafva koppor, böra skötas, ankom i medio Martii, då jag af en
frossfeber var som värst angripen. Och som jag nu först börjar
få nägot krafter igen, har jag ei tilförene kunnat hos Högvördigste
Herr Biskopen pä K. academiens vägnar aflägga tacksägelse för det
til finska almanachan ämnade nyttiga arbetet. K. academien beder
det ville Högvördigste Herr Doctoren och Biskopen framdeles årligen
vara gunstig och meddela nägot dylikt, som ei annat kan än recommendera berörda almanach. Pä sin sida skal academien ei underlåta at föranstalta, det samma almanach härefter mä blifva på
alt sätt bättre och almänheten til nöjes. Sä snart K. academien
fick veta, hvad grofva fel sig däruti insmygt för delta år, tog
academien trycket illa vid sig, och lät strax göra en ny correct uplaga, hvaraf partier äro försände sä til Åbo som andra finska orter,
at utan betalning utbyta emot de gamla felaktiga. Och skola ännu
flera vid öppet vattn försändas, tilat förekomma alla klagomål.

Högvördigste Herr Doctoren och Biskopen täcktes gunstigast tillåta
mig at vid delta tilfälle i ödmjukhet recommendera magister Planman, som lärer vara en sökande tilden lediga physices professionen.
ödmjukeste tjänare.
Stockholm, d. 8. April 1763.

Pehr Wargentin.

Pehr Wargentin.
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In margine: Herr Biskopen täcktes oförmärkt efterfråga, om
bokbindaren i Åbo, jag mins ei annat än hän heter Söderman ellet
Söderberg, umgäs upriktigt med de omtrykta finska almanachoma,
sä at hvilken som vil, får gratis byta bort sit gamla exemplar. De
skickades härifrån häftade. Herr Biskopen kunde läta publicera
det i kyrkorna. Om än de f 1 aste ei skulle bry sig omat byta, så
lärer dock allmänheten, dä den fär veta häraf, tycka om, at academien giordt detta steg.

15.

Högvördige Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Hyvää uutta vuotta! Odottaa jotakin seuraavan vuoden suomal. almanakkaan
Ett gott nytt år! Väntar på någonting lämpligt för den finska almanackan för nasta år.

sopivaa.

Ödmiukeste tjänare

Stockh., d. 12. Jan. 1764.

16.

Pehr Wargentinv

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Saanut suomenkiel. almanakkaan tulevan kirjoituksen. Pyytää lisää, etenkin
yleisöä. Niihin piispa voisi saada apua esim. Kokkolani kappal. Chydeniukselta.
Fått en artikel tili den finskspråkiga almanackan. Anhåller om mera bidrag tili nästa är. Framför allt intressera ekonomiska
ämnen allmogen. I sådana frågor kunde biskopen få hjälp av t.ex. kapellanen
Chydenius i Gamlakarleby. l

taloudell. asiat kiinnostavat

Academien saknar mycket sin ärliga och flitiga Leche. Hän
brillerade ej just nti sin egenteliga sak, medicinen, men giorde dock
skäl för sig i andra mäl. Professor Martin kommer at hälla äminnelsetal öfver honom, och torde jämväl söka successionen, hvilket
jag likväl afråder honom alt hvad jag förmår för assessor Haartmans skuld, som torde vara sielftagen, om hän söker. Visserligen
är Martin en solid man och blefve en i alla mäl dugtig academicus;
men lian bar sä godt, om icke bättre förut, så at jag tycker lian
giorde illa emot sig sielf; och ogärna mister vetenskapsacademin
honom härifrån.
1

Ch. oli 1764 Alavetelin kappalainen.

Ch.

var 1764 kapellan i NedervetiL
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K. academien har ock i år förlorat tvänne andra ledamöter, bägge
theologiae doctorer, och är rätt bekymrad burn hon skal få en
parentator öfver den förra, neml. salig ärkebiskopen. Hän tycktes
hafva mänga vänner i lifstiden, men de fläste dödde med honom,
ty nu märkes nastan ingen. När tvä eller tre gänger proposition
skedt i academien, om någon ville åtaga sig at tala öfver honom,
har där värit altissimum silentium, och de soin man imellän fyra
ögon fonderat, bafva undandragit sig. Det vore likväl en tort
för academien, om intet tai blefve af: ty antingen hade hon ej
bordt väljä honom, eller borde hon nu visa skäl til sitt vai. Salige
mannen hade ock många goda egenskaper, sä at det väl blefve
något godt at säga om honom, och bättre vore nägot än intet.
Jag har ei academiens befallning, men vågar af mig sielf sondera
Herr Doctoren och Biskopen, om icke lian ville göra academien
en hufvudtjänst i det mälet. Det kan hända at vi snart nog fä
fägna oss af Herr Doctorens och Biskopens ankomst hit; men om
den ei skulle ske förrän nasta höst, så är det dock bättre sent
än aldrig. Cancellierädet Ihres parentation, hållen i Upsala, som
skal hafva värit ståtelig, sä at hän rördt de flästa ähörare, torde
desförinnan komma ut, och gifva goda anledningar; i annor händelse ville jag bjuda tilat skaffa en copie däraf.
Herr Doctoren och Biskopen täcktes ei ogunstigt uptaga, at jag
vågar göra denna proposition: får jag nej, sä hielper det intet, men
et ja ifrån Herr Biskopen skulle vara den angenämaste surprise
för academien. Jag hoppas, at Herr Biskopen jämväl nägot gör
för sitt stånds heder sä väl som academiens. Nog vore Steinholtz
i stånd at åstadkomma en fullkomligen god luftpump, men hän
är uti sinä oeconomiska omständigheter sä afsigkommen, at jag
tviflar om man nu mera fä nägot sä stort arbete utur hans händer.
Det ser ut, som nödgades academien oförtöfvadt taga verkstaden
ifrån honom, innan den aldeles förstöres; och dä är det nästan ute
med instrumentmakeriet igen, som sai. Ekström brakte til sädan
högd hos oss.
ödmjukeste tjänare

Stockholm, d. 24. Aug. 1764.

Pehr Wargentin.
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17.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittää kirjeestä samoin kuin siitä, että Mennander lupautunut pitämään
Tackar för brevel
arkkipiispasta muistopuheen, jota varten lähettää aineistoa.
och för Mennanders löfte alt hålla minnestalet över ärkebiskopen. Sänder
materiat tili talet.

Jag vil för ro skull heratta, hvad som gaf anledning at K. academien valde sai. herr erkebiskopen til ledamot. Vi fingo höra
at sai. biskop Rhyzelius aldrig plägade kalla vetenskapsacademien
annat än den hedniska academien, efter hon ei befattar sig med
theologie; då föll det några in at proponera honom til ledamot,
men andra rådde mer til sielfva erkebiskopen, at visa det vära, om
man sä vil kalla dem, hedniska vetenskaper ei sky eller rädas de
christna, utan tro sig ora at kunna vara dessas nyttiga tiänarinnor.
Tidningen om riksdagen lärer ei liafva värit Herr Doct. och
Biskopen behagelig. Men lento remedio non expetant nostra tempora. Blir lian god, det Gud gifve! så kan hän aldrig komnia för
snart.
ödmjuke tjänare

Stockh., d. 11. Sept. 1764.
Jag bar försäkrat den,
at hän skal få det igen.

18.

Pehr Wargentin.

som

länt mig manuscriptet af curriculum,

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Kiittää Mennanderia tämän akatemialle tekemistä palveluksista, koska Mennanderilla ollut vaivaa tarkastellessaan vastauksia polttamattomista tiilistä; lähetTackar Mennander för de tjänster han
tää yhden kappaleen vastauksista.
bevisat akademien, enär Mennander haft besvär med att granska svaren om
obränt tegel; sänder ett exemplar av svaren.

Biskopens och Procancellerens ödmjukeste tjänare
Pehr Wargentin.

Stockholm, d. 12. Dee. 1766.

19.

Min Herre.

Uti Kongi, cancelliets gamla gömor bar jag öfverkommit en stor
packa med lösa papper, innehållande förtekningar pä födde och

u/ 8 1764,
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döde mäst i hela riket, ilrän och med år 1721, tili och med 1736.
Anledning därtil har värit, at Hans Majestet är 1736 lätit afgä
befallning til alla consistorier at insända sädana hvart och et
för sitt stift. Men som intet formulaire värit föreskrifvit, har hvart
stift brukat sin method. Somliga halva allenast med fä ord nämndt,
at sä och sä mänga bam halva pä alla ären i hela stiltet blilvit
lödde, och sä mänga i en summa blilvit döde, utan at göra skillnad
pä är eller socknar. Andra halva sammandragit antingen alla årens
summor lör hvart pastorat, eller ock hela stiltets summor lör hvart
år, sä at man ätminstone kan se skillnad pä ären, och nti hvad
progression lolknumern ökat sig. Nägre consistorier halva giordt
sig möda at sammandraga hela stiltet, med skillnad pä år och
soknar, til en enda tabell, nastan sådan, som den härhos bilogade.
Men intet Consistorium var ovuligare än det i Åbo, som til Konungen
inskickat ölver 100 lösa lappar just sådane, som de inkommit ilrän
pastorerne, utan at lägga ringaste hand därvid.
AI sä orediga lörtekningar lärer regeringen ei kunnat hämta särdeles uplysning, utan de halva blilvit liggande och, som Herr
Biskopen lätt kan tanka, räkat i än större oordning. Dock som
någon nytta däral torde kunna göras, då de jämlöras med senare
ärens tabellverk, har jag länt dessa papper och sökt reda ut dem,
sä mycket möjeligt värit. Mästa mödan har Åbo stilt gilvit mig.
Jag har elter lörtekningen pä pastoraten uti Henells Florerande
Sverige lagt de lösa och skingrade lapparna i ordning, samt sedän
utdragit hoslöljande summariska tabell lör hela stiltet.
Men när alt kommer omkring, har jag dock svärt at göra nägot
särdeles gagn därmed, ai orsak at i tabellverket är skillnad ei giord
pä stilt, utan pä lähn, och jag kan ei sä noga veta, hvilka pastorat
höra til hvart lähn. Därlöre tager jag mig den Iriheten at til Herr
Doctoren och Biskopen ölversända mitt giorda utdrag, med lörmodan, at herr Biskopen, som har speciella probstetabellerna lör
de senare ären at tilgä, torde vid lediga stunder bäde kunna roa sig
med at jämlöra äldre och nyare lörtekningar och tjäna det allmänna med någon alhandling, som visar, huruvida lolkhopen tilvuxit i Finland pä 30 å 40 år. Det synes vara bäst och blilva mäst
uplysande, om Herr Doctoren och Biskopen tager hvart probsteri
lör sig (ty tilväxten tyckes ei halva värit ölver alt lika), summerar
ihop alla lödda och döda uti hvart probsteri pä 10 är ilrän och med
47
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1727 til och med 1736 (ty ären för 1727 aro i mänga soknar defecte)
och dividerar sedän hvardera summan med antalet af år, då man
finner medelmåttiga antalet af årligen födde och döde i probsteriet
för de åren. Gör man sammaledes för 10 af de sista ären, sä märkes
strax, huru mycket ungefärligen folkhopen mi är större, hvaröfver
kunna göras mänga nyttiga anmärkningar.
Efter det kan draga långt ut, inan Herr Biskopen får tid härmed,
och jag ei gärna viii mistä mitt utdrag, sora kostat mig nog tid ocli
besvär, beder jag ödmiukeligen at få det igen, sedän herr Biskopen
lätit taga en copie däraf, hvaruti Herr Doctoren och Biskopen lätit
ställa pastoraten uti bättre ordning, hvart probsteri för sig med
summor af hvar column, hvilket någon pålitlig student kunde göra.
Eder ödmjukeste tjänare
—

Stockh., d. 7. Maji 1767.

20.

Pehr Wargentin.

Min Herre.

För det höggunstiga brefvet, som jag i början af denna månad
hade den aran at fä, samt för den medföljande högst märkvärdiga
tabellen, aflägger jag på egna och Kongi, academiens vägnar ödmjuk
och hjärtelig tacksägelse. Samma tabell gifver ämne til en i högsta
måtton interessant och för allmänheten fägnesam afhandling, i det
den oemotsägeligen visar, at folkhopen i Åbo stift verkeligen ökat
sig pä 30 ä 35 år til närä dubbelt antal, hvilken hastiga multiplication är ovanlig och nästan utan exempel i senare tider. Jag tycker,
at man uti afhandlingen endast bör lägga detta factum för en dag,
hvartil ingen vidlyftighet behöfves, och at man ei behöfver gä in i
raisonnementer om orsakerna, säsom sjukdomar och annat sädant,
hvilka mankan lemna andra at giöra.
Om Herr Doctoren och Biskopen så behagar, vil jag med unge
herr secreteraren Mennanders tilhjälp uträkna proportionerna och
göra et utkast tili anmärkningarna, hvilka jag sedän vil hafva den
äran at skicka Herr Biskopen at vidare öfverse och förbättra. Imedlertid har jag redan upvist tabellen för Kongi, academien, som
mycket frögdade sig öfver en så oväntad fägnesam underrättelse.
På dylikt sätt har jag visat, at Stockholms stad pä mindre än 20
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år, nemligen ifrån 1730 til 1750, förökat sig tilinemot dubbel folkrikhet, hvilket ei är underligt, emedan de under den tiden anlagda
många fabriqver dragit hit främmande folk ifrån utrikes orter och
ifrån landet. Men sedän är 1760 bar folkhopen här nastan lika
hastigt aftagit.
Uti somliga landsorter, af hvilka jag bar tilräckeliga data, bar
ock hopen vackert tilvuxit, men ei på längt när såsom i Finland,
hvilket bar sinä goda skäl, emedan det landet var igenom det långa
ryska kriget mer uttömt på folk än nägon ort i riket.
Mera härom framdeles, då jag giordt ifrån mig en hop andra
äliggande göromål, och får vända minä tankar på detta nöisama
ämne.

I förra veckan afsändes til Åbo, under addresse til professor Planhop instrumenter och saker: ibland annat några exemplar
af den utgifna catalogen på academiens lilla bibliotheque, hvaraf
et var päskrifvit til Herr Doctoren och Biskopen, hvilket professor
Planman väl sielf har den aran at aflemna. Ibland annat skickades
ock et par af Åkermans Stora glober, hvarpä Åbo academie praeman, en

numererat.

Vid pass hälften af prsenumeranterne har redan fätt sinä
det lärer draga längt nog ut, innan de öfriga fä, för brist på
förlag hos Åkerman, som ei kömmit ut med det alt för lindriga
E der ödmjukeste t jänare
priset.
men

Stockh., d. 16. Sept. 1768.

P. Wargentin.

In margine: Acta eruditorum, N:o 107—133 in qvarto pä catalogen, stä ännu Herr Biskopen til tjänst, och det för 50 plätar, om det
behagas. Några andra ärnar academien at sälja, såsom 273—275 in
folio och flera dylika.

21.

Min Herre.

Kongi, vetenskapsacademien har anmodat herr professor Plannästkommande vår företaga en resa up til Österbotn, at
uti Cajaneborg eller nägon annan än längre norr belägen ort afbida
Yeneris passage genom solens discus, d. 3. Junii nästinstundande årman, at
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Hän har ock åtagit sig denna Commission, ärhällit hans excell. academie cancellerens tilständ därtil, redan fätt til sig de därtil nödiga
instrnmenter, samt jämväl bekommit hälften af den stipulerade
summan i et för alt til resepenningar, hvilken summa är 3.000 d.
kmt. Den äterstående andra hälften borde hän få ut i Februarii
månad, dä hän stär in procinctu at afresa. Men som postgången
imellän Åbo—Stockholm vintertiden är längsam och osäker, sä har
K. academien tyckt bäst vara, at penningarne deponeras hos min
Herre, sä at professor Plasman har dem närmare til hands dä de
behöfvas. K. academien kunde väl strax lämna dem uti hans egna
händer, om icke fara vore, det sjukdom eller annat hinder kunde
afhälla honom ifrän at resa, dä det blefve svärt at fä igen pennin
garna af honom.
Min Herre täcktes därföre, om herr Planman i Februarii månad
är frisk och lagar sig tilat resa, först af de härhos följande 1.500 d.
kmt lenma honom emot qvittence 500 d., samt sedän, när hän just
stär resefärdig, de öfriga 1.000 d.
Skulle han inom den tiden emot förmodan sjukna, så täcktes min
Herre, på K. academiens vägnar, anmoda herr observatoren Justander at företaga resan, så vida herr doctor Gadolin sielf ei ville åtaga
den samma. Då bör den, som kommer at resa, få dessa 1.500 d. kmt.
Och finge K. academien sedän upfylla hvad som brister i arfodet.
Låt herr professor Planman veta af denna anstalt, emedan jag
med denna post ei hinner skrifva honom sielf til därom.
E der ödmjuke tjänare
-

Stockholm, d. 25. Nov. 1768.

22.
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Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Iloitsee siitä että valtiopäivät alkaneet hyvin, toivottaa hyvää jatkoa.
sig över att riksdagen bör jät väl och önskar god fortsättning.

Gläder

Jag skulle gärna se, at jämförelsen imellän födde och döde i Åbo
stift för 30 är sedän och nu kunde införas uti Kongi, academiens
Handlingar för detta qvartal, som snart komma at tryckas; beder
därföre, det täcktes Herr Doctoren och Biskopen skicka mig tilbaka
den lilla tabellen med de anmärkningar som Herr Biskopen därvid
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giordt; däraf vill jag, så godt jag kan, upeatta et kort vehiculum
för tabellen, som nog talar för sig sielf. Finge förklaringen med
anmärkningarna skrifvas uti Herr Doctorens och Biskopens namu,
såge jag det hälst. Jag ville då afsända dem til genomseende innan
de trycktes, om annars Herr Doct. och Biskopen ei dessförinnan,
ödmjuke tjämed samtelige riksens ständer, kommer hit.
nare

Stockh., d. 5. Maji 1769.

P. Wargentin.

Månge här förskräcktes öfver de 24 timarne, fast de äljcst tyckte
väl

23.

om

saken.

Högvördige Herr Doctor och Biskop.

Kiittää yhdessäolosta valtiopäivien aikana sekä 16. lii. p.tystä kirjeestä.
Iloinen siitä että kotimatka, vastoin liikkeellä olleita huhuja, mennyt hyvin.
Tackar för sam varon under riksdagen samt för brevet av den 16.111. Glad
över att hemresan, oaktat de rykten, som gått, förlupit hra.

Emedan professor Wilcke sedän Februarii mänads slut värit i
Skåne, bar jag ei ännu velat ingä uti nägot beting om nägra physiska
instrumenter för Åbo academie, utan trodt mig böra afbida hans
hemkomst i nasta månad, då jag, i samräd med honom, skal accordera med instrumentmakaren Rosenberg om et eller annat instrument, som hän anser för nödigast at börja med. Förmodeligen
blir det en luftpump, en electricermachine och mera sådant, som
här kan praesteras til fullkomlig godhet. Imedlertid vore nyttigt
och nödigt at veta, huru mycket academien imgefärligen har i capital at använda pä sin apparatus physicus til en början, samt hvilka
instrumenter Herr Doctoren och Biskopen sjelf hälst åstundade,
då vi därefter kunne rätta oss.
Expeditionen om de lönlöse professorerne i Åbo blef dock til
slut någorlunda god, åtminstone bättre än vi väntade, då vi åtskildes. Det hafve vi egenteligen at tacka hans excellence cancelleren före, som med mycken nit bevakade och dref deras angelägenhet. Hän tyckes ock nu tro sig hafva gjordt sä mycket, som
af honom kunnat begäras, och har liksoin med flit afvändt talet,
då jag framkommit med någon proposition om vidare hjälp för
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professor Planman, til des han får lön. Dock tyckes det ei vara
honom emot, om Planman kunde få något praebendepastorat til
sitt nödtorftiga understöd, hvilket förnämligast ankommer på Herr
Doctorens och Biskopens ynnest och bemedlande, hvarom jag ödmjukeligen anhåller. Academiens fattige pensionaire, herr candid.
Anton Martin, vistas nu i Åbo. Jag beder ödmjukeligen, det täcktes
Herr Doctoren och Biskopen låta fråga efter honom och hans upförande, samt gynna honom sjelf och recommendera honom hos
andra til hvad upmuntran som möjelig är, i synnerhet at få lana
böcker. Han har af K. vet.academien 450 d. k:mt
ödmjuke tjänare

om

Stockholm, d. 11. Maj 1770.
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Här är mägta tyst.
Wermland.

24.

året.

Annu höres ei af biskopsförslaget ifrån

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

. Hade Herr Biskopen kunnat se förut den välsignade
och lyckliga förändring, som strax efter afresan härifrän skedde,
sä hade Herr Biskopen förmodeligen afbidat riksdagens slut. Gud
styrde det verket underligen. Om ständerne förut värit nägot när
fogelige och billige, sä hade riket förmodeligen än i många år
måst dragas med det förra fördärfvade regeringssättet, under hvilket
ingen stadga, ingen varaktig grundelig hjelp för riket varat vänta.
Altså hafve vi at tacka den för vär frälsning, fastän emot deras
intention.
K. vetenskapsacademien har några böcker in duplo, soin jag ville
blifva af med, at vinna mera mm. At sälja dem, lönar ej mödan,
ty de skulle ei högt stiga. Jag har därföre tänkt proponera, at
K. academien ville skänka dem til Åbo academies fattiga bibliotheque, så framt de där ei förut finnas. De jag i hast kommer
ihäg ibland folianter och qvarter, äro upteknade pä hoslagde papperslapp.
Herr Biskopen täcktes låta mig veta, hvilka af dem bibliothequet
har förut, och om de som fattas skulle hällas til godo, i fall K.
vet.academien ville skänka dem. Linnaei Flora Lapponica fins der
utan tvifvel.

/o 1772, 12/3, 16A 1773.
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Antila pneumatica är betingad för Åbo academie. Professor
Wilcke lofvar göra sitt bästa, at den skall blifva af bästa slaget.
ödmjukeste tjenare
Den torde gå til 3.000 d. k:mt.

Stockholm, d. 15. Sept. 1772.

25.
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Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

Den för Åbo academie länge sedän betingade antlia
pneumatica är nu ändteligen under arbete hos herr Rosenberg, som
lofvar henne färdig i sommat. Kimde hän få 2 å 300 daler pä hand
til förlag, sä ginge det så mycket fermare. Professor Wilcke dirigerar arbetet. Rosenberg bar en mycket accurat och complett
hydrostatisk vågbalk aldeles färdig, med alt tilbehör, hvilken Åbo
academie kan få köpa, 0111 så åstundas, för 50 plåtar, om jag rätt
päminner mig priset.
Här står alt väl, och är mycket tyst. Academien har af directeuren Salgren nyligen fått et tilbud af 50.000 dal. silfvermynts capital,
hvaraf räntan skall användas til årliga praemier för dem som visa
några särdeles prof af verkelig flit uti landthushållningen. Det är
et mycket hederligt legatum af honom och som måste blifva ganska
nyttigt för det allmänna och i anseende därtill ei annat kan, än
med fägnad emottagas af K. academien, fastän hon sjelf får mycket
besvär, men ingen förmon däraf. Det svåraste blir, at så placera
capitalet til skälig räntä, at academien altid blir säker omat intet
ödmjukeste tjenare
deraf förlora.
.

Stockholm, d. 12. Mart. 1773.
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Det fägnar mig otroligt, at professor Planman fått någon hjälp.
Det harhan til en stor del at tacka Herr Biskopen före.

26.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procanceller.

jag har haft den äran

få Herr Doctorens och Biskopens
gnnstiga bref af d. 2. i denne mänad, med en innesluten bancoat
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sedel pä trehundrade dal. k:mt, hvilka jag efter befallning lemnat
til instrumentmakaren Rosenberg enligt dess härhos följande
qvittance. Hän kunde ei förmäs at lofva den betingade luftpumpen
färdig förrän mot hösten, men jag är viss at hän då håller ord,
hän får behälla hälsan.
Som ingen resa til Finland blifver af i år för Hans Majestet, så
kommer luftpumpen tids nog i det afseendet. Hans Majestet säges
i sommar vara sinnad at endast resa til Skåne.
Vi hafve ännu, Gudi lof, godt hopp om, at då behålla frid och
rolighet. Det vackra vårväder vi härtils haft, gifver ock förhoppning om bot för hungersnöden, soni i större delen af landsorterna
på denna sidan, besynnerligen i Dalarna, värit grufvelig. Af ömnig
tillförsel har spanmålen här redan börjat falla i priset.
ödmjukeste tjenare
om

Stockholm, d. 16. Apr. 1773.
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Hosgående 300 dal. behagade Herr Biskopen lemna til h:r
Martin emot dess quittence. Med nasta post skall herr Martin få
sin pension för innevarande år. 1

27.

Högvördigste Herr Doctor ooh Biskop samt
Academiae Procanceller.

Jag bar nyligen fätt bref ifrån professor Lexell, af d. 14. Febr.
hvaruti lian nämner under hvad vilkor hän gjort ansökning om
professionen i Åbo. Det ena tyckes ei hafva mycken svårighet, nemligen at hän, om hän blir utnämnd, kunde få likafullt qvarblifva
än et år i Petersburg; men det andra om lön af 1.500 d. silfvermynt
strax ifrån tilträdandet tyckes vara nastan omöjeligt at erhålla, om
beskaffenheten med lönerna i Åbo är sådan, som mig är sagdt, at
den yngste philosophus skall tjena utan ali lön, til des nägon faller
undan, ocb lian då får penningelönen, som lärer vara mindre än 1.500
d. s:mt. Det kan då draga längt ut, innan Lexell finge full professors
lön pä stat. Hvarifrån skulle hän imedlertid få den begärda lönen?
1

Tätnä viimeinen lause sittemmin pyyhitty yli.
överstruken.

Denna sista sats sedermera

u

s
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Ingen kan undra, at hän ei vill gå ifrån en tjenst, som lian redan
har med hederlig lön til en annan, som är utan eller med långt
mindre lön. Jag har derföre skrifvit honom til och rädt honom at
återkalla det senare vilkoret, om lian annars har nägot alfvar med
ansökningen. Men som förslaget lärer upsättas, innan lian kan
svara härpå, sä underställer jag Herr Doctoren och Biskopen, som
är Lexells gynnare, om hän icke oaktadt dessa vilkor kunde fä rum
på förslaget, eller lian ätminstone nämnas såsom en förtjent och
skickelig medsökande, fast man ei kunnat upföra honom på förslaget, i anseende til brist på medel at gifva honom den begärda
lönen. Hän kunde dä, innan tjensten af Hans Maiestet bårtgifwes,
hinna inkomma med svar och återkalla det ena vilkoret eller begära nägot annat i stället, som vore möjeligt at erhälla, ex. gr. 2
eller 3 ärs permission at qvarblifva i Petersburg, då professionen
imedlertid kunde bestridas af en vicarius.
Det kan hända honom, såsom mäst alle främmande, at de ei trifvas
länge i Petersburg, och at det vore honom derföre nyttigt at veta
sig nägon retraite, som vore honom afskuren, om nägon annan nu
får professionen. Däremot är intet förlorat, om lian finner sin
räkning vidat framgent qvarblifva i Petersburg, ty lian kunde, när
permissionen vore til ända, lägga in och begära afsked ifrån Åbo.
Åbo academie förlorade ei heller därigenom, ty mag. Lindqvist, som
är den skickeligaste af competitorerne, kunde imedlertid förestå
professionen.
Jag lemnar detta i ödmiukhet til Herr Doctorens och Biskopens
godtfinnande. Denna utväg synes mig fördelaktigare för prof.
Lexell sjelf, men för sciensen vore det i min tanka bättre, om lian
aldrig flyttade ifrån Petersburg, ty där har lian bättre tilfälle at
arbeta på vetenskapernas tilväxt och at få ut hvad lian skrifvit
utan egen kostnad än i Åbo eller nägorstäds i Sverige: ty keisarinnan läter för sin kostnad trycka alt hvad academici skrifva, hvilket
ei annat kan, än upmuntra dem til flit; men här är det i det mälet
helt annat.
Luftpumpen är under arbete, och lofvas helt visst färdig til midsommarstiden. Förr kommer Hans Majestet ei til Åbo, ja, det tviflas med skäl, om nägon resa til Finland i år kan ske. Hans K. H.
Hertig Carls förmälning lärer ei kunna ske förrän mot slutet af
Junius, dä det blir för sent at begifva sig på en sä läng resa.
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Bibelcommissionen arbetar dageligen, men det gär långsamt, så
at marx ei medhunnit mer än 27 capitel af Genesis, och 3 ä 4 af
Epistelen tilde Romare. Biskop Serenius är ei ännu ankommen.
Skall

man

dä för hans skull gå igenom det samma ä nyo, blir det

odrägeligt. Det som mäst hindrar fortgången, är, at somliga, i synnerhet Ihren, villat man skall bibehålla gamla versionen, sä vida
ei förändringen är absolute nödig, ja lian försvarar i det mästa den
gamla svenskan. Andre däremot, i synnerhet bisk. Herweghr och
prof. Aurivillius, vertera såsom hade de aldrig sedt någon gammal
version, och beflita sig at exprimera rätta meningen på god nu
brukelig svenska.

ödmjnkeste tjenare

Stockholm, d. 8. Apr. 1774.

28.
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Min Herre.

Jag tackar ödmjukeligen för brefvet.
nu sjelf resolverat at afstå med det ena vilkoret,
angäende tilökning på lönen, och allenast begära permission tilat
få et par är bestrida professionen genom vicarius, hvilken hän ock
imedlertid vill lemna den i Åbo utfallande penningelönen, om hän
får professionen. Jag tycker, at det bör kunna lyckas. Det är ei
underligt, at hän är villrådig. Hän är nu väl lönt och nögd i Petersburg, men kan ei veta, huru hän ibland et främmande capricieust
folk kan blifva inom några är. Derföre är det försiktigt, at veta sig
någon resource i fäderneslandet på ali händelse. Låter hän delta
tilfälle gä förbi, så är ovisst, när nägot sä godt mera gifves
Det anses för högst troligt, at ingen Finlands resa blir af för H. M.
är.
Hän kunde ei företaga den förrän i Julio, dä det är för sent,
i
hälst H. M. skal hafva lofvat grannens mor i Öster at besöka henne,
när hän kommer sä när. Säledes behöfves til denna resa en hei sommat. Men lät denna omständigheten blifva inter nos.
ödmiukeste tjenare
Prof Lexell bar

Stockh., d. 6. Maji 1774.
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Högvördigste Herr Doctor och Biskop
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samt

Academise Procanceller.
För Herr Doctorens och Biskopens gunstiga bref af d. 22. April
har jag den aran at aflägga ödmiuk tacksägelse, sä väl som för de
mig sedermera sände exemplaren af den vackra synodalorationen,
som jag med största nöje lasit, och af Messenii Finska crönika. Jag
har intet annat at gifva igen än et exemplar af parenlalionen öfver
sai. grefve Ehrensvärd. Som det nu anses för säkert, at Hans Majestet i nasta månad kommer til Finland, och den ny a luftpumpen ei
desförinnan kan blifva f ärdig, dels för hr Rosenberg [s] mellankomne
sjukdom, dels och derföre, at första gjutningen af pumpstöflarne
misslyckats för honom, sä har jag kömmit öfverens med hr professor Wilke, at nu genast skicka til Åbo academiens luftpump, som
hän kan umbära i sommar. Den är aldeles försvarlig och skall,
innan den afsändes, upputsas och, om det i nägot mäl behöfves,

lagas.
Det skall sedän få ankomma pä Herr Doctoren och Biskopen
sjelf, om Åbo academie vill behålla den, då vetenskapsacademien
i stället tager den nya, dä den blir färdig, eller ock om vi nasta år
skole byta om igen. Den nye blir nägot dyrare och kunna vi ei
utsätta priset på den gamla förrän man fär se hvad den nye kommer at kosta, då vi få liquidera. Professor Lexell lär göra alfvare
med sin ansökning, och hafva återtagit det ena vilkoret angäende
större lön. Om lian fär professionen, lofvar hän sä hederligen komma
öfverens med sin vicarius på de 3 begärda permissionsåren, at lian
ei skall hafva orsak at klaga.
Magister Lindqvist har gifvit et rätt hederligt specimen och tyckes
vara et ganska godt ämne.

Bibelversions-herrarne åtskilde ei förrän d. 27. Maj. De komma
härefter at hafva sinä sammankomster i Upsala, dit de nästa år
äfven göra sig hopp at få Herr Doctoren och Biskopen. Jag är säker
at herr Biskopen blir nögd med första profvet, när det hinner utkomma; i synnerhet med Epistelen tilde Romare, som fätt helt
andra ögon, och förmodeligen skall vinna allmänt bifall, samt
stoppa munnen pä dem, som värit emot detta företagande. Mig
har det otroligen roat, at, dä tiden tillätit, få vara ähörare. I synnerhet har jag fått lära känna biskop Herweghrs styrka, som för-
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tjenar största högaktning, men hinner dock ei up tilden jag hyser
för Herr Doctoren och Biskopen sjelf, hvars beständiga ynnest jag
mig utbeder, och med vördnad förblifver
ödmjukeste
tjenare

Stockholm, d. 7. Jun. 1774.
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Huru är Herr Biskopen nögd med h:r Sahlstedts Ordbok?

30.

Högvördigste Herr Doctor och Biskop.

Det fägnar mig högeligen, at Herr Doctoren och Biskopen mär
väl, och at luftpumpen värit til nöjes, som jag i sista gunstiga bref
inhämtat.
Den nye luftpumpen är ej ännu färdig, utan nödgas h:r professor Wilcke nu pä någon tid aldeles umhära detta instrument. Vi
kunne säledes ei heller ännu säga, huru dyr den blir, som är skickad
til Åbo. Om lian lemnas til en fjerdedels bättre köp, än den nye
kommer at kosta, eller så ungefärligen, hoppas jag, at Herr Doctoren
och Biskopen ei blir missnögd med handelen.

Jag påminner mig, at Herr Doctoren och Biskopen äfven begärt
en electricitetsmachine. En sådan, ganska nätt och efter nyaste
ilke
engelska sättet gjord, uthjudes nu til salu, och herr prof.
d.
har prutat den til 400 d. k:mt. En sådan kostar eljest 600
Den
är portable, at fastskrufvas vid et bord, utan hjul. I stället för
glaskula är en platt rund glasskifva, som drifves omkring sitt
centrum imellän sinä kuddar, och gifver god fastän ei extra-stark
electricitet. En hop apparatus följer med, alt uti et vackert, ei
mycket stort fodral.
I mitt tycke är den just tjenlig för en professor at för ungdomen
och för nyfikna åskådare visa de förnämaste och nöjsammeste
experimenter, fastän icke at gifva de häftigaste stötar, sä at jag
råder i ödmjukhet Herr Biskopen at taga denna machine för K.
academiens i Åbo räkning. Dock väntar jag pä svar, sä snart möjeligt är.

>%.,

4
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Observator Justanders fru är här och lamenterar jämmerligen. Hon
har väl Stora persvasions gåfvor, men jag viii dock ei förmoda, at
hon något uträttat.
ödmjukeste tjenare

Stockh., d. 18. Oct. 1774.
Machinen kunde öfverskickas i höst,

31.

Pehr Wargentin.

om

jag snart får svar.

Högvördigste Herr Doctor och Biskop.

Herr Kongi, secreteraren Fredenheim har redan emottagit elec-

tricilets-machinen, med hvilken jag ei tviflar, at ju K. academien
i Åbo blir nögd och väl beläten. Penningar derföre har jag genom
herr professoren Gadd fätt, och säljarens qvittence derpä följer härhos. Professor Wilcke har loivat upsätta en liten underrättelse om
niachinens sammansättning och bruk. En hydrostatisk balance utbjudes ock til sain af fru fältmarschalkinnan Ehrensvärd, gjord af
sai. directeuren Ekström. Jag skall läta professor Wiik e se pä honom,
om den är complett och hvad den kan vara värd. De kosta vid pass
300 d. Imedlertid vore godt at veta, om Åbo academie äfven vill
köpa den.

Nye förmulairer til mortalitetstabellerne N:o I och II äro redan
i September til Åbo afsände af secreteraren Runeberg, med en
skeppare, som lofvat sjelf aflemna dem til Herr Doctoren och Biskopen. Jag skall härnäsi läta veta samma skeppares namn, af
hvilken herr Runeberg säger sig hafva lagit quittence. Förmulärer
til tab. 111 äro ei ännu tryckte. Den tabellen kommer härefter ei
at sä ofta uprättas, utan endast hvart femte år, neml. 1775, 1780,
1785 och sä vidare. Kanhända at början dermed ei sker förrän
år 1780.
Huru skall man få den fattige observator Justander hulpen? Medlidande är hän värd, men matheseos professor bör hän aldrig blifva.
Jag ser, at hän en gäng sökt et pastorat. Kunde hän icke förhielpas
til nägot, ju förr ju häldre?
ödmiukeste tjenare

;Stockholm, d. 4. Nov. 1774.
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32.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procantzler.

Unge herr Lindegren ifrän London, som värit här et par är, men
är sinnad at resa hem, har sagt inig, at Herr Doctoren och Biskopen lärer fä nägon befattning med de penningar, soin framledne
herr Spiker (ni fallor) testamenterat til pios usus nti sin födelsenu

Finland. Har derföre bedt mig at hos Herr Doctoren och
Biskopen recommendera honom och hans compagnon, herr Grill,.
at få blifva fullmägtige til penningarnas uttagande i London och
hit remitterande. Jag har ei kunnat neka honom det, hälst hän
gjort mig ätskilliga tjenster och jag håller både honom och hans
compagnon, som är en brorson af vära Grillar, för fullkomligen
säkre och pålitelige. Om derföre Herr Doctoren och Biskopen ei
redan antagit nägon annan fullmägtig i London för delta ärende,
kunde herrar And. Lindegren & Grill dertil förordnas.
ort

Vid samma tilfälle tager jag mig frihet at anhälla, det ville Herr
Doctoren och Biskopen fräga herr baron och landshöfdingen Rappe.
hvarföre mortalitetstabellen för är 1771 ei ifrän Åbo och Björneborgs län inkommit, då vi likväl fätt den för följande äret, 1772.
Männe den blifvit glömd i landscantzliet, eller verkeligen blifvit
hitsänd, men förkommen på vägen eller förlagd i K. cantzliecollegio eller af secreteraren Runeberg? För är 1773 har ei heller Åbo
tabell ännu inkommit. Åbo läns tabeller hafva äljest altid härtils
värit ibland de första och bästa.
Vår nya luftpump är ei ännu färdig och lärer blifva nog dyr för
K. academien.

Dagen til Hans Majestets afresa lärer ej ännu, så vida jag vet, vara
utsatt.

Har Åbo bibliotheque Banks och Solanders Resa? Vetenskapsacademien har två exemplar deraf, och jag ärnar proponera, at det
ena må skänkas Åbo academie, tillika med några flera doupletter.
Ödmjukeste tjenare

■

Stockhlom, d. 12. Maj. 1775.

Pehr Wargentin.

12 / , 12
5

33.
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/o 1775, “/ 10 1776.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

Onnittelee arkkipiispannimityksen johdosta. Tiedeakatemiallekin etua siitä,
Lyckönskar med anledning av utnämningen
tili ärkebiskop. Även vetenskapsakademien har nytta av att Mennander kommer

että Mennander tulee lähemmäksi.
närmare.

Til herr Kongi, secreteraren Fredenheim har jag aflemnat nägra
böcker enligt hosgäende förtekning, soin K. vetenskapsacademien
skänkt til K. academiens i Åbo bibliotheque, emedan K. vet.academien hade dem in duplo. Gäfvan är väl ganska ringa, och mindre
än jag hade ärnat, men jag hoppas dock, at den ei blifver försmådd.
Vid samma tilfälle aflemnade jag ock 20 ryska landchartor, soin
herr professor Lexell skickat och bedt mig framskaffa til Åbo. Hän
har för Kongi, vetenskapsacademiens räkning och på dess begäran
köpt en samling af dessa chartor, men skickat dem alla in duplo,
hvaraf den ena skulle vara för Åbo academie, men vid öfverseendet
befans allenast et exemplar af chartan öfver pars borealis guvemii
novogorodensis, hvilken K. vetenskapsacademien behöll, och som
således fattas uti Åbo academies samling, hvilket jag redan gifvit
professor Lexell tilkänna.
ödmjukeste tjenare

Stockholm, d. 12. Sept. 1775.

34.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Procantzler.

Omasta ja tiedeakatemian puolesta iloinen Mennanderin saavuttua Upsalaan.
Å egna och vetenskapsakademiens vägnar glad över Mennanders ankomst tili

Uppsala.

Högvördigste Herr Doctorens, Ärkebiskopens och Procantzlerens
ödmjukeste tjenare
Stockholm, d. 10. Oct. 1776.

Pehr Wargentin.
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35.

Högvördigste Herr Doctor, Ärchebiskop och Academiae
Procantzler.

Suosittelee Hernösandin lehtorin, tri Gissler-vainajan poikaa saamaan Stiglerin
stipenden.
Rekommenderar sotien tili lektorn i Härnösand, avl. doktor Gissler,
stipendium.
Stiglers
att få

Högvördigste Herr Doctorens, Ärchebiskopens och Procanzlerens
ödmjukeste tjenare
Stockholm, d. 11. Jun. 1778.

36.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Erkebiskop och
Academie Procantzler.

Doctor Sparrman bar, vid gjord päminnelse derom, aflemnat et
exempel af sjette tomen af sai. baron De Geers Memoires sur les
insectes, bvilket Herr Kongi, secreteraren Fredenheim emottagit,
at vid tilfälle til Herr Doctoren och Erkebiskopen öfversända.
Rovasti Osbeck, jonka pitäisi saada teol. t:rin arvo, on liian köyhä suorittaakseen asiaan kuuluvia kuluja. Voisiko, kuten filos. tiedekunnassa on tapana, olla
gratistina.
Prosten Osbeck, som borde bli utnämnd tili teol. dr, är för fattig
att prestera de erforderliga medlen tili promotionen. Kunde hän icke såsom
sed är vid filosofiska fakulteten få vara gratist?

Högvördigste Herr Doctorens, Erkebiskopens och Academie Procantzlerens ödmjukeste tjenare

Stockholm, d. 25. Febr. 1779.

37.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Erkebiskop och
Academise Procanzler.

Suosittelee rippi-isäänsä, Adolf Fredrikin seurakunnan komministeria RothRekommensteinia saamaan vaalisijan Huddungen srk:n kirkkoh.-virkaan.
derar sin biktfar, komministern i Adolf Fredriks församling Rothstein att bli
ställd på förslag tili kyrkoherdeämbetet i Huddunge församling.

Högvördigste Herr Doctorens och Erkebiskopens

samt

Academ.

Procanzlerens ödmjukeste tjenare

Stockh., d. 17. Maj 1779.

Pehr Wargentin.

/o 1778,

11

38.

25 / 2, 17 /5

1779,

7

/„,

2

/ 10

1780.
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Högvördigste Herr Doctor, Erkebiskop och
Academise Procanzler.

Jag bar ätagit mig at göra et sammandrag af hela rikets tabellverk för alla 25 ären, ifrån och med är 1749 til och med 1773, samt
at deröfver göra nägra anmärkningar, som Kongi. Majestet i nåder
torde låta trycka och utdela exemplaren deraf til consistorierna
at förvaras, et vid hvarje moderkyrka.
Yid detta besvärliga arbete möter mig ibland andra den svårigheten, at jag ei vet visst, hvad tid pä äret den tredje eller den
sä kallade ständstabellen plägar uprättas, antingen i hörjan eller
slutet af det året, för hvilket den ingifves, eller ock, kanhända,
ei förrän i hörjan af följande året, dä tabellen til Consistorium
bör insändas. Om man häruti misstager sig, blifva slutsatserna
ofta mycket oricktiga. Til exempel: Om ständstabellen för är 1772
uprättas vid hörjan af det äret, innan farsoten, som det äret så
grufveligen härjade uti de flesta landsorterna, tagit öfverhanden,
eller mot slutet af samma är, eller ock i hörjan af 1773, sedän
inemot 50.000 människor mer än vanligen blifvit af farsoten hädanryckte, gör det en hufvudsakelig skillnad uti slutsatserna. Hända
kan, at man häruti ej i alla stift förhäller sig lika; men Herr
Doctoren, Erkebiskopen och Procanzleren vet ätminstone, huru det
tilgär i Finland och uti erkestiftet, derföre anhåller jag ödmjukeligen det behagade Herr Doctoren, Erkebiskopen och Procanzleren
mig derom gunstigast underrätta.
Kongi, tabellcommissionen väntar at för innevarande är fä ständstabellen ifrän alla consistorier insänd i hörjan af nästa är.
ödmjukeste tjenare

Stockholm, d. 7. Sept. 1780.

39.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Erkebiskop och
Academite Procanzler.

För Herr Erkebiskopens tvänne höggunstiga bref och de mig
deruti meddelte underrättelser aflägger jag härmed min ödmjukaste
tacksägelse.
4S
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Pehr Wargentin.

And. Wetterblad.

Sjelfva tabellerna gifva nog tydeligen tilkänna, at man i alla
stift inrättat tredje eller ståndstabellen så, at hon skulle gifva folknumren sadan, som den var vid det årets slut, för hvilket den ingifvits, ehuru K. tabellcommissionens secreterare velat inbilla mig,
at den borde anses såsom uprättad vid årets början, hvarigenom
han ock blifvit förledd til oricktiga slutsatser i vissa mål. I synnerhet harhan deraf, och at han utan pröfning litat på tabellerna,
som dock til en del finnas ögonskenligen felaktiga, fått anledning
at sluta, det en stor myckenhet svenskt folk årligen skulle flytta
utur landet. Af tabellernas nogare granskning och genom et rättare
uträkningssätt finner jag, at utflyttningen, långt ifrån at gå til
6 å 8.000 eller åtminstone öfver 3.000 människor årligen, föga går
öfver 1.000, och om mau afdrager den delen af armeen, som bårtsmälte under sista Pomerska kriget, ei mer än til några hundrade
om året. I Finland finnas imellän åren 1751 och 1772 flera hafva
in- än utflyttat, hvilket förmodeligen kommer deraf, at flere svenske
män få tjenst i Finland, som vid ditflyttningen taga svenskt tjenstefolk härifrån med sig, hvilka där qvarstanna.
Suosittelee

sisarenpoikaansa, nimeltä Erik Huss, papiksi vihittäväksi.
systerson, Erik Huss, att bli prästvigd.

Re-

kommenderar sin

ödmjukeste tjenare
Stockholm, d. 2. Octob. 1780.

40.

Pehr Wargentin.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och
Academise Procanzler.

Hyvää uutta vuotta!

Ett

gott nytt år!

Högvördigste Herr Doctorens, Ärkebiskopens och Academioe Procanzlerens ödmjukeste tjenare

Stockholm, d. 1. Jan. 1781.

Pehr Wargentin.

Vi 1781, «Vn 1739, ?/., 12/ 10 1745.

Joh. Welinikä.
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Från Joh. Welin.

Edel och Högl. H:r Magister och Adjunct.
Luopuu oikeudestaan Paimion seurakuntaan sitäkin suuremmalla syyllä, kuin
Avstår sin
tietää siten palvelevansa sekä Mennanderia että sihteeri Pryssiä.
rätt tili Pemar pastorat med desto större skäl, då hän vet sig därmed tjäna
säväl Mennander som sekr. Pryss.

Edel och Högl. H:r Magisterns och Adjunctens hörsammaste
tienare

Paris, d:n 16. Nov.

st. nov. 1739.

Jo. Welin.

In margine: P. S. Jag beder tienstl. om
innelykta til) min bror Christian Welin.

And. Wetterbladilta.
1.

en

skyndsam fortkomst för

Från And. Wetterblad.

Monsieur.

Kiitos ystävyydestä. Koko Vaasa ei puhu muusta kuin Bladhin perheen matkusta Tthaimaan viettämään herra Hellantin ja nti Btn häitä. (Kirje kokonaan
ranskankielinen).
Tackar för ali vänskap. Hela Vasa talar ej om annat än
familjen Bladhs resa tili Stockholm för att fira bröllopet mellon herr Hellani
och fröken Bladh. (Brevet helt och hållet på franska).

Votre

tres

humble

tres

obeissant

et

Nerpes, le 7. Juin 1745.
A

fidele serviteur
And. Wetterblad.

och Höglärde Herren, Herr Magister, Carl Friedric
Mennander. Mycket berömlig Philosophiae Adjunct wid
Kongi. Acadeniien i Åbo.

tergo: Ädle

2.

Monsieur.

Puolustautuu Mennanderin 3. X. 1745 pttyssä kirjeessä ollutta moitetta vaspitkään aikaan kirjoittanut. Vakuuttaa kiitollisuuttaan häntä
kohtaan. Kuullut, että Hannelius on tullut dosentiksi. (Kirje kokonaan ranskankielinen).
Försvarar sig mot Mennanders förebråelser i brevet av den 3. X.
taan siitä, ettei ole

■

—-

Karl Magnus Wrangell.
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1745 att hän icke skrivit.

Hannelius hiivit docent.
Votre

tres

Försäkrar om sin tillgivenhet för honom.
(Brevet helt och hållet på franska).

Hört alt

humble serviteur

A la hate de Nerpis, le 12. Octob. 1745
In rnargine: Monsieur le Prevot

et

And. Wetterblad.
son Epouse Vous font bien

de compliment.
A tergo: Ädle och Höglärde Herren, Herr Magister Carl Friedric
Mennander, Mycket berönilig Philosophie Adjunct wid
Kongi. Academien, Åbo.

Karl Magnus Wrangelilta.
Från Karl
Magnus Wrangel.
1.

Högvördige Herr Doctor och Biskop samt Procanceller.
Kiittää kirjeestä.

Tackar för brevet.

Det fegnar mig att then lilla tractat, som jag med häfpredikanten
Garlborg hade den äran öfversända, vunnit Herr Doctorns och Bisköpens approbation. Titelbladet och företalct voro då ännu ej
trykte, men jag har sedän hört, att bokhandlaren Segerdal tili Åbo
och consistoriinotarien tili försälgning öfverstyrt 50 exemplar. Skulle
efter Herr Doctorns och Biskopens mogna omdöme thenna lilla
piece kunna skaffa minsta nytta, torde then fä fegna sig af Herr
Doctorns och Biskopens recommendation. Jnnelykt har jag then äran
öfversända cathaloguen pä stenarterne och beder om ursekt att jag
så lenge drögt thermed.
Jag är ännu en expectant; men har dock genom Guds besynnerliga näd ej ordsak att klaga, sä lenge jag nyttjas i nådenes rike som
ett ovärdigt verktyg. Förledne vinter blef jag kallad tili salig hans
excellence riksrädet Hamilton att ther vara ett vitne af Guds thens
högstes besynnerliga nädeverk och sedän then tiden har Gud behagat nyttja mig, då hän kallade en förnäm naturalist ifrä sin villos
väg. Min oskuld har ock blifvit updagat vid håfvet, sedän Hans
Majestät fått höra om doctor Eneboms intriguer, så att jag ej alle-
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»Ve 1770.

blef specielt befald

predika inför honom, utan hän förklarade äfven sin ynnest för mig på ett ganska nådigt sett, vid
hvilket tillfälle jag ock hade blifvit öfverhåfpredikant, therest ej
ä en annan sida gjorts nägon invändning. Emedlertid är saken in
statu quo och H. M. bar ännn ej lätit draga sig. Doctor E. mäste
nu temmeligen kanna tyngden af vindicta divina, hän är föraktad
pä högre ort och i synnerhet uti publiquen. Ännu är vår tillemnade
societet ej kommen tili sin mognad; dock arbetas therpä. Carlstads
nast

vai är

nu

att

tili större delen bekant och synes

som

komme d:r Schrö-

der, Ullholm och Wallin pä förslaget. Yederbörande börja nu
mycket att strecka sin omsorg pä Upsala kanien, att planera par
avance om archebiskopsstolen skulle blifva ledig för arosiensi, och
thet förmenes att ett annat folk arbetar för aboensi och som tros
med större framgäng. Gud then högste styre allt tili sin ära! När
skall then tid komina att Herren reddar sin körka ifrå thet olyckeliga tillständ, att vara subordinerad under politiska afsigter.
J England och America fortsätter Gud sinä nädesverk under the
största utvertes buller. Men i Svea rike är allting tyst, och medan
arhetarene säfva sår evännen ogräs bland vetet. Så går thet i Götheborg, therest Svedenborgianismen tager öfverhanden och har redan
fätt medholl i consistorio af 2 :ne lectorer, här åter hafva vi ä ena
sidan then ryktbara Ruthström och å andra sidan en emissarius frå
Hernhuth, som i flere år gjort proselyter och äfven formerat en stor
sä kallad bröderförsamling, af hvilken redan ätskillige lemnat riket
och gätt tili Zeist. Så går oss då vi ej vilje lyda sanningen. En lärd
doctor Kennecott i England, som höll pä att gifva ut variantes lectiones V. Testamenti, har hört om then finska Bibelversion att then
1 och har säledes
skall vara förbettrad
bedt mig skaffa sig nägon
underrättelse therom. Törs jag venta denna genom Herr Doctoms
och Biskopens ynnest?
..

-

Jag arbetar nu starkt på min americanska körkohistoria ocli torde
hösten gifva ut första delen. Jag utbeder mig then äran att
få vara innesluten uti Herr Doctorns och Biskopens ynnest och
trogna förböner och att med djup vördnad fä vara Högvördige Herr
Doctorns och Biskopens samt Procancellarens ödmjukaste tjänare
mot

Stockholm, d. 24. Junii 1770.
1

9

C. M. WrangeL
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P. S. J dag ankoin underrättelse att förslaget i Carlstad sä slagit
Ulholm, Schröder och Wallin äro pä thet gamma och Celsius
har endast fått 22 röster. Det säges att d:r Schröder är viss om
thenna syssla.
ut att

2.

Högvördige och widtberömde Herr Doctor, Biskop
och Procancellair.

Högvördige Herr Doctorns och Biskopens gunstiga skrifvelse af
d. 25. sistledne Aug. jemte then therhos fogade predikan hade
jag först then aran inhändiga för twänne dagar sedän, hwadan jag
ej förän nu therföre kunnat aflägga min wördsamma tacksägelse.
Jag merker att then underrettelse jag feck om Herr Doctorns och
Biskopens afresa warit oriktig, utom hwilket misstag jag wäl hait
then äran att öfwerlemna paquettet sielf och tillika personligen
innesluta mig i Herr Doctorns och Biskopens ynnest. Thet fegnar
mig emedlertid att Herr Doctorn och Biskopen behagar hibeholla
mig nti sin gunstiga ätanka. Minä sysslor, då jag med öfverhofpredikantsembetet förena moste körkoherdeomsorgen öfwer 2:ne församlingar, förutan probstegöromålen i contractet, gifwa mig liten
tid att arbeta för Samfundet; dock underlåter jag ej att lemna tili
dess tjänst the få ögnablick mig äro öfrige. Jag blef förledne
Augusti månad af Hans Majestät kallad att wara tillstädes wid
then Stora förendring, soin timade i Stockholm, dock utom att förut
weta endamälet af min kallelse, och hade ett tillfälle att se och
höra sådant, som pä thet högsta utmärkt thenna hendelse som ett
Guds nådes werk. Herr Doctom och Biskopen lärer uplyst finna,
huru mycket thenna förendring med Guds hjelp kan bidraga tili
wär christendoms förhettring. Thet geck swårt för Ferelius i
anseende tili Fanien som war thess medsökande, men så kan man
med skäl säga, att magister Mathesii sak befordrade hans.
ödmjuke tjänare
Sahla, d. 5. Dec. 1772.

C. M. Wrangel.

In murgine: P. S. Jag skall wid tillfälle öfwersända nägot nytt
som jag thenna höst fått frå Halle. Herr landshöfdingen Tilas dog
ifrä en del af mineralsamlingen.

5/

3.

12

1772,

18/„
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1775, 15 /u 1776, »/t 1778.

Högvördigste Herr Doctor och Ärchebiskop

samt

Upsala

Academies Procancellair.
Toivottaa onnea arkkipiispannimityksen johdosta.
ning av utnämningen tili ärkebiskop.

Lyckönskar med anled-

Högvördigste Herr Doctorns och Archebiskopens och Procancellairens ödmjukaste tjänare
C. M. Wrangel.

Sahla, d. 18. Sept. 1775.

4.

Högvördigste Herr Doctor och Ärchebiskop

samt

Upsala

Academies Procanceller.
Toivottaa edelleen onnea arkkipiispannimityksen johdosta.
med anledning av utnämningen tili ärkebiskop.

Lyckönskar åter

Jag har med längtan wentat att se början af Samfundets Theologiska Journal, och är wiss therpä, att om den kommer i gäng, kunna
materier ej tryta. Therjemte önskar jag att med Samfirndets cassa
en gäng mätte komina så längt, att dess secreterare mä kunna sättjas
i samma ständ, som den af wetenskapssocieten, att wara frä andra
syaslor ledig. Det gör mig mycket tili hjertat, hwad nu i America
timat, sä wida jag ej kan annat än förblifwa wid de tankar, jag
fattade, då jag tlier wistades, att Herren utsett denne werldenes del
tili en fristad för evangelii lära, dä den i Europa förskjutes. Mine
bref therifrän innefatta bedröfliga tidningar.
ödmjukaste
tjänare
C. M. Wrangel.

Sahla, d. 15. Nov. 1776.

5.

Högvördigste Herr Doctor och Ärchebiskop
Academies Procantzler.
Hyvää uutta vuotta!

Ett

samt

Upsala

gott nytt år!

Ödmjukaste tjenare
Sahla, d. 9. Jan. 1778.

C. M. Wrangel.
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6. Högwördigste Herr Doctor och Ärchebiskop

samt Procancellair.

Med min swåger, en ung Krusenstierna, som i sällskap med salige
borgmestar Bellanders son nu kommer att besöka Upsala att ther
studera, bar jag den äran öfwersenda de omrörde ärchebiskop
Sbeckers Predikningar, säsom de sista böcker jag hafft frä London,
jemte Nachrichten om Pensylvaniska församlingarne. Af de förra
torde i synnerbet auctors märkwärdiga lefwerne behaga Högwördigste Herr Ärchebiskopen. De sednare äro i sitt slag nog intressante. Jag borde wid detta tillfälle äfwen senda de öfrige malmarter,
men bärwid torde jag i ödmjukhet fä utbedja mig förtekning pä
dem, som lemnades i Stockholm, såwida herr baron Hermelin
önskade få dem, som finnas in dupplo. Jag kan icke eller neka att
jag ju helst önskade få med denna lilla samling upwakta Högwördigste Herr Doctorn och Ärchebiskopen här i mitt ringa hus; och
wägar therföre ödmjukast anholla, thet täktes Högwördigste Herr
Doctorn och Ärchebiskopen göra mig den äran af höggunstigt besök instundande sommat, dä äfwen en complet samling af de här
warande malmarter kan erhollas. Denna ort torde förtjena att ses,
medan äfwen en slik liten resa af 7 mil torde bidraga tili hälsan.
Högwördigste Herr Doctorn och Ärchebiskopen är ock här blott ett
stenkast utom archistifftet, ty Norby körka ligger helt närä in tili
staden. Jag kan äfwen dä lofwa, att wisa högqwarteret af general
Howe jemte flere ställen af krigstheatren i skön perspective målning och flere jndianska curiositeter, af hwilka den fameusa calumet eller fredspipan gjort af en composition som nu är bland
jndianerne förlorad, skall fä öka Högwördigste Herr Doctorns och
Ärchebiskopens wakra mineralsamling. Skall jag nu lägga något
tili att förmå Högwördigste Herr Doctorn och Ärchebiskopen att
gynna mig i min wördsamma begäran, sä är det, att mig therigenom
sker den största ynnest. Jag beklagar hjerteligen den redeliga
doctor Mathesius, som moste se sitt nitiska arhete i London med
otack lönt, och fruktar före, att den elden torde upbläsas af nägon
betydande person. Det torde wara säkrast för honom att draga
sig undan. Gud hjelpe wär mission i America! ther moste nu
ödmjukaste tjänare
se wädligt ut.

Sahla, d. 3. Martii 1778.

C. M. Wrangel.

U 1778,

3

7.

2

/2

,

15

/3

761

1780.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchebiskop.

För Högwördigste Herr Doctorns och Ärchebiskopens sista höggunstiga skrifwelse bar jag den aran aflägga min wördsamste tacksägelse. Frå England och America bar jag pä en rund tid ej haft
några tidningar, och de sista bref jag erhöll frå den sednare ort,
lemnade mig den obehageliga nouvelle, att 2:ne paqueter woro förlorade och det ena frå secreteraren af wettenskapsacademien. Det
moste se ganska mörkt ut i den delen af werlden.
Jag undrar om
herr doctor Mathesius ej tänker pä sitt fädernesland, så att man
kunde fä begagna sig af hans wakra samlingar. Det omrörde arbetet
prsenumerar jag gärna på och anholler therföre ödmjukast att blifwa
anteknad samt att få weta, dä betalningen skall ske. Om hän
prsesterar hwad hän lofwar, blifwer det en dyrbar piece, och förtjänar att nyas. Jag päminner mig hafwa sett detta fragment nemnas i Michaelis orientalska bibliotheque. Jag börjar att gifwa allt
hopp förlorat att få upwakta Högwördigste Herr Doctorn och
Ärchebiskopen i mitt hus och wår bergslag; anholler dock ännu en
gång theroni. Torde hända en brunsdrikning här kunde ske af utländskt watten. Min lilla stensamling wentar härpä.
ödmjukaste tjänare
———

Sala, d. 2. Febr. 1780.

8.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchebiskop

-

C. M. Wrangel.

samt

Upsala

Academies Procanceller.

Enligt Högwördigste Herr Doctorns och Ärchebiskopens mig
gifna befallning fär jag den äran i ödmjukhet communicera de tidningar jag haft frå America. Hosgäende lilla piece är ifrå en pastor
i Philadelphia wid namn Kunze, pastor Muhlenbergs måg, hwilken
anländt tili America effter min bortresa, och skall effter den säkra
underrättelse jag om honom inhemtat, wara en man af Stora gofwor och mycken nit för Guds ära. Hans bref har jag öfwerskickat
tili Samfundet pro fide & christianismo. Då jag åter får det, skall
jag lemna del theraf. Tillständet therute skall wara ganska bedröfligt. Denna Kunze hade uprettat ett litet seminarium för den tyska
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lutherska församl. i America, men det är mest förstört af krigets
olyckor och den Stora och prydliga Zions körka, som i Philadelphia
under min tid blef upförd, har af engelsmännerna, då de innehade
staden, blifwit wänd tili ett hospital.
Wicacoa församl. skall wara i ett ganska stort förfall, och probsten
Göranson predika tili 8 å 10 personer. Hans tillstånd både i
anseende tili des sinnesförfattning och olyckeliga giftermäl är
ömkeligt. Collin är på wist sett en martyr för England och af amerh
canerne illa behandlad. Ehuru jag ofta känner en rörelse inom mig
för min fordna så älskanswärda församling, sä wördar jag dock
Guds försyn, som behagat skilja mig wid den jämmer, som nu
omgifwer det i min tid så wälsignade America. Erä London eller
pastor Mathesius har ej haft nyligen bref, och anholler therföre
ödmjukast, att fä del af det Högwördigste Herr Doctorn och Ärchebiskopen utan ali twifwel therifrä hört. Törs jag äfwen anholla
om att fä weta, hwarest Harrison nu arbetar.
Ach att jag finge hugna mig af något hopp att denna sommar här
få i mitt hus upwakta Högwördigste Herr Doctorn och Ärchebiskopen för att kunna wisa med hwad djup wördnad jag framhärdar
ödmjukaste tjänare

Sala, d. 15. Martii 1780.

9.

C. M. Wrangel.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchebiskop samt Upsala
Academise Procanceller.

Jag fär ödmjukast anholla om förlåtelse, att jag så sent har den
aran swara på Högwördigste Herr Doctorns och Ärchebiskopens
höggunstiga skrifwelse. Ordsaken thertill har warit, att jag welat
lemna imderrättelse rörande den mineralsamling, som frä denna
ort skulle kurina åstadkommas, och som både bergshauptman och
bergsmestare waret wid Setra brun fränwarande, har jag ej förän
nu kunnat få deras räd i delta ämne. Emedlertid har jag satt den
americanska i ordning och nu fått den imderrättelse, att en del af
de raraste stuffer härstädes ej mera äro tili finnande, utom i för
delta gjorda samlingar. Effter anledning har jag therföre adresserat
mig tili änkefru Bellander, hwars wittre man i lifstiden gjort den
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besta samling af Sala grufwas malmarter, och fått hännas och
hännas sons löfte, att få utur denna samling taga alla dupletter,
hwaraf monga ganska rara skola finnas. Sä snart nu delta kan
werkställas, skall denna samling jemte den omrörde americanska
med säkert bud afsendas.

J högsta motton skulle det hafwa fegnat mig och orten, om jag
bärstädes fått aflemna denna ringa present i Högwördigste Herr
Biskopens egen hand. Som jag eger någre ganska rara och sällsynte
böcker frå America, som borde förwaras i ett biblioteque, torde
jag tberaf göra present tili Upsala och i höst, will Gud, taga dem
med mig tili Upsala. Candidaten Wildius arbetar nu starkt, att
bereda sig för den americanska mission i stöd af det gracieusa löffte
Högwördigste Herr Ärcbebiskopen behagat lemna bonom, att få
wara en candidat tili denna mission. J lika motto skulle hän oförlikneligen wäl skicka sig att succedera Mathesius, therest hän skulle
tanka på rapelle, sä wida man af bonom kan wenta på litteraturens
sida en stark forskare.
ödmjukaste tjänare
JVystrand, d. 4. Aug. 1780.

10.

Högwördigste Herr Doctor och Archebiskop

G. M. Wrangel.

samt

Upsala

Academies Procancellair.

Jnnelykte bar den aran öfwersända förtekningarna på malmarterna frå America och Sahla. Det fegnade mig wid genomseendet af
americanska stufferna, att den förnemste af hela samlingen ej koni
att borttagas af sai. herr landshöfdingen Tilas. Den finnes teknad
med N;o 2 och blef mig skänckt af en von Horn i New-York med
berettelse, att maken blifwet lemnad tili Musaeum i London och att
den ther räknades af stort wärde, den skall holla utom gedieger
koppar äfwen silfwer på samma set gedieger. Af imge Bellander
aro en del nämde wid namn tili sinä arter, hwilka jag blott i min
förtekning anfört tili sin härkomst. För denna nomination swarar jag
ej, men wäl för loci natales. Jag önskar nu intet högre, än att denna
lilla samling må förtjäna rum i Högwördigste Herr Ärchebiskopens
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Elsa Beata Wrede.

Fabian Kasimir Wrede..

cabinette. Det är bedröfligt, att Göranson ännu är sjuklig. Hans
gifte gör honom föga heder. Gud wet burn det framdeles går med
ödmjukaste tjänare
wår mission.
C. M. Wrangel..

Sala, d. 27. Jan. 1781.

11.

Högwördigste Herr Doctor och Ärchebiskop

samt

Upsala

Academies Procancellair.
Hyvää uutta vuotta!

-

Ett

gott nytt år!

Jag finner i den tysta wrä, jag lefwer, hwad magt owännen dageligen fär att utså ogräset bland wetet, och det steg, som nu tages i
Stockholm, att bygga en körka för Zinzendorfianerne, gifwa oss
ej den besta utsigt för framtiden. Jag will medgifwa, att desse så
kallade bröder inom 20 är förendrat sig tili sin lärobygnad, men
de aro de samma tili hufwudprincipen, som är, att formera statum
in statu, draga de upwäkta tili sig, utsä misstroendes frö mot andra
lärare, och utskicka pengar utur landet.
Törs jag i ödmjukhet fräga, om någre nouveller waret frä America? Huru Mathesius mär samt om Högwördigste Herr Ärchebiskopen sett det, den olyckelige Göranson lätit trycka i Upsala?
Hän bar den nit för detta document, att lian skickar det öfwer allt
och sprider thergenom sin bedröfweliga sinnesförfattning. Emedlertid är arbetet sädant i Kettvik, att hän är säker om den församling.
ödmjukaste tjänare

■

—

Sala, d. 12. Jan. 1785.

C. M. Wrangel.

Elsa Beata Wredeltä.
1.

Från Elsa Beata Wrede.

Norrtelge, Beateberg, den 18. Junij 1778.
Högvyrdigste Herr Ärkiebiskop.

RekoinSuosittelee kirkkoherra Svedenia Rimbon seurak:n kirkkoherraksi.
menderar kyrkoherde Sveden tili kyrkoherdeämbetet i Rimbo församling.

Ödmiuka tienarinna

Elsa Beata Wrede.
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In margine: P. S. Delta alt är uti förtroende sagt. Förlåt Wrediske
familliariteteme. Vördnaden är icke mindre för en Menander.

2.

Högvördigste Fader.

Tyytymätön Rimbon ja Rön srk:n kappalaisen Edströmin apulaiseen Landsbergiin.
Missnöjd med kapellanens i Rimbo och Ros församling Edströms
adjunkt Landsberg.

Eder ödmiuka tienarinna, Fabian Wredes dotter och Fabian Casimir Wredes syster och Eder vänn Bungens hustru.

Beateberg, den 24. Februari 1779.

Esa

1

Wrede.

Fabian Kasimir Wredeltä.
Från Fabian
Kasimir Wrede.
-

1.

Penningeby, d. 17. October 1775.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckjebiskop.
Onnittelee arkkipiispannimityksen johdosta.

Lyckönskar med anledning av

utnåmningen tili ärkebiskop.

Ödmiuke

tiänare

F. Casimir Wrede.

2.—3.

Högwördigste Herr Doctor och Ärckjebiskop.

Suosittelee maist. Petter Törneriä edellisessä kirjeessään Vassundan ja Hagan
kirkkoh.-virkaan ja jälkimmäisessä, 21. IV. 1780 Penningebyssä p:tyssä, Vailentunan kirkkoh.-virkaan.
Rekommenderar i det förra brevet mag. Petter
Törner tili kyrkoherdeämbetet i Vassunda och Haga och i det senare, dat.
den 21. IV. 1780 i Penningeby, tili kyrkoherdeämbetet i Vallentuna.
Ödmiuke tiänare

Norrtelje och Penningeby, den 9. Maji 1777.
1

Pitää tietysti olla Elsa.

Bär naturligtvis

vara

Elsa.

F. C. Wrede.

Fabian Kasiiuir Wrede.

766

4.

G. A.

Åberg.

Penningeby, tien 3. November 1780.
Högwördigste Herr Doctor, Ärckjebiskopp och Procanceller.

Suosittelee kandid. Joh. Erik Sundeliusta, joka on kapteeni Ekebergin sekä
kirjeenkirjoittajan anopin, valtaneuvoksetar Flemingin sukulainen, pääsemään
Rekommenderar kand. Joh. Erik Sundelius,
tutkittavaksi ja papiksivihittäväksi.
tili
brevskrivarens svärmor, riksrådinnan Flesläkting
kapien
Ekeberg
en
tili
och
ming, att få undergå examen och prästvigas.
Ödmiuke

tiänare

F. C. Wrede.

5.

Satuna, den 11. August! 1783.

Högwördigste Herr Doctor, Ärckjebiskopp och Procanceller.
Suosittelee maist. Olaus Humblea Tukholman Katariinan koulun rehtoriksi.
Rekommenderar mag. Olaus Humble tili rektor vid Katarina skola i Stockholm.

Ödmiuke tiänare

F. C. Wrede.

6.

Högwördigste Herr Doctor ocb Erckebiskop samt Upsala
Academie Procanceller.

Suosittelee Vassundan komministeria, maist. Joh. Brolinia saamaan vaalisijan
Tiblen ja Alannin kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar komministern i
Vassunda Joh. Brolin att hli stalld på förslag tili kyrkoherdeämbetet i Tibbla
och Ålands pastorat.
Ödmiuke tiänare

Stockholm, d. 29. Mars 1784.

7—9.

Högwördigste Herr Doctor och Erckebiskop
Procanceller.

F. C. Wrede.

samt

Suosittelee tässä samoin kuin seuraavassa, 17. V. 1784 p:tyssä kirjeessään maist.
Christoph. Humblea Klaran koulun rehtorinvirkaan. Kolmannessa, 10. VI. 1784

/u 1780, u /8 1783,

3

2

»/ 3 ,

17/ , 10 /
5
a

1784,

=»«/ 7

1783,

10 /

10

1755.

767

p:tyssä kiittää arkkipiispaa siitä, että tämä on ottanut huomioonsa hänen
Rekommenderar liksom i det följande brevet dat. den 17. V.
pyyntönsä.
1784 mag. Christoph. Humble tili rektor i Klara skola. I det tredje brevet,
av den 10. VI. 1784 tackar hän ärkebiskopen för att denne beaktat hans önskemål.

Ödmiukaste tiänare

Stockholm, d. 8. Apr. 1784.

10.

F. C. Wrede.

Högwördige Herr Archiebiskop.

Suosittelee komministeri Joh. Gabr. Humblea saamaan vaalisijan Söderbyn
ja Karlskyrkan kirkkoherranvirkaan.
Rekommenderar komminister Joh. Gabr.
Humble att bli ställd på förslag tili Söderby och Karlskyrka kyrkoherdebefatlning.

Ödmiuke tiänare

Penningby, d. 30. Juli 1783.

F. C. Wrede.

Tala widb gamla domprobsten Hydren, lian
minä ord, at jag ike svurit fals[k]t.

G. A. Abergilta.

tror

mig wist på

Från G. A. Åberg.

Magnifice Herr Rector, Högwördige Herr Doctor och Professor,
Höggunstige Gynnare.
Vakuuttaa kunnioitustaan. Kiireet estäneet aikaisemmin kirjoittamasta.
Försäkrar om sin vördnad. Ätskilliga göromål hindrat honom att skriva tidigare.

Märkwärdigheterna i St. Petersburg äska en fullkomligare kännarare än jag är; och altså förmär jag ei i deras beskrifning giöra
Eder Magnificence något fullkomligt nöije. Boklådan war den min
nygirighet flitigast besökte. Den samma bestär af 6 rum, mäst
alla upfylde med exemplar på hyllorne ifrän gälfwet ända up til
taket. Professor Taubert bar upsigten deröfwer. Bokhandelen, som
drifwes för Käijserl. academiens räckning af 2: ne bokhandlare, en
rysk och en tysk, skall wara mycket indrägtig. Här finnas åtskillige
ifrån andre språk i ryskan öfwersatte böcker. Ibland annat säg jag
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Anna Sten Åkerhielm.

Friedr. Äkerhielm.

här et öfwermåttan skönt arbete, der St. Petersburg afskildras i des
utsigt til des läge och präktiga byggnader. Alla chartorna kåsta tilsamman 10 rubel.
Uti den wäl inrättade rijtscholan anföres en hop ungdom til
denna wettenskapen, det war nöije at se, huru gässar af 10 år
skapade folk och fä dem de sedän måste förfärdiga i gips. Andre
hade at sysiä med landchartor, deras illuminerande och andre skilderier. Uti kopparstickeri-apartemantet arbetades mycket i anatomien.
Det widlöftiga boktryckeriet är wärdt at ses. Bestär af 3 afdelningar. Uti den första, der bokstäfwerne äro, sker sättningen uti
åtskilliga rum i mängahanda spräk: ryska, tyska, italienska, arabiska,
chinesiska, m.m. I den andra sker dragningen på bokstäfwerne och
i den 3: die, soin kallas det geographiska tryckeriet, pä plåtarne.
Det Käijserl. bibliothequet bestäende i 5 ä 6 rum, är upfyld med
böcker i allehanda wettenskaper. Ibland annat ses här en samling
af arabiska och chinesiska manuscripter. Dessa senare äro märkwärdiga til skrifarten, som bestär i tämmel. underliga figurer, til papperet, hwarpå för des makalösa finhet ei mer än på en sida
ohngefär 3 eller 4 rader skrifwas kan, och til inbindningen, som är
nog orientaliske; här passar sig at nämna, det en capitain härstädes
anför 2:ne ryssar at läsa, skrifwa, förstä och tala det chinesiska
språket.
Märkwärdigheterna i denna kästbara Käijserl. känst- och raritetskammaren hinner min pänna sä litet beskrifwa, sommin insigt at
begripa. lag will nämna allenast det, som mäst rört min upmärksamhet.
Hans Högstsalige Käijserl. Maij :ts Peter den förstas glorwördigst
i åminnelse lifl. bild i kropps storlek af wax, sittande på en thron
i himmelsbläa kläder af gros de tour med silfwer utstickade, dem
hän haft på sig wid des gemäls Hennes Högstsal. Käijserl. Maij:ts
Catharinas kröning. Monarchens häst, den hän ridit pä i Pultawska
slaget, den Stora fransosen, stärkar, crocodiler, en åsna och en
americanisk ko opstoppade. Ormar, skorpioner, crocodiler i ägg
och ungar, gräshoppor af mängahanda slag, elephant och biömungar, et diur med päse under buken, deri det här sinä ungar, menniskian i des tiltagande ifrån aflelsen til födelsen, monstra och missfödsel i spiritu vini, et par benkläder osydda, naturliga, af qwin-
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nohud, elephants hufwud, tänder och ben, hwalfisks ryggknokar
och ben m.m. Den Stora kästbara globen, däruti 10 ål2 personer
kunna sitta om et bord och betrakta himlakropperne i deras upoch nedgäng, då de soni stä utanförr sysiä med jordaklotets äskädande, repareras.
Mynt- och mineraliencabinettet fick jag ei tilfälle at se. Alla professorers namn bar jag ei än fått weta. Kanske jag på engång kan
tienä Eder Magnificence med förtekning på deras namn och föreEder Magnificences aldraödmiukaste tienare
läsningar.
—•
Wiborg, d. 16. Octobr.

st.v.

1755.

G. A. Åberg.

o

Anna Sten Akerhielmilta.
Från Anna
Sten Akerhielm.
o

Gustafsberg, d. 1. Juli 1785.

Högwördigste Herr Doctor Ärckebiskop och Procanceller
samt

ledamot af Kongi, orden.

Pyytää saada käyttää arkkipiispan hevoshakaa.

Ber att

få

använda ärke-

hiskopens hästhage.

Ödmiuka

tienarinna

Anna Sten Äkerhiehn.

Friedr. Akerhielmilta.

Från Friedr. Akerhielm.

Högwördigste Herr Doctor, Archiebiskop och Upsala
Academie Procanceler!
Pyytää Upsalan tuomiokapitulia myönteisesti suhtautumaan hänen kamarikollegiolle tekemään anomukseensa saada yksityiskohtaisempi patronaattikirje.
Ber Uppsala domkapitel ställa sig gynnsamt tili hans ansökning tili kammarkollegiot att

få

ett mera detaljerat patronatsbrev.

Ödmiuke tienare

Margretlund, d. 4. Sept. 1784.
49

Friedr. Akerhielm.
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Samuel Alf.

Samuel Alfilta.

Från Samuel Alf.

Reverendissime Domine Doctor & Archiepiscope, atque
Academise Regiae Upsal. Procancellarie.
Accipe, Summe PATRUM, mixtae lugubria Musse
Carmina, quse accepi complacuisse Tibi.
Scribimus indocti doctique poemata passiin;
Nec mea, quse sequitur, Nsenia pondus habet.
Funere SPARSCHUCHI lacrimas nescivimus sequas
Promeritis: Psean deficit ipse suis.
Huc Helicon, doctisque Sion comitata Camenis
Huc veniat: meruit nam decus omne Senex.
Nominein hoc Doctrina sibi virtusque triumphant,
Ante omnes Pietas, cum Probitate pari.
Si proprius reliqui potuere adsurgere famae,
Desveto veniam da mihi, Summe PATRUM!
Quique, novus Salicas pauperrimus hospes ad oras,
Attulit hsec, secum scripta pusilla Tibi,
Te, precor, adflictse veneretur sortis Asylum,
Te mecum seterno ut mentis honore colit!
O! utinam vivas, Ecclesia & Auspice tanto
Pindus & in Pylios floreat usque dies.
Te sibi propitium, Msecenas, omnis ut ambit,
Spesque patrocinio nititur alma Tuo:
Sic tener Älfviades, mea cura, Academica Tempe
Dum visurus erit, cum pietate cupit.
Illius in caussa movear si, verbaque quserat
Anxius ex omni parte paternus amor;
Ignoscit Tua flamma mihi: Tua gratia spondet.
Te fore, quem cupiat Natus habere PATREM.
Reverendissimi Nominis Tui
cultor devotissimus

Lincopise, Pridie Jd. Septembr. MDCCLXXXI.

Sam. Älf.

Henkilö- ja paikannimistö.
och ortnamn.

-

Person-

Luettelon käyttäjä ottanee huomioon ensimmäisen osan luettelon alkuhuomautukset sekä toisen osan alkusanojen viimeisen kappaleen.
Vid registrets användning torde de inledande anmärkningarna tili första
delens register samt sista stycket i andra delens förord beaktas.

Achrenius, Abraham, pappi,

Aejmelaeus, Johan, Isonkyrön kirk-

vanhemman herännäisyyden huoSuomessa,
edustaja
mattavin
präst, den främsta representanten för den tidigare väckelserö-

280,
relsen i Finland
Achrenius, Henrik, nimismies Kalajoella, befallningsman i Kalajoki
Adam Bremeniläinen, Adam av
Bremen, saksal. prelaatti, historioitsija, tysk prelat, historieskrivare
Adelcrantz, Carl Fredrik, yliintendentti, vapaaherra, överintendent, friherre
577,
Adlerheim, Katarina Elisabet, kts.
se Ehrenswärd, Katarina Elisabet.
Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas,
konung av Sverige
Adolf Fredrikin srk. Adolf Fredriks församl
Aejmelaeus, Anders, Ylä-Satakunnan tuomari, häradshövding i
Övre Satakunda

koh., lääninrovasti, khde i Storkyro, kontraktsprost

445

Aejmelaeus, Nicolaus, senior, Ison-

283

491

kyrön kirkkoh., khde i Storkyro 420
Afzelius, Johan(?), sittemm. kemian prof. Upsalassa, sederm.
579
profess. i kemi i Uppsala
Agander, Nicolaus Georg, dosentti
Upsalassa, docent i Uppsala
466
Agricola, Mikael, Suomen uskonpuhdistaja ja piispa, Finlands reformator och biskop 270, 271,
....

267

578

Ahlström (piispankand. 1758, bis-

kopskandid. 1758)

301
Nikolain srk:n komminist., komminister i S:t Nikolai
församl
666
Ahvenanmaa 69, 78, 79, 87, 224,299,
Ahnger,

651
17

280

Akkas, kunta ja srk. LouAkaa
nais-Hämeessä, kommun o. församl. i sydvästra Tavastland 85,

772

Aken, Karl Philip, Turun hovioik:n asess., assessor i Åbo

von

hovrätt
449
Alahärmä, kts. se Härmä.
lingvarum,
Alanus, Abraham,
deinde teol. profess. aboensis .. 273
Alaveteli, kunta ja srk. Keskipohjanmaalla, soeken och församl. i mellersta Österbotten . . 27
Alavus, kunta ja srk.
Alavo
Etelä-Pohjanmaalla, soeken o.
församl. i Syd-Österbotten
551
Alenius, Karl Gustaf, papinpoika
Piittimestä, prästson ifrån Piteä
....

Aleutien saaret, Aleutiska öarna ..
Alftan, Israel, kts. se Aitan.
Alfving, Gust., kauppias Turussa,
tirehtööri, handlande i Åbo, direktör
Alleen, Erik Johan, Turun postimestari, postmästare i Åbo
Allen, Christoffer, kauppias, handelsman
303,
Allenius, Gustaf, Kangasalan kirkkoherra, lääninrovasti, khde i
Kangasala, kontraktsprost
Almquist, Erik Jonas, maist., lehtori Gävlessä, sittemm. dogmatiikan profess. Upsalassa, mag.
lektor i Gävle, sederm. profess. i
dogmatik i Uppsala
Alnander, Samuel Johannes, kirjailija, författare
....

253

Amsterdam, Alankomaiden pääkaupunki, huvudstad i Nederländer314, 706
na
Anckarströin, Jakoi) Johan, Kustaa
III: n murhaaja, Gustav III: s
mördare
118
Angarn, srk. Uplannissa, T:holman
pohjoisp., förs. i Uppland, norrom Sthlm
15
Angerstein, Reinhold Rucker, vuoritieteen tutkija, bergsvetenskaps146

man

Annerstedt, Daniel, professor
431
480
304

upsa-

liensis

598

Ansgarius, Pohjoismaitten apostoli,
Nordens apostel
658
Antonsson, Bengt, teol. leht. Karl-

stadissa, teol. lekt. i Karlstad

. .

Apianus

574
48

Appelgren, Simon, Paltamon kirk-

276

161

koh., khde i Paldamo
489
Archangel
Arkangeli, kuvernementti Europan Venäjällä Jäämeren rannalla, guvernement i
europ. Ryssland
vid Ishavet
Arekenholtz,

111

Alopaeus, Magnus Jakoi), lehtori,
sittemm. Porvoon piispa, lektor,
83, 429
sederm. biskop i Borgå
Alstrin, Erik, T:holman pastor primarius, vihd. Strängnäsin piispa,
pastor primarius i Sthlm, slutl.
191
biskop i Strängnäs
Alström, tohtori Köpingissä, doktor
i Köping
17
Aitan, Israel Johannis, mag. . . 490, 491
Altdorf, sveitsil. kantonin Urin pääkaupunki, huvudstad i schweiz.
....

katit. Uri
118
Alunda, srk. Uplannissa, församl. i
662
Uppland
Amnell, Joh., Upsalan akat:n prof.,
prof. vid Uppsala akademi 31,

Johan,

valtiomies,

historiantutkija, statsman, histori-

164, 410, 457, 604, 622
ker
Arekenholtz, Hedvig, rouva, fru .. 457
Arctopolitanus,

Gabriel Gregorii,
Ulvilan kirkkoherra, rovasti,
khde i Ulfsby, prost
272
Arboren, Turun akat:n kirjakauppias, Åbo akad:s bokhandlare
173
Arboren, yliopp., stud
646, 647
..

Arelin, Joh., teol. t:ri, Turun kappal., teol. d:r, kapellan i Åbo

773

Arenius, Martin, Turun tuomiokirkon kappal., kapellan vid domkyrkan i Åbo
458, 648
Arenius, mag., maanjakotuomari
Kuopiossa, ägodelningsdomare i
Kuopio
489
Argillander, Joh.(?), sittemmin
Kiihtelysvaaran kappal., sederm.
kapellan i Kiihtelysvaara
322
Arlandsson, Anders, p. Sigfridin

alttarin kappal. Turussa, kapellan vid s. Sigfrids altare i Åbo 661
Armfelt, Magnus Vilhelm, Turun
ja Porin l:n maaherra, landshöv1
ding i Åbo o.
445
Armfelt
430
Arnäs, srk. Hernösandin hiippak:ssa, församl. i Hernösands stift. 576
Arrenius, (näin tekstissä alkuperäisen muk., så i texten enl. originalet); Arrhenius, Jakob(?), sihteeri, sekret
699, 700, 707
Arrhenius, Arvid, Upsalan yliopiston profess., professor vid Uppsala akad
316
Arrhenius, C. S., kuninkaall. sihteeri, kungl. sekret
90
Arrhenius, Pehr, Funbon kirkkoherra, teol. t:ri, khde i Funbo,
207, 213
teol. dr
Artorelli, kardinaali, kardinal
137
Artukais, tila RaiArtukainen
siossa, lantgods i Reso
421
....

Arvidsjaur,

pitäjä

Astrakan, kaup. kaakkois-Venäjällä,
stad i s.ö. Ryssland
289
Aubert, Piet., kirjanpainaja, bok433
tryckare
Augustin, laivuri, skeppare 239,
Aulanko, korkea vuori läh. Hämeenlinnaa, högt berg närä Tavastehus
231
Aurelius, Mikael, kehruuhuoneen
saarn., vihd. Akaan kirkkoh.,
spinnhuspred., slutl. khde i
21, 470
Akkas
Aurivillius, Karl, Upsalan yliopisprofessor vid
ton professori,
Uppsala akademi 130, 136, 210,
Avellan, Mikael, teol. l:ri, Tammelan kirkkoh., teol. d:r, khde i
Tammela
412, 463, 467, 473
Avellan, Nils, lääket. t:ri, sittemm.
anatomian profess. Turun akatemiassa, med. dr. sederm. prof. i
anatomi vid Åbo akad. 252, 337,

Keski-Lapissa,

socken i mellersta Lappland
166
Askergren, Anders, kirjakauppias,
bokhandlare
90
Asp, Karl, Upsalan yliopiston filosofian profess., profess. i filosofi
vid Uppsala akad
439
Asp, Matthias, Upsalan akat:n profess., tuomiorovasti, profess. vid
Uppsala akad., domprost 193,
....

Petrus, Upsalan
kanik i Uppsala

Asp,

Aspegren, Broderus, maaviskaali
Vaasan l:ssä, landsfiskal i Vasa 1. 465
Aspegren, Gabr., senior, maist.,
Pietarsaaren kirkkoh., inag., khde
360, 540
i Pedersöre
Aspegren, Gabr., junior, Pietarsaaren kirkkoh., khde i Pedersöre

kaniikki,
11

Avenius, Jakob, Espoon kappalainen, kapellan i Esbo
557, 560
....

Avesta, kaupunki ja aikanaan kuparikaivos Taalainmaassa, stad
ooh • f.d. koppargruva i Dalarna 308

Backman,

Daniel, hovisaarnaaja,

hovpredikant

159
Backman, Laurentz, kauppias, K.
F. M:n velipuoli, handelsman,
404
C. F. M:s halvbroder

774

Backmeister, lukion tarkastaja Pietarissa, inspektor vid gymnasiet
i S:t Petersburg
288
Piaelter, Sven(?), maist-, vihd.
Växiön tuomiorovasti, mag., slutl.
domprost i Växiö
311
Baggböle, kylä Perniössä, by i
Bjärnå
144
119
Bahrdt, tohtori, doktor
Balingsta, seurak. lounaaseen Upsalasta, församl. sydväst om Uppsala
306
Balthasar
49
Bandt, kaivertaja, gravör
120
Banks, sir Joseph, englantil. meesenaatti ja luonnontutkija,engelsk
mecenat oeh naturforskare 609,
Barcelona, kaup. Espanjassa, Välimeren rannalla, stad i Spanien
vid Medelhavet
158
Barnekovv, Christian, Kristianstadin l:n maaherra, vapaaherra,
landshövding i Kristianstads 1.,
friherre
713
Eartsch, lääkäri, läkare
309

Beck, maist., mag
Beckerström, Anders, Ljungbyn

233
ro-

vasti, prost i Ljungby
Beck-Friis, Joakim, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
607,
Beckman, Anders, fil. kand
Beckman, Karl Johan, vihdoin Taivassalon kirkkoh., slutl. khde i
Töfsala
Beger, Laurentius, preussil. kirjastonhoitaja, preussisk biblioteka47,
rie
Bellander, Anders, pormestari,
borgmästare
760, 762,
Benjamin, arkkimandriitti Novgorodista, arkimandrit i Novgorod
Benzelius, suku, släkt
....

576

49
763
487
105
68

154

696
315

....

Berg,

Simon,

laivuri,

von Bergen, Maria, kts.

skepparc
se

Burman,

Maria.
Bergen, kaupunki Norjassa, stad i

324, 325, 326, 355

Norge

von Bergenhielm, Göran, amiraliteetin justitiarius Karlskronassa,
amiralitetet i
justitiarie vid

501, 518

Berger, Abr., inaist., asessori, mag.,
assessor
342
Bergius,

25

246

Berg, Adam Henrici, Pyhäjärven
(0.1.) kappal., kapellan i Pyhäjärvi (U.1.)
361
Berg, Clas, vuorityönjohtaja, arbetsledare för bergsarl>eten
538

Karlskrona
625
153

Benzelius, aat., adl. Benzelstierna,
Adolph

Benzelius, Carl Jesper, Strängnäsin
piispa, biskop i Strängnäs 166(?),
Benzelius, Jakob, vihd. arkkipiispa,
slutl. ärkebiskop
Benzelstierna, Lars, Upsalan yliopiston prof., sittemmin Västeråsin piispa, profess. vid Uppsala akad., sederm. biskop i Väster302, 396, 398, 608,
ås
Berch, Anders, taloustieteen profess., ekonomieprofess. 156, 191,
Kerch, Karl Beinhold, numismatikko, kanslianeuvos, numismatiker,
kansliråd 89, 90, 91, 100, 107,

Anders, teol. profess. abo-

252, 255
tohtorinna,
doktorinna .. 519
Bergius,
Bergklint, Olof, Upsalan yliopiston
dosentti, docent vid Uppsala
112, 128, 132
akad
ensis

Bergling, Henrik, maisl., Kärnan

srk:n komministeri, mag. komminister i Kärna förs
71
Bergman, Joh. Gabr., piirilääkäri
Turussa, asessori, provincialläkare i Åbo, assessor
421, 435, 460
....

775
Bergman, Torbern, kemian prof.
Upsalassa, profess. i kerni vid

Uppsala akad

417, 579

Bergquist, Karl, kaivertaja, gravör 107

Bergqvist, Katarina, naim. pormest.
Ullnerin kanssa, gift med borgmäst. Ullner
483
Berlin, Saksan pääkaup., Tysklands
huvudstad
412, 619
Berlin, medicinae et botanices studiosus
185
Bern, ensyklapedisti, encyklopedist
Beronius, Magnus, profess., sittemmin arkkipiispa, profess., sederm.
ärkebiskop 91, 150, 152, 207, 301,
Bertramus, Bonav. Cornelius, heprean profess. Genevessä, profess.
i hebreiska i Geneve
Betsky,
mineralogi(?),
mineralog(?)
Betszkoi, kamariherra, kammarherre
Beze, Theod., de, teol
Bielke, Gunilla, kuningatar, drottning

Bilmark. Joh., Turun akat:n

433
256
287
48

pro-

fess., profess. vid Åbo akad. 52,
96, 112, 150, 153, 155, 169, 176,
177, 193, 422, 425, 437, 441, 448,
449, 451, 460, 463, 567, 595, 648,
Birckenfeldt, saksal. ruhtinassuku,
tysk fursteätt
705

Birkala,

se

Pirkkala.

Birling, majatalonpitäjä Ilmajoella,
gästgivare i Ilmola
541
308
Bitrberg(?)
Bjuggren, Magnus, vuorikollegion
asessori ja vuorimestari, assessor
i bergskollegium o. bergsmästare
Bjurfors, kuparikaivos Västerbotte-

nin läänissä, koppargruva
Västerbottens län
Bjärno. se Perniö.

författare
132
Björklund, Isak, profess. theol. abo404
ensis
Björklund, Kxistiern, Turun akat: n
apul., adjunkt vid Åbo akad.
322(?), 471(?), 631, 635, 636, 637
Björklund, maist. Upsalassa, mag. i
Uppsala
692
Björn, Didrik, rovasti i Linköpingin hiippakunnassa, prost i Lin72, 73
köpings stift
Björneborg, se Pori.
Björnstjerna (ennen: förut: Beronius), Magnus Olaf, dosentti ja

63
542

Bielke

Björkegren, Jakob, vihd. Kunink.
kirjaston kirjastonhoitaja, kirjailija, slutl. bibliotek. vid K. 8.,

i
308

kirjastonhoitaja, sittemm. lähettiläs, docent oeh bibliotekarie,
91, 99
sederm. envoye
Björnståhl, Jakob Jonas, professor
lundensis 116, 118, 123, 124, 129,
Bladh, vaasalainen perhe, familj i

Vasa
755
Blomberg, Karl Petter, lähetystösaarnaaja, legationspredikant 121, 122
Blomberg, Karl Peter, t:ri, T:holman ranskal. luteril. srk:n kirkkoh., sittemm. Vårmdön kirkkoh.,
d:r, khde vid franska luth. förs.
i Sthlm, sederm. khde i Vårmdö 142
Blåfield, Katarina Kristina, rouva,
fru, kts. se Hejkensköld.
Bochara, kts. se Buhara.
Bohn, Karl Evald, kirjanpainaja,
boktryckare
140
Bohus, maakunta Ruotsissa, muinaislinna Götajoen pohj. laskuväylässä olevalla saarella, landskap i Sverige, fordom en stark
fästning på en klippa i Göta älvs
norra utloppsarm
586
Boije (Boye), Hans Henrik, politikko, vapaaherra, politiker, fri168, 398, 589, 676
herre

776

Boileau-Despreaux, Nicolas, ransk.
runoilija ja kriitikko, fransk

Brahe, Pietari (Pehr), valtakunnan drotsi, kreivi, riksdrots, gre-

457
skald och kritiker
Britannian Intian maakunta ja sen pääkaup., brittiskindisk provins och dess huvud'.
stad
36
Bonde, Kaarle Knuutinpoika, Karl
Knutsson, Ruotsin kuningas, konung av Sverige 101, 102, 103,

Bombay,

Boneauschöld, Gustaf, valtiosiht.,
statssekret
512
Bonsdorff, Gabriel, mag. 80, 81,
Bonsdorff, Pehr, pyhien kielten dosentti, sittemm. Porvoon lukion
leht., vihd. Hauhon kirkkoh. ja
rovasti, sacr. lingv. docens, sederm. lektor i Borgå, slutl. khde
466,
och prost i Hauho
Borenius, Erik, Maskun kirkkoh.,
khde i Masku
Borgström, Erik, Paraisten kappal.,
kapellan i Pargas
Borgström, Joh., lehtori, tohtori,
lektor, d:r
Borgå, se Porvoo.
Borås, kaupunki
Länsi-Göötanmaalla, stad i Västergötland 75,

481
428
461
80

Boström, Anders, lääket. t:ri, asessori ja lehtori, vihdoin rovasti,
med. d:r, assessor och lektor,
slutl. prost
156
Boström, Anders, lehtori, tohtori
Skarassa, lektor, doktor i Skara 76
af Botin, Anders, hist. tutkija, kamarineuvos, hävdatecknare, kammarråd
288
Bottniska viken, se Pohjanlahti.
Bougeant, kirjailija, författ
291
Brahe, suku, ätt
684
Brahe, Christ. Charlotta (synt.,
född Piper), kreivitär, grevinna 568
Brahe, Ebba, kreivitär, grevinna 684

ve

425

Brahestad, se Raahe.
Brandell, kanslerin siht., kansi, sek461, 479
ret
Brander, Jakob Olof, varapastori
Ulvilassa, vicepastor i Ulfsby . . 186
Brander, Johan, maist., Enköpingin
kirkkoh., rovasti, mag., khde i
Enköping, prost
17, 209
Pratt, Joh. maisteri, pappi, mag.,
präst
153
Braunschweig, valtio Luoteis-Saksassa, stat i nordöstra Tyskland 140
Braxer, pappi, präst
401
Bremer, Jakob, turkul. kaupp. ja
laivanvarust., handl. o. skeppsred.
481, 496(?)
i Åbo
Bremer, Joseph, tukkukaupp. ja
tehtailija, grosshandlare och fabrikör
495
Bremeniläinen, Adam, Bremen,
Adam av, kts. se Adam Bremeniläinen, Adam av B.
Brenner, Elias, antikviteettiarkiston
asess., assessor i antikv. arki412, 661
vet
Brenner, Henrik, itäm. kielten tutkija, kansatieteilijä, orientalist,
etnograf
263
Bring, Ebbe, Börringen rovasti,
prost i Brönninge
576
Bro, usean srk:n nimi Ruotsissa
(m.m. Upsalan arkkihiippakunnassa), namn på flera förs:ar i
Sverige (bl. a. i Uppsala ärkestift)
694

Brocman, Nils Reinhold, antikviteettiarkiston asessori, assessor i
antikvitetsarkivet
107
Brolin, maist, pappi, mag., präst . . 653
Brolin, Joh., maist., Vassundan
komministeri, mag., komminister
i Vassunda
766

777

Broman, Anna Katarina, kts. se
Wefwerstedt, Anna Katarina.
Broman, Erland, hovimarsalkka,
hovmarskalk
512
Brommius (Brom), Peter, Viipurin
533
piispa, hiskop i Viborg
Browallia, Elisabet, kts. se Ehrenholm, Elisabet.
Browallius, Job., Turun piispa,
biskop i Åbo 24, 68, 309, 319,

Burgswik, Ojan pitäjässä Gotlannissa, i Öja socken på Gottland .. 347
Burman, Maria, tulli-inspehtori
Clas
leski
Burman-vainajan
(synt. von Bergen), framl. tullinspektor Clas Burmans änka (f.
v. Bergen)
382
Burman, Olaf, Upsalan yliopiston
varakirjast.-hoitaja, vicebibl. vid
Uppsala akad. 315, 316, 317, 318,

Brunckman, pappi, präst
166
Bruncrona, Abraham Mattias, upseeri, officer
393
Brunkeberg, harjanne T:holman
Nornnalmilla,
rullstenås
på
510,511
Sthlms Norrmalm
Brunnerns, Johan, Turun ruots.
srk:n kappal., kapellan i Åbo sv.
470, 482, 487
församl
Brygger, Mathias Sigfridi, Rauman
kirkkoh., khde i Raunio
689
Budde, löns, naantalilainen birgittalaismunkki, birgittinermunk i
105, 472
Nådendal
von Buddenbrock, Henr. Magn.,
kenr.luutn., gen.löjtn
707
Bufon(?), maist., mag
244
Buhara (Bukhara, Bockhara), alue
Lounais-Aasiassa, område i syd37
västra-Asien

Burström, pappismies, prästman ..
Busser, Joh. Bened., t:ri, Linköpingin lukion lehtori, dr, lektor vid
gymnasiet i Linköping
Båld, And., pappi, präst
17,
Bång, Petrus, Viipurin piispa,
hiskop i Viborg
92, 273,
Bäck (Baeck), Abr., arkiaatteri,
arkiater
60, 334,
Bälinge, seurak. Upsalan arkkihiippakunnassa, församl. i Uppsala
ärkestift
211,
Böckelman, Car. Sebast., kauppias
Pietarsaaressa, handlande i Jakobstad
Böckelman, kenraali, general
Bökman, Otto Reinhold, maist.,
vihd. Laukkaan kappal., mag.,
slutl. kapellan i Laukas
Bökman, Petrus, Savon jalkaväkirykmentin kapteeni, kapten vid
Savolax infanteriregemente
Börringe, srk Lundin hiippak:ssa,
församl. i Lunds stift
Börstil, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, förs. i Uppsala ärke589,
stift

Buhrman, komministeri, komminister

157

Bundy, Karl Henrik, maist., Gööteporin lukion apul., vihd. lehtori,
mag., adj. vid Göteborgs gymna-

sium, slutl. lektor
Sven, valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre

246

Bunge,

765

Buraeus, Laurentius, professor vid
Uppsala akad., riksantikvarie . . 285
Burenskiöld, suku, ätt
107
Burensköld, F. H. L., kamariherra,
kammarherre
411
Bureus, suku, släkt
107

....

....

15

577
597
533
458

212

464
441

496

264
576

590

satamakaup. Espanjassa,
hamnstad i Spanien
146
Caesar, Julius, roomal. valtiomies
ja sotapäällikkö, romersk statsman och fältherre
70
Cairenius, Jakob, Maskun kirkkoh.,
khde i Masku
426

Cadiz,

778

And., Turun akat:n konamanuenssi,
sist:n
sittemm.
akat:n vouti, konsist. aman. vid
Åbo akad., sederm. akademifogde

Cajalen,

Cajanus,

Johannes

25

Andreae(?),

Paltamon kirkkoh. ja lääninrovasti, khde i Paldamo kontrakts65, 67
prost
Calamnius, Gabriel, Kalajoen kappal., runoilija, kapellan i Kalajoki, skald
491
360
Calamnius
Callmejer, Ernst Joh., Turun tulliyli-inspehtori, tullöverinspektor i
490, 497
Åbo
Cal(l)oander, Martin Magnus (?),
tullinhoitaja, tullförvaltare
228
....

Calonius,

Mathias, lainoppinut,
jurist .. 412, 425, 430, 449, 461, 482
Canton, kts. se Kanton.
Caracci (Carracci), italial. suku,
jonka useat jäsenet olleet taidemaalareita, italiensk släkt, varav
flere medlemmar värit milare . . 106
Cardanus,
italial.
Hieronymus,
luonnontutkija, italiensk naturforskare
87
Cardiaster (
Göös), Simon, Kokemäen kirkkoh., khde i Kumo 273
Carenius, Efraim, rykmentin pastori, sittemm. Loimaan kirkkoh.,
regementspastor, sederm. khde i
443, 458, 467
Loimijoki
Carlborg, Jakob Henrik, Pohjan
kirkkoherra, hovisaarnaaja, khde
52, 400, 756
i Pojo, hovpred
Carleson (ennen, förut Carlsson),
Edvard, diplomaatti, kansanta=

louden, kirjailija, diplomat, na-

tionalekonomisk författ. . . 392, 728
Carling, Anders, maist., Pietarsaaren kappal., mag., kapellan i
Pedersöre
458
Carlsson, Daniel, keskievari Oravaisissa, gästgivare i Oravais . . 537

de Carnall, Ulrika Elisabet, naimisissa Kemin kappal. Mathias Hildenin kanssa, gift med kapella8
nen i Kemi Math. Hilden
Carpelan, Karl Efraim, everstiluutnantti, vapaaherra, överstelöjt488
nant, friherre
Cavander, Christian, Vaasan koulun rehtori, sitten teol. profess.,
vihdoin Turun tuomiorovasti,
rektor för Vasa skola, sedän teol.
profess., slutl. domprost i Åbo
65, 412, 414, 417, 421, 422, 427,
435, 445, 456, 458, 467, 470, 480, 636
Cederereutz, Herman, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
302
Cederhielm
483
Cederhjelm, Germund Karl, Turun
hovioik:n presidentti, president
51, 431, 485
i Åbo hovrätt
Cederholm, Bernhard
507
Cederström, Olof, valtaneuvos, Turun akat:n kansleri, vapaaherra,
riksråd, kansler för Åbo akad.,
friherre
44
Cederwald, Arvid (sittemmin: sedermera: von C), vihdoin Turun hovioik:n varapresid. slutl.
443
vicepresid. i Åbo hovrätt
von Celse, Magnus, historiantutkija,
historiker, 112, 124, 125, 128,
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
Celsius, Anders, astronomi, Upsalan yliopiston profess., astronom, profess. vid Uppsala akad.
Celsius, Olof, junior, professori,
sittemm. piispa, profess., sederm.
biskop 68, 126, 129, 138, 162, 166,
315, 584, 596, 597, 599, 620, 691,
Cerenius, Jakob, pappi(?), präst(?),
kts. se Serenius, Jakob.
Cerenius, Martin, Turun koulun
rehtori, rektor i Åbo skola
671
....

779

Chappe D'Auteroche (I'abbe Jean),
ranskal. astronomi, fransk astro255

nom

Cheraskoff, kts. se Kheraskoff.
Chodowiecki, Daniel Nikolaus,
saksal. kaivertaja ja piirtäjä,
tysk gravör och tecknare
Chomel, Jean Baptiste Louis, ranskal. botanikko, fransk botaniker
Chryselius, Gregorius, Paattisten
kappal., kapellan i Paattis
Chydenius, Antti (Anders), Kokkolan kirkkoherra, rovasti ja
teol. t:ri, kyrkoh. i Gamlakarleby, prost, teol. d:r
79,
Chytraeus, Henrik, maist., Turun
koulun kolleht., konsist. notaari,
mag., kollektor i Åbo skola, konsist. notarie
Cicero, Marcus Tullius, roomal.
puhuja, kirjailija ja valtiomies,
romersk talare, författare och
....

118
309

Const(antinus),

229

historiker
Corp(o)lander, H., laivuri, skeppa-

734

teratör

579

nisti, tysk pianist
Creutz, Evert Johan(?), kreivi, val480

Christopher, itämaist.
kielten profess. Upsalan akat:ssa,
profess. i orient. språk vid Upp196, 210, 297, 302
sala akad
Clewberg, Karl Abraham, lingvarum prof. Turussa, i Åbo ....5, 25
kirkkoh.,
428

Collin, Frid., maist., vihd. Helsingin kirkkoh., mag., slutl. khde i
Helsingfors
600
Collin, Nils, fil. mag., ruotsal.-ameriikkal. pappi ja luonnontutkija,
fil. mag., svensk-amerikansk präst
och naturforskare
762

112

504
taneuvos, greve, riksråd
Creutz, Gust. Philip, runoilija, diplomaatti, kreivi, skald, diplomat,
greve
456, 461, 467, 703
Cronstedt, Axel Fredrik, mineralogi, minerolog
255
Cronstedt, Karl Johan, kamarirevision presid., kreivi, presid. i
kammarrevisionen, greve
728
Crus, kts. se Krus.
Curtius, teologi, teolog

Clewberg,

Lohjan

47

Cramer, Johan Baptist, saksal. pia-

Clewberg, Abraham Niklas, runoilija,
luonnontutkija,
Turun
akat:n kirjastonhoitaja, skald,
naturforskare, bibliot. vid Åbo
akad. 430, 437, 445, 447, 453, 459,

Collin, And.,
khde i Lojo

historiantutkija,

re
174
Coyer, Gabriel Francois, ranskal.
pappi, kirjailija, fransk abhe, lit-

678
32

statsman

Clemens XII, paavi, påve

Colinien, And. Gabr., sairashuoneen kirjanpitäjä Turussa, lasarettsbokhållare i Åbo
722
Columbus, Kristoffer, Amerikan
löytäjä, Amerikas uppläckare . . 479
Compiegne, kaup. Öisen dep:ssa
Ranskassa, stad i dep. Oise i
Frankrike
113

47

Cyprianus, Ernst Salomo(?), luteril. teologi, luthersk teolog
....

47

Dagö, se Hiidenmaa.
Dahl, Johan, kaupp. Turussa, han495, 496
delsman i Åbo
Dahlberg, Erik, sotilas, linnoitusinsinööri, kreivi, krigare, fästningsingenjör, greve
683, 689
Dahlgren, Helena Katarina, naim.
kappal. Joh. Brunneruksen kanssa, g. m. kapellanen Joh. Brun'.
nerus
487
Dahlman, Lars, professor Upsaliensis
194
Dalarne, se Taalainmaa.

780

Dalhem, seurak. Gotlannissa, församl. på Gottland
344
Dalin, Gustaf, kunink. siht., kungl.
sekret
526
von Dalin, Olof, runoilija, historioitsija, skald, historiker
457
Dalman, Jöns, komministeri, kom343, 344
minister
Dalman, Lars, (aat., adl. Dahlman),
amiraliteetin kamarineuvos, Blekingen
maaherra, amiralitetskammarråd, landshövding i Ble512
kinge
Danielsson, Petrus, lukiolainen,
gymnasist
69
Danmark, seurak. lähellä Upsalaa,
församl. närä Uppsala
302
Danzig, kaup. Pohj .-Saksassa, stad
i Nord-Tyskland
114
Darmstadt, kts. se Hessen D.
Dasjkova, Jekaterina, venäl. ruhtinatar, Venäjän tiedeakat:n johtaja, rysk furstinna, direktör för
ryskä vetenskaps. akad. 455, 459, 484
Dedici, Pietarin tiedeakat:n profess., profess. vid S:t Petersburgs
vetenskapsakad
286
De Geer, Charles, entomologi, hovimarsalkka, valtaneuvos, vapaaherra, entomolog, hovinarskalk,
riksråd, friherre
728, 752
Degerman, And., vihd. Pietarsaaren kirkkoh., rovasti, slutl. khde
i Pedersöre, prost
658
De la Motte, Karl Gustaf, kapteeni,
kapten
638, 648
De la Myle, kapteeni, kapten 568, 569
De la Wall, Claes, luutnantti, löjtnant
686
De la Wall, Hedvig, edell. puoliso,
synt. Elfving, den föregåendes
maka, född Elfving
686
De la Wall, Ulrika Charlotta, edellämainittujen tytär, de föregåendes dotter
686
Del' Isle, kts. se Roine de ITsl.

Delsbo, pitäjä pohj. Hälsinglannissa, socken i n. Hälsingland
208
Demmin, kaup. Preussin Pommerissa Peenen varrella, stad i
preuss. Pommern vid Peene
8
Dent, Arthur, englantil. puritaani....

....

pappi, kirjailija, engelsk puritanpräst, författare
Detharding

279
49

Deutsch, David, Turun tuomiokapit:n notaari, notarie vid Åbo
domkapitel 22, 24, 412, 414, 460,
Deutsch (aat. adl. Hederslam),
Enianuel, toimitussihteeri, expeditionssekret
de Villason, de Villaison, kts. se
Villoison.
Dillenius, Joh. Jakob, saksal. botanisti, tysk botanist
Dimodale, englantil. tohtori, engelsk doktor
Ditzius, Ludovicus, kirjanpainaja
Rostockissa, boktryckare i Rostock
Dnjepr, joki Venäjällä, flod i Ryss256,
land
Dolgoruki, Vasili Lukitsen, ruhtinas, diplomaatti, furste, diplomat
Dollond, John, englantil. optiikkeri, engelsk optiker
Domaschneff, Venäjän tiedeakat:n
joht., ryskä vetenskapsakad:s di451, 455, 459,
rektör
Don, joki Venäjällä, flod i Ryss256,
land
Donatus, Kartagon piispa, biskop i
Kartago

Dris(s)el, Maria Elisabet

289

103
260
622
287

484
260

63

366, 367

Dris(s)el, Erik Joakim

Dris(s)el, Johan, siht., sekret
Dris(s)el, Katharina Kristina

327

280

Dorpat, se Tartto.
Drake tili Intorp, suku ätt
Drissel

271

367

....

367
367
367

781

huvilinna,
165, 688
Duvasrus, Jakob, kirjastonhoitaja,
bibliotekarie
693, 694

Drottningholm, kunink.
kungl. lustslott

Duvall, Joh. Didr., upseeri,

vapaa-

herra, officer, baron

314

Duval-Pyrau
142
von Diiben, Joakim, valtaneuvos,
vapaaherra, riksråd, friherre 160,

Diina, se Väinänjoki.
Diirer, Albr., saksal. taiteilija, tysk
konstnär
112
von Döbeln, Joh. Jakob(?), sihteeri, sekret
510, 707, 709
Döderlein, Johann Christoph., saksal. teologi, tysk teolog 115, 118,

Eberhard
609, 612
Eberhardt, Johan Hartman, historiall. kirjailija, historisk förfat130, 131
tare
pitäjä
Eckerö,
Ahvenanmaalla,
åländsk socken
430
Edh, pitäjä Uplannissa Sollentunan
kihlakunnassa, socken i Uppland,
144
Sollentuna härad
Edner, Erik, Lempäälän kirkkoh.,
rovasti, khde i Lempäälä, prost
Edström, Pehr, Rimbon ja Ron
srk:n kappal., kapellan i Rimbo
o. Rö
765
Eek, hovioik:nneuvos, hovrättsräd 482
Ehrencrona, Paul Gammal, valtiosiht., vapaaherra, statssekret., fri58, 172
herre
Ehrenholm, Elisabet, piispa Joh.
Browalliuksen puoliso, biskop
20, 23
Joh. Browallius' maka
Ehrenmalm, Georg, everstiluutn.,
överstelöjtnant 415, 418, 427, 431,
Ehrenmalm, Lars Johan, Turun hovioik.neuvos,
sittemm. Turun

maaherra, hovrättsrid i Åbo
hovr., sederm. landshövding i
Åbo
298, 359, 399,
Ehrenreich, Johann Eberhard, saksal.-ruots. hammaslääkäri ja porsliinitehtailija, tysk-svensk tandläkare och porslinsfabrikör
Ehrenstrahl, David (ennen, förut
Klöcker), hovi-intendentti, taidemaalari, hovintendent, målare ..
Ehrenswärd, Augustin, sotamarsalkka, kreivi, fältmarskalk, greve ..
Ehrenswärd, Katarina Elisabet,
(synt. född Adlerheim), sotamarsalkka Augustin E:n vaimo,
fältmarskalk Augustin E:s maka
....

Ekeberg, kapteeni, kapten

Ekeblad, Claes, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve
149, 150, 396,
Ekenberg, Lars And.(?), varatuomari Turussa, vicehäradshövding
77, 426, 473,
i Åbo
Ekerman, Nils, (junior), pormest.,
sittemm. Göötan hovioik:n siht.,
borgmäst., sederm. sekret. i Göta
hovrätt
Ekerman, Olof (senior), kunnallispormest. Norrköpingissä, politieborgmäst. i Norrköping
Ekerman, Petrus, Upsalan akat:n
siht., profess., akad. sekret., profess. i Uppsala 191, 315, 572, 574,

651

38

105
747

749
766
397

640

108

108

Ekeroth, Samuel, maist., vihd.
Östra Enebyn kirkkoh., mag.,
slutl. khde i Östra Eneby
693
Ekestubbe, stip., 324, 325, 353, 356,
483, 637, 639, 640, 641, 642, 643,
Ekholm, S., notaari, notarie 92,
Eknäs, srk. Värmdössä, församl. i
Värmdö
603
Ekolsund (Ekholmsund), kuninkaall.
huvilinna
Uplannissa,
kungl. lustslott i Uppland .. 610, 723

782

Ekström, Daniel, koneitten tekijä,
735, 749
instrumentmakare
Elfdalen (Daljoen laakso, Dalälvsdalen)
611
Elfving, Hedvig, kts. se De la Wall.
Elg, And., Lemun kirkkoh., khde i
673, 675
Lemo
Elgh, kannunvalajatar, kanngjuterska
383
Ellers, kunink. siht., kungl. sekret. 206
Elvius, Pehr, junior, Ruotsin tiedeakat:n siht., sv. vetenskapsakademiens sekret
723
Enander, siht., sekret. 204, 205, 337, 571
Enberg, kultaseppä, guldsmed
470
Enebom, Daniel, ylihovisaarnaaja,
t:ri, överhovpredik., d:r 163, 164,
....

20, 22
Eneroth, Olof, hovisaarn., Ladugårdin maasrk:n kirkkoh., hovpredik., khde i Ladugårds landsförsaml
30, 31, 691
Enge
617
von Engeström, Gustaf, vuorineuvos, bergsråd
33
von Engeström, Jakob, kanslian
virkamies, kanslitjänsteman 88,

Eneqvist

Engeström, Johan, Lundin piispa,
biskop i Lund
301, 397, 398
Enköping, kaup. Uplannissa, stad i
17, 209, 367
Uppland
Enlund, kandid. (torpparinpoika
Mustasaaresta, torpaisscn från
Mustasaari)
433
Erentuna, seurak. Uplannissa, församl. i Uppland
212
Eriksson, Henrik, oriveteläisiä lahkolaisia, en bland sekteristerna i
Orivesi
283
Erlangen, kaup. Baierissa, stad i
Bayern
118
Ernesti, Johann August, saksal.
kielentutkija ja teologi, tysk filolog och teolog
115, 118, 120

Erzgebirge, vuoriseutu Keski-Europassa, bergland i mellersta Europa

38

Ervast, Isaac, maist., Muhoksen
kirkkoh., mag., khde i Muhos .. 445
Ervast, Isaac, Kemin kirkkoherra,
rovasti, kyrkoherde i Kemi, prost
Eskil, Lundin arkkipiispa, ärkebiskop av Lund
Esstijeff, luutnantti, löjtnant
Euklides, kreikkal. matematikko,
grekisk matematiker
Euler, Leonhard, sveitsil. matematikko, Pietarin tiedeakat:n profess., schweizisk matematiker,
profess. vid S:t Petersburgs vetenskapsakad. 286, 289, 441, 455,
Eutin, kaupunki
Oldenburgissa,
705,
stad i Oldenburg
Expilly, Labbe Jean-Joseph, ranskal. maantieteilijä, fransk geo....

graf

658
289
70

484
708

113

Fagervik, maatila Inkoossa,

gods i
Inga
466
Faggot, Jakob, isonjaon alkuunpanija, storskiftets upphovsman .'." 7
Fahlenius, Jonas, Turun piispa,
biskop i Åbo
97
Fahrendorff
108

Falander, suku, släkt
Falander, Jakob, raatimies, rådman
Falk, Venäjän tiedeakat:n profess.,
profess. vid ryskä vetenskapsakad
252, 255,
Falkenberg, (af Bålby) Melchior,
valtaneuvos,
kreivi,
riksråd,
greve
14,
Falun, kaup. Taalainmaassa, stad i
Dalarna 308, 311, 316, 317, 335,
Fant, Erik Mikael, profess. upp62, 99, 132,
saliensis
Fant, Johan Mikael, hovisaarn.,
teol. t:ri, hovpredik., teol. dr
..

66

289

621
356
579
758

783
Faster, kirjailija, författare
Favorin(us), Gabriel, Akaan kirk-

139

koh., khde i Ackas
656, 657
Favorin(us), Joh., maist., magister
Feddersen, Jacob Friederich, sak6al. pappi, tysk präst 140, 141,
Fellman, Abraham, sittemmin Pyhäjoen kirkkoh., sederm. khde i
435
Pyhäjoki
Fellman, Nils, senior, ensin Kemijärven kappal., sitten Sodankylän, Oulun ja vihd. Limingan
kirkkoh., kapellan i Kemiträsk,
sederm. khde
i Sodankylä,
U:borg och slutl. i Limingo .. 21
Ferber, Johan Jakob, luonnonhist:n ja fysikan prof. Mitaussa,
tiedeakat:ssa,
sitten Pietarin
prof. i naturalhist. o. fysik i
Mitau, sederm. i Petersburg 455,

Ferelius, Lontoon ruots. srk: n
kirkkoh., pastor vid svenska kyr75, 76, 609, 758
kan i London
Ferlander, Sven Jakob, studiosus,
gestricius, pappi, präst 161, 197,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
Fernebo, seurak. joko Gästriklannissa (Östra F.) tai Västmanlannissa (Västra F)
von Fersen, Fredrik Axel, sotamarsalkka, politikko, kreivi, fältmarskalk, politiker, greve .. 396,
Fiby, arkkipiispantalo Vängen pitäjässä, ärkebiskopsgård i Vänge
191, 209,
socken
Fickelö, seurak. Virossa, församl.
378,
i Estland
Filenius, Petrus, Linköpingin piispa, biskop i Linköping 387, 396,

652

397

210
558

Finby, talo Piikkiössä, gård i Pikkis
378

Finlay, Robert kauppaneuvos, kommerseråd
675
Finstad, talo Skederidin pitäjässä
Tukholman läänissä, gård i Skederids socken, Sthlms län
660
Finström, pitäjä Ahvenanmaalla,
socken på Åland
159
Fischer, J. E., kielentutkija, Pietarin tiedeakat:n profess., språkforskare, profess. vid S:t Petersburgs vetenskapsakad
286
Fischer, Pietarin tiedeakat:n(?)
profess., profess. vid Peterburgs
289
vetenskapsakad (?)
Fischer, baltilainen(?) arkiaatteri,
baltisk(?) arkiater
559, 560
Fithie, Robert, sukelluskomissaari,
laivanrakentaja, dykerikommissarie, skeppsbyggmästare
446, 483
Fjellström, Agata, rovastinna, prostinna
491
Flachsenius, Jakob, Turun akat:n
professori, professor vid Åbo
akad
198
Flachsen, Joh. Petri, "manufakturskrifvare"
25
Fleege, Henrik, maist., Turun koulun konrehtori, sittemm. Kemiön
kirkkoh., mag., konrektor vid
Åbo skola, sederm. khde i Kimito
232
Fleming, Juhana Klaunpoika,
Johan Claesson, vapaaherra, friherre
659
....

Fleming, valtaneuvoksetar, riksrådinna, kts. se Gyllengrip, Katarina Charlotta.

Floderus,

Johan, kreikan kielen

profess. Upsalan akat:ssa, profess. i grek. vid Uppsala akad.

Flodin, Joh. Gust., maist., sittemm.
t:ri, Adolf Fredrikin srk:n kirkkoh., mag., sederm. d:r, khde i
17, 18, 654
Adolf Fredriks förs

784

Florinus, Henrik, maist., Paimion
kirkkoh., mag., khde i Pemar

kapellan i Ljusdal, sederm. khde

Ir ogt, (Fougt, Henrik?), kustantaja,
förläggare
Folco, kts. se

622

Fulko.

Fole, seurakunta Gotlannissa, församl. på Gottland
Fornander, kirkkoherra, khde
Forsander, apul. adj
Forseen, Fredrik, tuomari, häradshövding, (E. J. Palenin lanko,
388,
E. J. Palens svåger)
Forshaell, Johan, maist., Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, mag.,
khde i Nykarleby
Forsius, Henrik, Helsingin koulun
rehtori, sittemm. Mikkelin kirkkoherra, rektor i Helsingfors, sederm. khde i S:t Michel
Forsman, Johan Georgii, vihd. Vähänkyrön kirkkoh., slutl. khde i
....

Lillkyrö

343
73
192

395

359

652
48

Fredengren, Ambrosius, Strängnäsin rovasti, prost i Strängnäs .. 191
Fredenheim, Carl Fredrik, kunin-

kaall. sihteeri, kungl. sekreterare
10, 20, 90, 91, 92, 101, 102, 112,
118, 120, 125, 128, 134, 135, 136,
137, 139, 142, 164, 165, 209, 211,
244, 345, 352, 393, 397, 398, 409,
410, 447, 449, 453, 496, 499, 567,
568, 569, 570, 592, 653, 654, 721,

447

Fredensköld, Nils, Turun varamaaherra, vice landshövding i Åbo 421
Fredenstierna, Adam, Turun hovioik:n presid., presid. i Åbo hovrätt
298
Fredrik I, Ruotsin kuningas, konung av Sverige
651
Fredrik, Ruotsin prinssi, svensk
prins
685
Freidenfelt, Barbro Helena, naimisissa tuomiorov. Samuel Pryssin
kanssa, gift med domprosten Samuel Pryss
456
278
Freilingshausen

228
622

Frenckell, Joh. Christoph, junior,
kirjanpainaja, boktryckare 498,

225

Fresenius, Johann Philipp, saks.

432

Forssenius, And. Henr., Skaran piispa, biskop i Skara 184, 245, 606,
Forsskål, Johan(?), teol. t:ri Helsingin, sittemm. T:holman Maarian srk:n kirkkoh., teol. d:r,
khde i Helsingfors, sederm. i Maria förs. i Sthlm 25, 224, 225,
Forsten, pormestari, borgmäst
Fortelius, Gabriel, Porvoon piispa,
biskop i Borgå . . 3, 23, 26, 224,
Fortelius, Gabriel Erici (Porvoon
piispan veljenpoika, brorson tili
biskopen i Borgå)
Fortelius, Hedvig
Eerikintytär,
Eriksdotter, (Porvoon piispan
veljentytär, brorsdotter tili biskopen i Borgå)
Fougt, Henrik, kirjanpainaja, bok-

därstädes
Frantsila, se Rantsila.
Franzen

78

evank. teologi, tysk evangelisk
154, 279, 283
teolog
Friberg, Jonas Martin, Jomalan
kirkkoherra, khde i Jomala
78
Fridengren, kts. se Fredengren.
....

79

tryckare
124
48
Frander, teologi, teolog
Frankenberg, Olof Peter, Ljusdalin
kappal., sittemm. sikäl. kirkkoh.,

von Friesendorff, Fredr., valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre

Frondin, Birger, Upsalan akat:n,
kirjastonhoitaja, bibliotekarie vid
Uppsala akad. 120, 121, 122, 125,

644

785
Frondin, Elias, Upsalan akat:n rahast.hoitaja, sittemm. profess.,
räntmästare vid Uppsala akad.,
sederm. profess
315
Frosterus, Abr., notarius cons. eccl.
aboensis
19, 25, 228
Frosterus, Ericus Abrahami, Haukiputaan kappal., kapellan i Hau65, 414
kipudas
Frosterus, Jacobus Abrahami, Lohtajan kirkkoh., rovasti, khde i
491
Lochteå, prost
Frosterus, Renata, prof. Joh. Martin Walleniuksen leski, änka efter
prof. Joh. Martin Wallenius 458, 473
Fryxell, Erland, Karlstadin leht.,
Öhnen khra, lektor i Karlstad,
khde i Öhne
597
Frötuna, seurak. Uplannissa, församl. i Uppland
213, 214
Fulko, Folco, Folquinus, Turun
piispa (?), biskop (?) i Åbo
486
Funbo, seurakunta Upsalan läänissä, församling i Uppsala län .. 207
Funck, Karl, valtaneuvos, vapaa687, 713
herra, riksråd, friherre
von Furstenberg
125
Fuss
455
..

....

Färila, seurak. Hälsinglannissa, församl. i Hälsingland

Gabriel, metropoliitta

220
Pietarissa,

487
metropolit i Petersburg
Gadd, Pehr Adrian, Turun akat:n
profess., profess. vid Åbo akad.
34, 36, 38, 159, 251, 264, 300, 413,
417, 427, 435, 441, 445, 447, 449,
453, 461, 469, 471, 486, 487, 488,
Gadolin, Anders, Perniön kirkkoh.,
khde i Bjärnå
226
Gadolin, Daniel, lääninkamreeri,
landskamrerare
431
Gadolin, Jakob, prof., politikko,
vihd. Turun piispa, prof., politi50

ker, slutl. biskop i Åbo 3,4, 22,
23, 24, 25, 26, 60, 149, 150, 224,
225, 227, 229, 396, 397, 398, 405,
492, 493, 499, 591, 675, 679, 695,
Gadolin, Johan, kemian profess.
Turussa, profess. i kerni i Åbo
Gadolin, insinööri, ingenjör

25

Gahm Pehrsson,

Sigfrid Lorentz,
asiakirjainkokoilija, urkundssam448, 453, 467,
lare
Gahm, Pehr (Petter Gerhard G.),
piirustuksenopettaja, ritlärare .
Galba, Servius Sulpicius, roomal.
keisari, romersk kejsare
Galitsch, kaup. Keski-Venäjällä ent.
Kostroman kuvernementissa, stad
i mellersta Ryssland, i förra guvern. Kostroma
Gamlakarleby, se Kokkola.
.

Ganander, Christfrid, maist., Rantsilan kappal., mag., kapellan i
482,
Frantsila
Ganander, Tuomas (Thomas), Kalajoen Haapajärven kappal., kapellan i Kalajoki Haapajärvi ..
Garberg, kylä Älfdalenin pit:ssä
Kopparbergin l:ssä, by i Älfdalens s. Kopparbergs 1
Gardarike, Venäjän vanha nimi,
benämning på det forna Ryss95,
land
Garpenberg, kuparikaivos, koppar-

688
106
224

263

492

361

308

98

gruva
308
Gatti, lääkäri, läkare
290
Gefle, kts. se Gävle.
Geist, piirilääkäri, "landchirurgus" 434
Gellert, Christian Fiirchtegott, profess. Leipzigissä, profess. i Leipzig
127
Geneve, kaup. Sveitsissä, stad i
Schweiz
289
Genova, kaup. Italiassa, stad i Italien
433

786

Karl Fredrik, Upsalan
akatemian profess., profess. vid
Uppsala akad
Georgii, Nils, mitallinkaivertaja,
medaljgravör
Gerdes, Fredrica Ulrica, tirehtööri
Ö. J. Granin puoliso, g. m. direktören Ö. J. Gran
von Gertten, Johan Vilhelm, koni.
kapteeni, koni. kapten
Gezelius, Joh., senior, Turun piispa, biskop i Åbo 96, 97, 271, 297,
Georgii,

Gezelius, Joh., junior, Turun piispa, biskop i Åbo .. 96, 107, 270,
Gillberg, J., kaivertaja, gravör 91,
Gisius, Tidem., Kulmin piispa, biskop i Kulm
Gissler, Nils Hernösandin koulun
lehtori, piirilääkäri, lcktor i Hernösand, provincialmedicus
Gjörwell, Carl Christopher, kirjailija, publicist
10, 93, 448,
von Glan, Joachim, junior, Turun
hovioik:n neuvos, sittemm. varamaaherra, hovrättsråd i Åbo hovrätt, sederm. vicelandsh. 81, 415,
Gmelin, Joh. Fredr., kielentutkija,
Pietarin tiedeakat:n profess.,
språkforskare, profess. vrd S:t
Petersburgs vetenskapsakad. 286,
....

Godenius, rovasti,

prost

479
455

520
528

271
100
463

752
611

443

Gose, Abraham
Gothenius, Joh(?), t:ri, Gööteporin koulun reht., d:r, rektor i
Göteborg 246, 613, 615, 621,
Gothus, Paulinus, kts. se Laurentius Paulinus Gothus.
Gotlanti, 317, 318, 320,
Gotland

719

zig
291
Graman, kapteeni, kapten
700
Gran, Önort Joh., tirehtööri, di520, 526
rektör
Granberg, kauppias Vähässäkyrössä, kopinan i Lillkyro
Granswinxelius

412
49

Greifswald,
(Gripswald)
kaup.
Pommerissa, stad i Pommern 8,

Grenberg, Karl, Arnäsin rovasti,
576
prost i Arnäs
Grill, kauppahuone, handelshus . . 314
Grill, johtaja, direktör
667
Grill, Lontoossa toimiva ruotsal.
liikemies, svensk affärsman i
London
750
Gripsholm, linna Mälarin saarella,
slott på ö i Mälaren .. 121, 124, 623
Grisslehamn, satama Ruotsin puoleisella Ahvenanmeren rannalla,
hamn vid Ålands hav på svenska
430, 623
sidan
Grubbe, Gustaf, meriväen upseeri,
vihd. amiraliteetin presid., marinofficer, slutl. amiralitetspresid.

166

Golowin, ylimäär.
akateemikko
Pietarissa, academicus extraord.
i Petersburg

Gotthman, pankin kasööri, bankkassör
Gottsched, Johann Christoph, saksal. kirjailija, profess. Leipzigissä, tysk författare, profess. i Leip-

Grubbe, Karl Gust.(?), meriväen
upseeri, marinofficer
455
367

35

Grubbe, Katarina Maria, maaherra
A. J. Raabin vaimo, landshövd.
A. J. Raabs maka
505
af Grubbens, Mikael, (ennen: förut: Gruhb) kauppaneuvos, kommerseråd

Grunnerus, Johan, Hammarlannin
kirkkoh., ylihovisaarn., khde i
Hammarland, överhovpredik 165,

429

787

Gråberg, Olof, fil. mag., Kungsholman kirkkoh., fil. mag., khde på
Kungsholmen
Gråå, Joh., maist., Rauman, sit-

Hermaninpoika Flemingin puoli166

kirkkoh.,
temm.
Taivassalon
mag., khde i Raumo, sederm.

paikka Kasplan

meren

rannalla, ori vid Kaspiska havet 289
Gustaf, se Kustaa.
stipendi
Guthermutin
mutska stipendiet

Guther88

Gyldenstolpe (Wexionius), Mikael
Olai, Turun akat: n profess.,
sikäl. hovioik:n asessori, profess.
vid Åbo akad., sederm. hovrättsassessor vid Åbo hovrätt .. 92, 451
Gylfe, myytillinen kuningas Ruotsissa, mytisk konung i Sverige . . 269
Gyllenborg, Fredrik, vuorikollegion presid., kreivi, presid. i
394
bergskollegium, greve
Gyllenborg, Henning Adolf(?), valtaneuvos, kreivi, riksråd, greve . . 165
Gyllenborg, Johan, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
509, 511
....

Gyllenborg,
Karl,
valtaneuvos,
kansliapresid., kreivi, riksråd,

kanslipresid.,

greve

Charlotta,
Katarina
valtaneuvos, vapaaherra
Otto

....

..

Götiin, Erik, ylimäär. varakirjastonhoitaja, profess., e.o. vice bibliotekarie, professor
Göttingen,

kaup.

stad i Hannover

119
Hannoverissa,
114, 133, 412

Götze

509

119

Göös, kts. se Cardiaster, Simon.

Haapajärvi, pitäjä Keski-Pohjanmaalla, socken i mellersta Öster360, 361
botten
Haapaniemi, herraskartano Kiskossa, herrgård i Kisko

Gyllengrip, Erik(?), everstiluutn.,
överstelöjtnant
688
Gyllengrip,

Joh., kansliavirkam., vapaaherra,
friherre,
389
(Gustavi
Gyldenstolpe, Edvard
Michaelis), kapteeni, kapten
458
Gylling, Fredrik, Paraisten kappal.,
kapellan i Pargas
461
Giinterfeldt, Gust. Fredr., evesrti,
överste
649
Gåhlroos, Magnus, akat: n vahti481
mest., akademivaktmäst
Gärtner, Pietarin tiedeakat:n profess., profess. vid S:t Petersburgs
vetenskapsakad
286
Gävle, kaup. Gästriklannissa, stad
i Gästrikland 16, 199, 200, 201,
204, 598
Göranson, Anders, Wicacoan rovasti, Amerikassa, prost i Wica762, 764
coa i Amerika
Göötepori 151, 191,
Göteborg
193, 233, 236, 245, 301, 398, 597,
613, 625, 696, 757
kanslitjänsteman,

226, 629, 657
i Töfsala
Grönvall, Andreas, Upsalan akat.
siht., profess., laamannin arvonimi, akad. sekret. (Uppsala), profess. med lagmans titel 315, 702, 706
Gudius (Gude), Marquard(?), saksal. polyhistori, tysk polyhistor 49
Gummerus, Andr., Vampulan kappal., kapellan i Vampula
229
Gumse, Mikael Johannis, Raahen
Salon kappal., kapellan i Salo i
närheten av Brahestad
361
Gurjeft,

so, riksrådet friherre Otto Herniansson Flemings maka
766
Gyllenstierna (af Lundholm), Gust.

659
Haartman, Gabriel Erik, lääket.
prof., medicine prof
496, 498
Haartman, Gustaf, Loimaan kirkkoh., rovasti, maist., khde i Loimijoki, prost, mag. 197, 226, 227, 229

788

Haartman, Jakob, profess.,
Turun piispa, profess.,
biskop i Åbo 78, 169,
175, 176, 177, 178, 181,

sittemm.
sederm.
172, 174,
643, 646,

Haartman, Joh., lääket. prof., asessori, medicineprofess., assessor
414, 424, 427, 433, 440, 442, 444,
445, 447, 456, 458, 480, 481, 491,
Haartman, Maria Elisabet, kts. se
Salovius.
Haartman
81
Hacoksworth
618
Haga, kartano Janakkalassa, sätesgård i Janakkala
231
Haga, seurak. Uplannissa, församl.
148, 765
i Uppland
69
Hasgermarck, pappi, präst
Hägeman, Joh. Niki., Upsalan yliopiston varakirjastonhoitaja, vicebibliotekarie vid Uppsala akad.
Hagert, Daniel, maist., Finströmin

kirkkoh., lääninrovasti, mag.,
khde i Finström, kontr.-prost
272
Hailuoto, saari ja pitäjä Pohjanlahdessa, ö och församl. i Bottniska
viken
65
Hakoisten linna (Janakkalassa)
Hakois slott (i Janakkala)
231
Haldin
49
Halenius, Engelbert, prof. Upsalassa, vihd. Skaran piispa, profess.
i Uppsala, slutl. biskop i Skara
..

Halenius, kts. myös
se även
Hallencreutz.
Halikko, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland
380
Hallis, koski AurajoesHalinen
sa, läh. Turkua, kylä Rantamäellä, fors i Aura å närä Åbo, by i
270, 273, 485
Rändämäki
Halle, kaup. Saksissa, stad i Sachsen
560, 601, 758

Hallencreutz (Halenius), Joh. Engelb., vuorikollegion auskultantti, auskultant i bergskollegiet . . 158
(Halenius),
Lars,
Hallencreutz
maist., ylimäär. apul., kontrahtirovasti, mag., e. o. adj., kontrakts156
prost
von Haller, Albrecht, luonnontutki312
ja, naturforskare
Haller
48
Hallenius, Gregorius, inaist. Turun
koulun kolleega, mag., kollega
vid Åbo skola
226, 534
Hallman, Johan Göstaf, runoilija
historiantutkija, skald, historiker
Hallman, Karl Gustaf, maist., Sundin kirkkoh., professorin arvonimi, mag., khde i Sund, raed
596
professors titel
Hamburg
Hampuri, kaup. Saksassa, stad i Tyskland 119, 140,
Hamilton, Karl Otto, valtancuvos,
kreivi, riksråd, greve
756
Hamilton, valtaneuvoksetar, riksrådinna, kts. se Jennings.
Hammarby, Linnen maatila Danmarkin pitäjässä läh. Upsalaa,
Linnes gods i Danmarks socken
334, 336
närä Uppsala
Handöl, pitäjä Jämtlannissa, socken
i Jämtland
36
Hannelius, Salomon, dosentti, Ilmajoen kirkkoh., docens, khde i
545, 755, 756
Ilmola
Hannuksela, Pietari (Pehr), lautamies ja kirkonisäntä Ilmajoella,
näinndeman o. kyrkovärd i Ilmola
545
Harby, kylä Ljungbyn pil:ssä Kalmarin läänissä, by i Ljungby
socken Kalmars l:n
696
Harrison, amerikal. pappi, amerikansk präst

762

789

Hartman, Israel, Siuntion kirkkoh.,
maist., khde i Sjundeå, mag. 147,
Hassel, rouva, fru, kts. se Paleen,
Kristina Margareta.
Hassel, Henrik, senior, Rooman
kirjallisuuden profess. Turussa,
professor i romersk litteratur vid
Åbo akad. 71, 170, 191, 193, 194,
200, 203, 205, 209, 210, 212, 220,
224, 229, 264, 305, 393, 409, 441,
443, 445, 447, 449, 463, 465, 604,
607, 609, 616, 640,
Hassel, Henrik (junior), henkivar5, 392,
tija, livdrabant
Hassel, Karl, tuomari, häradshövding
169, 651,
Hasselberg, Peter, kirjanpainaja,
boktryckare
Hasselbom, Nils, matheseos prof.
21, 25, 71, 387,
aboensis
~

148

Brahestad

447

Hedengren, Magnus, Turun akat:n
vara-, sitten vakit. valitimest., vice- sederm. ordinarie vaktmäst.
645, 646, 647
vid Åbo akad
Hedengren, Magnus, hovi-intendentti Sparren palvelija, hovinten55, 56
denten Sparres tjänare
Hederstam, se Deutsch, Emanuel.
Hedman, Anna Christina (synt.
född Wallman), Vaasan rovastin
Claudius H:n leski, änka efter
prosten i Vasa, Claudius H., 642, 643
....

686
393
662
166
628

Hasselius, Joh., turkul. laivankapteeni, skeppskapten fr. Åbo
446
Hast, Barth. Rud., Pohjanmaan
piirilääkäri, provinsialläkare i
360, 541 542
Österbotten
Hastfer, Bernt Joh.(?), eversti, vapaaherra, överste, friherre
471
Hattula, pitäjä Hämeessä, socken i
231, 428, 467
Tavastland
....

....

Haukipudas, pitäjä Pohjanmaalla,
socken i Österbotten
65, 414

Hausenburg, T-holman saksal. srk:n
kirkkoherra, pastor vid tyska
församl. i Sthlm
133
Hauswolff, Justus Christopher, t:ri,
Klaran kirkkoh., d: r, khde i Kla152, 597
ra
Haveman, Georg, turkul. kauppias,
388, 389
handlande i Åbo
Hebbe, Christina Elisabet, K. F.
Fredenheimin puoliso, K. F. Fredenheims maka
654
Hedberg, Henrik, Ylivetelin kappal., kapell. i Övervetil

Hedberg, Joh., ph. apul. ja pedag.
Raahessa, sockenadj. o. pedag. i

458

Hedman, Claudius, Vaasan kirkkoh., rovasti, khde i Vasa, prost
Hedman, Petrus, maist., Vaasan
koulun rehtori, vihd. Vaasan
kirkkoh. ja lääninrov., mag, rektor vid Vasa skola, slutl. khde i
Vasa, kontraktsprost
25,
von Hegardt, Pet. Fredr., valtiosiht., vapaaherra, statssekret., friherre
Heidanus, Abrah., saksal. teologi,
48,
tysk teolog
Heidegger, Jo. Henr., sveitsil. reform. teologi, schweizisk reforni.

25

400

645
49

teolog
48
Heikkilä, kuninkaankartano lähellä
Turkua, kungsgård invid Åbo .. 416
Heinricius, Gabr., profess. 456, 631,

Heintzius, kielenkääntäjä, translator
732
Hejkenskjöld, Katarina, Kristina,
Gust. Henr. Blåfieldin puoliso,
G. H. Blåfields maka
495

Heland, Johan, kanslianeuvos,
valtiosihteeri, kansliråd, statssek-

von

reterare

"Heldtens ränna"; kaupp. Joh.
Reinh. Heldt omisti 1700-luvun
alkup. talon N:o 4 Turun Kirkkokorttelissa; sitä osaa Kupit-

637

790

Aurajokeen
juoksevaa
taalta
"Gropen"-ojaa, joka kulki Heldtin

von Hermansson, Matth., kamarirevision,
presid., valtaneuvos,

talon sivu, kutsuttiin nimellä
"Heldtens ränna"; handl. Joh.
Reinh. Heldt ägde under förra
delen av 1700-talet gården N:o 4
i Kyrkokvarteret (Åbo); den
förbi gården tili Aura å från
Kuppis flytande "Gropen" kallades tili den dels den passerade
H:s gård "Heldtens ränna"
415
Hell, Maximilian, itävaltalainen
astronomi, österrikisk astronom 138
Hellant, Anders (?), astronomi,
755
astronom
Hellenius, Karl Niklas, botanices
demonstrator aboensis 337, 413,
414, 417, 423, 444, 445, 447, 449,
453, 466, 469, 473, 480, 485, 486
Hellvik, Jonas(?), linnanvouti,
slottsfogde
191
Helsingberg, Johan, Laitilan kirkkoh., khde i Laitila
459
Helsingborg, kts. se Hälsingborg.
Helsinki, nykyjään
Helsingfors
Suomen pääkaup., numera Finlands huvudstad 82, 391, 432, 476,
....

....

von Henell, Anders Joachim, ruots.
kirjailija, svensk skriftställare 737

Henkel,

Johann Friedrich, luon-

nontutkija, naturforskare
254
Pyhä Henrik, S:t Henrik, Suomen

apostoli, Finlands apostel
Henrik, Preussin prinssi, prins av
58,
Preussen

415
59

Henschen, Salomon, rovasti Lundin hiippakunnassa, prost i Lunds
stift
574, 575
Herculanum, inuinaisitalial. kaup.,
451, 463
fornitaliensk stad

Herkepaeus, salpietarikeittämön tarkastaja, saltpetersjuderiinspektor 433

Hermansaari, kartano Lokalahdella, lantgods i Lokalaks
421

kreivi, presid. i kammarrevisionen, riksråd, greve . . 397, 398, 625
Hermelin, Karl, valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre 92,
Hernösand, kts. se Härnösand.
Herodotos, "historian isä", "historiens fader"
268
Herrnhut, kaup. Saksissa, stad i
Sachsen
757
Herveghr, Daniel, Karlstadin tuomiorov., sittemm. piispa, domprost i Karlstad, sederm. biskop
Hesselgren, Erik, Upsalan akat:n
profess., piispa, profess. vid Upp-

210, 598
sala akad:, biskop
Hessen Darmstadt, valtio Saksassa
Reinin ja Mainin varrella, stat i
Tyskland vid Rhen och Main . 460
Hiden, Henricus Jacobi, Kauhajoen kappalainen, kapellan i Kauhajoki
533, 537
Hierta, Lars Filip, everstiluutn.,
överstelöjtnant
466
Hierta, kapteeni, kapten
466
Hiidenmaa, saari Viron länsirannikolla, ö utanför Estlands v. kust 438
Hilden, Mathias, Kemin kappal.,
kapell. i Kemi
8
Hirn, Daniel, maist., Siuntion, sittemm. Janakkalan, vihd. Kemiön
kirkkoh., mag., khde i Sjundeå,
sederm. i Janakkala o. slutl. i
Kimito
455
Hising, Barbara Katarina, kts. se
Lagerborg, Barbara Kat.
Hisinger, Joh. (ennen: förut: Hising), vuorineuvos, bergsråd 440,
.

Hjärne, Gustaf Adolf, valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve
173
Hoffmann, Friedr.f?), saksal. lääkäri, tysk läkare
278

791
Hoffman, maist., mag
344,
Hollberg, Esaias, Vehmaan kappal., kapellan i Vemo
Holistein, alue Tanskan eteläp.,
område söderom Danmark 703,
Holm, Jonas, maist., Vaasan koulun kolleega, mag., kollega vid
405,
Vasa skola
Holmberg, Mikael, ylimäär. kemian
apul. Turun akat:ssa, e.o. kemieadj. vid Åbo akad
Holmberg, kirjojen kokoilija, boksamlare
Holmberg, rovasti, prosl
Holming, Wormsön kirkkoherra,
khde på Wormsö
Holmquist, rovasti, prost
Holmsten, laivuri, skeppare
Holmudd, Gabriel, maist., Maalahden kirkkoh., mag., khde i Malax
Homann,

345

Huddunge, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, forsaml. i Uppsala

417

ärkestift
752
Hudiksvall, kaup. Hälsinglannissa,
stad i Hälsingland
14
Huittinen, pitäjä
Satakunnassa,
418, 460
socken i Satakunda
Humble, Joh. Gabr., Lännän srk:n
kappa!., kapellan i Länna for656, 767
saml
Humble, Christoph., maist. mag.

708

406

461
107
186
601
305
586

Hupel, August Wilhelm, saksal.
kielentutkija, pappi, tysk språk-

kartanpiirtäjä, tysk kartograf

. .

....

....

forskare, präst
438, 493
seurak. Uplannissa, for213, 214, 367
saml. i Uppland
Huss, Erik, papinkokelas, prästkandidat
754
Hvittis se Huittinen.
Husby,

Johann Baptist, saksal.

Hommanäs, maatila lähellä Porvoota, lantegendom närä Borgå
von Hontheim, Joh. Nikolaus, katol. piispa in partibus infidelium,
katolsk biskop in partibus infidelium
Horatius Flaccus, roornal. runoilija, romersk skald
192, 437,
Horn, Arvid Bernhard (?), kreivi,
valtiomies, greve, statsman
Horn
von Horn ("en von H. i New-

Humble, Olaus, maist., mag. 107, 766
Humle, välskäri, fältskär
542
Hummelhjelm, Hans(?), Hallannin
l:n maaherra, landshövding i
Hallands 1
74

288
259

Hydren, Erik, Upsalan akat:n profess., profess. vid Uppsala akad.
413
452
500
659

York")
763
Hornborg, Johan, turkul. varatuomari, vicehäradshövding fr. Åbo 722

Hortelius, Joh., Marttilan kirkkoh.,
khde i S:t Martens
435
Hortenius (näin tekstissä alkuperäisen mukaisesti; ehkä Hortelius? Så i texten enl. originalet.
Möjligen Hortelius?)
392
Hosea, profeetta, profet
686
Howe, kenraali, general
760

Hydren, Lars, profess. ja tuomiorov. Upsalassa, profess. och domprost i Uppsala 83, 152, 246, 315,
....

316, 317, 318, 565, 566, 691, 767

Hylleen, Henrik, Turun akat:n kirjastonhoit., bibliotekarie vid Åbo

akad

54, 56, 111

Hägg, Andr. Petri(?), yliopp., sittemm. maist., vihd. Oulun kappal., stud., sederm. mag., slutl.
kapellan i Uleåborg
235
Hälsingborg, kaup. Juutinrauman

rannalla, stad vid Öresund 160, 292
Häme 85, 199, 230, 263, 285, 433,
Hämeenlinna, kaup.
stad i Tavastland

Hämeessä,
231,

540

792

Hämeenkyrö, pitäjä Satakunnassa,
socken i Satagunda .. 273, 428, 471
Hämeen tulli (Turussa, i Åbo) .. 416
Härmä (Alahärmä), pitäjä EteläPohjanmaalla, socken i Syd445
Österbotten
Härnösand, kaup. Ångermanlannissa, stad i Ångermanland
186,
Höckert,

Joh.,

Uudenkaupungin

kirkkoh., khde i Nystad

227
Högman, David, Utsjoen kirkkoherra, khde i Utsjoki
428
Höijer
537, 538
Hök, pappi, präst
443
von Höpken, And. Joh., valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre
von Höpken, Karl Fredrik, valtiosihteeri, vapaaherra, statssekrete-

rare, friherre

396

Hörman, Jean, nimismies, befallningsman
250, 370, 371

Idman, Daniel Nicolai, lin kirkkoherra, khde i Ijo
243
Idman, Gustaf, Pohjanmaan laamannikunnan laamanni, lagman i
Österbottens lagsaga
446
Idman, Gust. Nic, Pälkäneen kirk428, 438
koh., khde i Pälkäne
Idman, Nils, (junior), Huittisten
kirkkoherra, rovasti, teol. t:ri,
khde i Hvittis, prost, teol. d:r
Igelström, pappi, präst
Ignatius, And. Herm.,

306

Sahalahden
pit.apul., sockenadj. i Sahalax .. 482
Ignatius, Joh., Turun hovioik:n

Ihre, Joh., Upsalan profess., kanslianeuvos, profess. i Uppsala,
kansliråd 87, 156, 194, 315, 395,
606, 607, 613, 615, 620, 621, 625,
Ihre, rouva, fru
li, pitäjä Pohjanmaalla, socken i
456,
Österbotten
lislanti, Islanti, saari ja itsen, valtio Atlantin pohj.osassa, ö och
självst. stat i norra Atlanten ..
Ijo, se li.
Ilmajoki —• Ilmola, pitäjä EteläPohjanmaalla, socken i SydÖsterb. 167, 238, 375, 378, 404,
534, 535, 540, 543, 546, 547,
Imhof, Jacob Wilhelmt?), saksal.
oppinut, tysk lärd
Ingenhouse, t:ri Wienissä, d:r i
Wien
....

314
546

609

551
291
289

Inga

Innocentius 111, paavi, påve
10
Indiska havet
Ingman, Alexander, maist., Turun
akat:n dosentti, mag., docens vid
Åbo akad
440
Ingman
255
Inochodsof, astronomi, akateemikko Pietarissa, astronom, akademiker i S:t Petersburg
455
Insulin, Nils, T:holman konsistorin
notaari, maist., mag., konsist.-not.
214, 694
i Sthlm
Irtysj, Ob-joen lisäjoki Siperiassa,
biflod tili Ob i Sibirien
256
Isaacsdotter, Elisabet
72
Ishavet se Jäämeri.
Isokyrö, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,
socken i Syd-Österbotten 420,
....

varapresid., vicepresid.

i Åbo
418, 427, 445, 466, 486
Ignatius, Lovisa Margareta, naim.
leht. Isaak Nordbergin kanssa,
gift m. lekt. Isaak Nordberg .. 482
Iharis, koski Kuhmalahdella, fors
i Kuhmalax
86
hovrätt

Ispoinen
nassa, gods i

S:t Karins socken

Itä-Göötanmaa, maakunta EteläRuotsissa, landskap i södra Sverige

70, 90, 108

793
Ilämeri

lusti, vuorineuvos,

256
35

bergsråd

Jagellonica, Catharina,

kuninga-

drottning

63
Jakob, seurak. T:holmassa, församl. i Sthlm
18
Jakobstad se Pietarsaari (kaup.).
Jakutsk, vapaavaltio Lena-joen varrella Siperiassa, fristat i Sibirien
289, 455
vid Lena
Jalasjärvi, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten
551
Janakkala, pitäjä Hämeessä, socken
231
i Tavastland
Jansson, laamanni, lagman 450,
tar,

....

157
Jeansson, maisteri, magister
Jena, kaup. Thiiringenissä, stad i
Thiiringen
601
Jenisei, joki Siperiassa, flod i Sibi263
rien
Jennings, Sara, naim. valtaneuvos
Karl Otto Hamiltonin (af Hageby) kanssa, g.m. riksrådet Karl
13
Otto Hamilton (af Hageby)
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm, saksal. teologi, tysk teolog 120
Johan 111 se Juhana 111.
Johannes Magnus, Ruotsin viimeinen katol. arkkipiispa, historioitsija, Sveriges siste katolske ärkebiskop, hävdatecknare
122
Johnsson, Karl Fredrik, maist.,
vihd. Porin koulun reht., mag.,
slutl. rektor för Björneborgs
skola
433, 435
Johnsson, Kristian, aman. consist.
19, 25, 26
eccl
Jomala, pitäjä
Ahvenanmaalla,
81, 648
åländsk socken
Joterna, muinaisskandin.
Jootit
tarunomainen kansa, fornskandin. mytologisia folk
268
Jorois, pitäjä Savossa,
Joroinen
socken i Savolax
483

Josef, saksal.-roomal. keisari, tysk125
romersk kejsare
Josephi, Abraham, Tyrvään kirk273
koh., khde i Tyrvis
Juhana 111 61, 63, 412, 429, 432, 612
Julen, (Julin, Henrik?), hospitaalinsaarnaaja,

hospitalspredikant 451

Julin, kts. se Julinsköld.
Julinsköld, (Julin), Per, Upsalan
akat: n rahast.hoit., räntmästare
vid Uppsala akad. 179, 200, 203,
Jung, kirjuri, postivirkailija, sitpostimestari,
skrivare,
temm.
postbetjänt, sedermera postmästare
477

Junes, Heikki, oriveteläisiä lahkolaisia, en av sekteristerna i Orivesi
282
Jusleen, Karl,
kontra-amiraali,
konteramiral
525
Juslen, Pehr, junior, Turun hovioik:n asess., revisiosiht. T:holmassa, assessor i Åbo hovrätt, revisionssekret. i Sthlm 407, 426,
430, 431, 446, 448, 456, 457, 479,
485, 488, 491, 494, 496, 498, 499
....

Juslen, Petter, senior, Turun hovioik:n notaari, vihdoin hovioik:nneuvos, notarie, slutl. hovrättsråd i Åbo hovrätt 67, 379,
Juslenius, Daniel, ensin Porvoon,
sitten Skaran piispa, biskop i
67, 482
Borgå, sederm. i Skara
....

Justander, Joh. J.(?), dosentti,
Suomen maantieteell. kommission observaattori, docens, observator vid geogr. kommissionen i
Finland
749
Juusten, Katarina, ratsumest. J:n
tytär, piispa Thauvoniuksen äiti,
ryttmäst. J:s dotter, bisk. Thauvonii moder
437

794
Juusten,

Paavali

(Paul),

331, 332, 333, 334, 336, 338, 423,
425, 444, 447, 460, 470, 499, 586,

piispa,

biskop 93, 94, 95, 96, 97, 98, 412,
420, 424, 432, 437, 469, 486, 496, 497
Juusten, Paul (edell. pka?, den
föregåendes son?)
412, 437
Juvelius, Erik, maist., Kruunupyyn
kirkkoh., mag., khde i Kronoby 544
Jägerschiöld, Claes Erik(?), kapteeniluutnantti, kaptenlöjtnant

Kalm, rouva fru, kts. se Sjöman,
Anna Margareta.
Kalmar, kaupunki ja hiippakunta
Etelä-Ruotsissa, stad och stift i
södra Sverige 151, 190, 301, 318,
Kalmeter,

maakunta Norlannissa,
36
landskap i Norrland
256, 257, 258
Jäämeri
Jönköping, kaup. Smoolannissa,
stad i Småland
608
Jämtland,

Kaarle herttua, hertig Karl 98, 453,
Kaarle

IX,

Ruotsin

kuningas,

Svensk konung

.

kapell närä Åbo

630
Kalseniuksen prof.-virka, "professor Kalsenianus", piispa Anders
Kalseniuksen Upsalaan perustama teol. prof.-virka, en av biskop
And. Kalsenius upprättad teol.
professur i Uppsala . . 194, 195, 723
koillisKamtsjatka,
niemimaa
Aasiassa, halvö i Asien
253, 256
Kangasala, pitäjä Hämeessä, socken
277, 284, 645, 718
i Tavastland
Kankaanpää, pitäjä Satakunnassa,
socken i Satakunda
690
Kanniainen, ratsutila Karkussa,
rusthåll i Karku
186
Kanton, kaup. Kiinassa, stad i Kina
....

684

Kaarle XI, Ruotsin kuningas
Svensk konung 96, 99, 106, 110,
Kaarle XII, Ruotsin kuningas,
106,
Sv. konung
Kajana, kaupunki PohKajaani
janmaalla, stad i Österbotten ..
458,
Kajaaninlinna(n lääni)
Rajalahti
Kajalaks (Pälkäneellä, i Pälkäne)
Kajaneborg se Kajaaninlinna.
Kakskerta, kappeli läh. Turkua,

kauppaneuvoksetar,

kommerserådinna

....

259
84
739
232

645

Kalajoki, pitäjä Keski-Pohjanmaalla, socken i mellersta Österbotten
Kalling, Pehr, everstiluutnantti,
överstelöjtnant
508, 509
Kalling, Mårten, amiraliteetin kap-

teeni, vapaaherra, amiralitets509
kapten, friherre
Kallingska huset (T:holmassa, i
Sthlm)
510, 511
(Pehr),
Kalm, Pietari
Turun
akat:n profess., profess. vid Åbo
akad. 34, 181, 261, 264, 320, 326,

Kaolin, laivuri, skeppare
728
Karis se Karjaa.
Karislojo, se Karjalohja.
Karjaa, asutuskeskus Länsi-Uudellamaalla, bosättningsområde i
västra Nyland
469
Karjalohja, pitäjä läntisellä Uudellamaalla, socken i västra Nyland
Karkku,
Satakunnassa,
kunta
186, 471
socken i Satakunda
Karl, se Kaarle.
Karl Peter Ulrik, kts. se Pietari 111.
Karl Ulfsson tili Tofta, ritari ja
valtaneuvos, riddare o. riksråd 92
Karlberg, kunink. huvilinna Solnassa, kungl. lustslott i Solna .. 565
Karlshamn, kaupunki Blekingen
läänissä, stad i Blekinge 1
166

795

Karlskrona,

Ruotsin

Kepplera, Anna Brita, rovastinna,

laivaston

Blekingen
läänissä,
Sveriges örlogshamn i Blekinge

pääasema

prostinna

75, 76, 350, 519
län
Karlskyrka, kts. se Söderby.
Karlstad, kaupunki Värmlannissa,
stad i Värmland 151, 398, 623,
Karlö, se Hailuoto.
Karpaatit,
vuoriselänne
KeskiEuropassa, bergskedja i Mellan256, 260
Kaspian meri
Kaspiska havet 37, 289
Kastelholm, vanha linna Sundin
pit:ssä, gammal slott i Sunds
socken
445
Katarina, seurak. T:holmassa, församl. i Sthlm
107
Katarina I, Venäjän keisarinna,
rysk kejsarinna
768
Katarina 11, Venäjän keisarinna,
455
rysk kejsarinna
Katariinan koulu
Katarina skola
europa

Katrinburg

254

pitäjä
Kauvatsa,
Satakunnassa,
socken i Satakunda
Keitele, järvi Pohjois-Hämeessä,
sjö i n. Tavastland
Keith, James, kenraali, general . .
Kelviå, se Kälviä.
Kemi, kaup. Pohjanmaalla, stad i
8, 483,
Österbotten
Kemi älv (Vienan
Kemijoki
Karjalassa, i ö. Karelen)
Kemijärvi
Kemiträsk, pitäjä
Pohj.- Pohjanmaalla, socken i n.
Österbotten
pitäjä
Kemiö,
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 39, 144,

Kennicot, Benjamin, engl.

raama-

tuntutkija, t:ri, engelsk bibelforskare, d:r, 183, 594, 607, 611, 613,
614, 615, 616, 618, 619, 620, 622,

711

71

Kepplerus, Alexander, Turun kaupunginsihteeri, stadssekret. i Åbo 264
Kepplerus, Gabriel, Pohjan kirkkoherra, khde i Pojo
71, 507,
Kettvik
Kheraskoff, Mikael, venäl. runoilija, rysk skald
Kiel, katip. Pohj.-Saksassa, stad i n.
Tyskland
Kiemmer, Martin, asianajaja Turussa, advokat i Åbo
Kierman, Gust., tukkukauppias,
....

489
261

411
140
359

grosshandlare
394
Kiesewetter, Gottfried, kirjakauppias ja -kustantaja, bokhandlare
och -förläggare
312
Kiesling, Johann(?), saksal. luteril. teologi, tysk luthersk teolog 49
Kihlmark, maisteri, magister
105
Kikovius, And., pataljoonansaarnaaja, vihd. Oulun kirkkoh., bataljonspred., slutl. khde i Uleåborg
445
Kimito, se Kemiö.
Kinda härad
72
....

Kinmark, Erik, teol. prof
464
565

513
764

195

Kisko,
Vars.-Suomessa,
kunta
socken i Egentl.-Finland 270,

Kiörning, Olof, Härnösandin superintendentti, superintendent i Härnösand
397
Kjulo, se Köyliö.

Kjuloholm, se Köyliönkartano.
420

Klara, srk., förs
Klaran koulu

503
Klara skola 766,

Kleschowa, kylä 10—15 peninkulman päässä Vienanmeren rannasta, by 10—15 mii fr. Vita havets
kust
260
Klick, Karl, everstiluutn., överstelöjtnant
651

796
Korpo, saaristopitäjä läh. Turkua,
skärgårdssocken närä Åbo

Klingenstierna, Samuel, Upsalan
yliopiston profess., profess. vid

Uppsala akad
Klingenstierna, fru
Klostergatan, se Luostarinkatu.

....

Korpolander, laivuri, skeppare ..174

314

Kortholt, Christian(?), saksal. evänkeel. teologi, tysk evangelisk teo49
log
Koski (T. 1.), pitäjä Vars.-Suomessa, socken i Egentl.-Finland
144
Kotelnikow, Pietarin tiedeakatemian profess., profess. vid S:t
Petersburgs vetenskapsakad. 286,

Kluvensich, Henrik, Raahen pormestari, borgmästare i Brahestad 543
Knoge, Lars, Husbyn ja Skederidin
kirkkoh., kyrkoherde i Husby
och Skederid
367
Knös, Olof Andersson, Upsalan yliopiston ylimäär. apul., e. o. adj.
17, 30, 107
vid Uppsala akad
Koch, Cornelius Dietrich(?), saksal. luteril. teologi, tysk luthersk
teolog
49
Kokemäki, pitäjä
Satakunnassa,
socken i Satakunda 228, 229, 273,
Kokkola, kaup. Keski-Pohjanmaalla, stad i mellersta Österbotten
Kolmodin, Gustaf, pappi Gotlannissa, präst i Gotland
Kolmodin, rovasti
Kolywanska bergwärk, vuoriteollisuuslaitoksia Länsi-Siperiassa, n.
200 km. lounaaseen Tomskista, i
väst Sibirien, omkr. 200 km. s.v.
om Tomsk
Konfucius (Confutius), kiinalainen
oppinut ja uskonpuhdistaja, kinesisk lärd o. reformator
Konow

Konstantinopel

345
605

....

Kowij, Tukholman

suomal. srk:n
kirkkoh., khde i Sthlms finska
kirkkoh., khde i finska församl.
i Sthlm
Krabbe, Engelbrekt Adam, everstiluutnantti, överstelöjtnant
Krabbe, Karl Fredr., Turun hovioik:nneuvos, hovrättsråd i Åbo
Krafft, mag
Kraftman, Joh., taloustieteell. kirjailija, nationalekonomisk för313, 388, 389,
fattare
Kreander, Salomon, sittemm. Turun akat:n profess., sederm. profess. vid Åbo akad. 82, 414, 417,
422, 423, 424, 427, 429, 441, 444,
445, 449, 451, 456, 457, 470, 486,

378
8
488
289

729

261
Kristinestad,
Kristiinankaupunki
kaupunki
Etelä-Pohjanmaalla,
48
173

375, 489
stad i Syd-Österbotten
Krogius, Karl, maist., sotilaspappi,
sittemm. Jomalan kirkkoh., mag.,
fältpräst, sederm. khde i Jomala

Konstantinopoli,

Turkin ent. pääkaup., Turkiets
forna huvudstad
Kopernikus (Coppernicus), Nicolaus, tähtitieteilijä, astronom ..
Korintier
Korinttalaiset
Korois, Turun piisKoroinen
panistuimelle kuuluva tila Maariassa, lantegendom i S:t Marie
tillhörig biskopsstolen i Åbo ..
Korpi, tila Ilmajoella, lantgods i
534,
Ilmola

37

315

121
Krogius, Paul, Turun akat:n do-

463
606

486
541

sentti, sitten Porvoon lukion leht.
ja vihd. sikäl. piispa, docens vid
Åbo akad., sederm. lektor vid
Borgå gymnasium, slutl. biskop
80, 426, 465
i Borgå
Kronoby, se Kruunupyy.
Krook, Jakob, Hollolan rovasti,
prost i Hollola
79

797

Krook, Gustaf, lääninkamreeri,
länskamrerare
Krook, mamsell
Krus
von Krusenstierna, Fredrik, vihd.
laamanni, slutl. lagman
von Krusenstierna, Mauritz Adolf,
kapteeni, vihd. amiraali, kapten,
slutl. amiral
Kruunupyy, pitäjä Keski-Pohjanmaalla, socken i mellersta Öster87,
botten

428
466
21
760

504

412

Kruger (Criiger, Petrus(?), mate239
maatikko, matematiker)
Kryger, Joh. Fredr., kauppaneuvos,
valtioll. kirjailija, kommerseråd,
27
pojitisk författare
Kuhmalax, pitäjä
Kuhmalahti

Hämeessä, socken i Tavastland 85
Kullin, Lorentz Julius, matematiikan lehtori Gööteporin lukiossa,
maist., lektor i matematik vid
. 246
Göteborgs gymnasium, mag.
Kulin, kylä Tschekkoslovakiassa,
by i Tscheckoslovakien
463
Kumo, se Kokemäki.
Kungsberg
35
Kungsholmen, kaup.-osa T:holmas14, 166
sa, stadsdel i Sthlm
pappi
Philadelphiassa,
Kunze,
761
präst i Philadelphia
Kuopio, kaup. Savossa, stad i Sa66, 436, 489
volax
Kupittaa
Kuppis, puisto ja lähde Turussa, park och surbrunn
415, 416
invid Åbo
Kurck, vapaaherra, friherre
602
Kurck, Matts, se Kurki, Matti.
Kurikka, nyttemmin pitäjä Eteläpohjanmaalla, numera socken i
534, 535, 540
Syd-Österbotten
Kurki, Matti, vanhemman Kurkisuvun kantaisä, pirkkalaispäällikkö, stamfader tili den älsta grenen av ätten Kurck, birkalahöv285
ding
.

Kustaa I, Ruotsin kuningas, konung av Sverige .. 61, 63, 64, 96, 101
Kustaa 111, Ruotsin kuningas, konung av Sverige . . 26, 194, 253,
Kuusamo, pitäjä Pohjois-Pohjanmaalla, socken i Nord-Österbot420, 489
ten
Kylmäjärvi, keskievari Kurikassa,
gästgivargård i Kurikka
535
Kyrö, kts. se Hämeenkyrö.
Kälviä, pitäjä Pohjanmaalla,
361,
socken i Österbotten
Köhler, Jakob Israel, Vängän kirkkoh., rovasti, teol. t:ri, khde i
Vånga, prost, teol. d:r
Köln, kaup. Reinin maakunnassa,
stad i Rhenprovinsen
125
Königsberg, Itä-Preussin pääkaup.,
huvudstad i Östpreussen
Königsmonsius,

Joh.

Christoph

. .

489

577
129
560
141

Köpenhamn
Kööpenhamina 112, 133
Köping, kaup. Etelä-Ruotsissa, stad
i södra Sverige
17
Köyliö, pitäjä
socken i s.

Etelä-Satakunnassa,

Satakunda

690
Köyliönkartano, kartano Köyliössä,
301
herrgård i Kjulo

Laatokka

257, 260
Ladoga
T:holman
församl.,
Ladugårdslands
Östermalmilla, i Sthlm, Öster137
malm
Lagerberg, Karl (?), kainarirevision
siht., sekret. i kammarrevisionen

Lagerbielke, Axel, vara-amiraali,
vapaaherra, viceamiral, friherre 518
Lagerborg, Barbara Katarina, synt.,
född Hising
490
Lagerborg, Joh. Adolf, Mynämäen
ja Maskun tuomiok:n tuomari,
häradsh. i Virmo o. Masku domsaga
439, 471

798
Sven, historioitsija,
kanslianeuvos, historiker, kansli102, 117, 129, 131, 132,
råd

Landsberg, kappal. apul. Rimbon
ja Rön srk:ssa, kapellansadj. i
Rimbo o. Rö
765

Lagerbring,
....

Lagercreutz, l rouva, fru

510

Lagerfeldt, Gust. Adolf, Linköpingin l:n maaherra, landshövding i
Linköpings 1
74
Lagerflycht, Johan, Turun hovioik:n presidentti, president i Åbo
58, 350, 396
hovrätt
Lagerflycht, Karl Barthold, kanslianeuvos, kansliråd
570
597
Lagerman, pappi, präsl
Lagerström, Magnus, kauppaneuvos, kommerseråd
724
Lagus, Georg, rykmentin pastori,

vihd. Vihdinkirkkoh., regements81
pastor, slutl. khde i Vichtis ..
Laihia, seurak. EteläLaihela
Pohjanmaalla, församl. i SydÖsterbotten .. 378, 447, 536, 543, 551
Laihiander, Joh., Euran, sitten

Lang, Jakob, Narvan, sittemmin
Linköpingin piispa, biskop i
Narva, sedermera i Linköping
von Lang, Nils, amiraliteetin kamarineuvos, kammarråd vid ami-

ralitet
505
Langebeck, Jakob, tanskal. historioitsija, dansk historiker
139

Lantingshausen, Jak. Al.br., ylikäskynhaltija, vapaaherra, överståthållare, friherre
46
Lappfjerd, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten 237
Lappi, lappalainen
Lappland,
lapp 130, 131, 166, 203, 267, 285,

Lapua, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,
....

Närpiön kirkkoh., lääninrovasti,

i Syd-Österbotten 491,
495(?), 541, 542, 543, 545, 546

socken

Lauraeus, Alex, maist., sotilaspappi, vihd. Lohjan kirkkoh., mag.,
fältpräst, slutl. khde i Lojo 442, 458

teol. t:ri, khde i Eura, sedän i
Närpes, kontr.-prost, teol. d:r
Laitila,
Vars.-Suomessa,
pitäjä
socken i Egentl.-Finland 417, 459, 460
Lallerstedt, fyysikko, fjsiker
587

Lauraeus, Gabr., teol. prof. Turus
russa, tuomiorov., teol. prof. i
196, 259, 726, 729
Åbo, domprost

Lamberg, Erik, Gööteporin piispa,
biskop i Göteborg 151, 194, 461,

Laurentius,
Paulinus
Gothus
Ruotsin arkkipiispa, Svea rikes

....

Lansea, Charlotta Eleonora

366

Lanaea, Greta Engla

366

Lanaea, Jakoba (Jakobina), Johan366, 367
na
Lanaeus, Anders, tuomari, varalaamanni, häradshövding, vicelag250, 365, 366, 369, 370, 378
man
Landberg, rouva, fru
311
....

..

ärkebiskop
100
Laurentius Petri, Ruotsin ensimm.
luteril. arkkipiispa,
Sveriges
första lutherska ärkebiskop
126
....

Laurin, Mårten, Pyhäjärven, sitten
Kälviän kappal., kapellan i Pyhäjärvi, sederm. i Kelviå
361
Laxman, Erik, tiedemies, vetenskapsman
441, 455, 592

1 Näin tekstissä alkuperäisen muk. Pitänee olla: Lagercrantz, (Anna Christina, Gust. Grubben vaimo).
Så i texten enl. originalet. Torde vara: Lagertrantz, (Anna Christina, g. m. Gust. Grubbe).
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Lebell,
teol.
d:r
Lebell,
teol.
d:r
Leche,

Fredrik, Ulvilan kirkkoh.,
t:ri, khde i Ulfsby, teol.

Mikael, Ulvilan kirkkoh.,
t:ri, khde i Ulfsby, teol.
226,
Joh., lääket. profess. Turussa, med. prof. i Åbo 71, 321,
725,
Lefren, Lars Olaf, sittemm. profess.
Turussa, sederm. profess. i Åbo
75, 76, 111, 113, 175, 407, 408,
412, 414, 431, 451, 457, 463, 467,
468, 469, 473, 474, 477, 479, 486,
492, 606,
Lehnberg, kts. se Lenberg.
Leijonhufvud, suku, ätt
63,
Leijonhufvud, kts. se Lewenhaupt.
Leijonhufvud, Margareta, kuningatar, drottning
Leijonmarek, Sven Johan, kamarikollegion siht., sekret. i kammarkoll
Leipzig, kaup. Saksissa, stad i
118, 412, 601,
Sachsen
Leistenius, Jakob, Mietoisten kappal., kapellan i Mietois
Leksand, maalaiskunta Kopparbergin läänissä, landskommun i
Kopparbergs 1
166,
Lemberg, Karl
Henrik, Seilin

428

596

Lehnberg eller prof. Pehr Lehnberg
35
Lencquist, Brita Magdalena, synt.
född Röring, rouva, fru
455
Lencqvist, Erik, Karjalohjan, sitten
Oriveden kirkkoh., teol. t:ri,

khde i Karislojo, sedän i Orivesi,
teol. d:r 433, 435, 440, 443, 457,
734
Lenning, Karl Peter, musiikkitireh-

tööri Turun akat:ssa, musikdirektör vid Åbo akad
Leopold, tuomari, häradshövding
616
64

64

Less, tohtori, doktor
Letala, se Laitila.
Lexelius,

133

hospit.-saarn.,

predik
Lewenhaupt, Karl

70

hospitals-

Emil,

576, 590
kreivi,
709

kenraali, greve, general
kreivitär, grevinna

I.ewenhaupt,
660
619

Levin,

Gust.,

Maarian

pit:apul.,

sockenadj. i S:t Marie

Lexell, And., Turun akat:n
534

167

hospit. saara., sitten Korppoon
kappal., varapast., predik. i
Sjählö hospital, sederm. kapellan i Korpo, vicepastor
722
Lembois, se Lempäälä.
Lempäälä, pitäjä Satakunnassa,
304, 305
socken i Satakunda
Lemu,
Vars.-Suomessa,
pitäjä
socken i Egentl.-Finland
645
Lenani s, Knut Nilsson (?), Delsbon kirkkoh., khde i Delsbo
208—209, 702(?)
Lenberg(?), joko optikko Karl
Lehnberg
tai profess.
Pehr
Lehnberg, antingen optikern Karl

457
mate-

matiikan profess.,
sittemmin
astronomian profess. Pietarissa,
prof. i matem. vid Åbo akad.,
sederm. astron. prof. i S:t Petersburg 251, 259, 397, 415, 421,
484, 493, 744, 745, 746, 747, 751
....

Libelits, se Liperi.
Lidbeek, Erik Gust., luonnonhist.
prof. Upsalassa, prof. i naturalhistoria i Uppsala
7
Liden, Joh. Henr., maist., oppihist.
dosentti, kirjaston amanuenssi
Upsalassa, mag., docent i lärdomshist. och aman. vid bibl. i
Uppsala
72, 88, 100, 135, 152
Liden, Martin, teol. leht., rovasti,
teol. lektor, prost
72, 100, 152
Liden
455
Lidin
21, 25

800
Lieto,
Vars.-Suomessa,
pitäjä
socken i Egentl.-Finland 21, 486,

Lindegren, And

750

Lindqvist, Joh., matematiikan prof.
Turun akat:ssa, profess. i matematik vid Åbo akad. 421, 423,

von Liewen, Hans Henrik, valtaneuvos, Pommerin kenr.-kuv.,

Turun akat: n kansi., riksråd,
gen.-guv. i Pommern, kansler för
Åbo akad. .. 424, 435, 441, 640, 644
Lilius, Anders, Messukylän kirkkoh., khde i Messoby
21, 23

17
Lindegren, tohtori, doktor
Lindenstedt, siht., sekret
513
Linköping, kaup. Itä-Göötanmaalla,
stad i Östergötland 70, 301, 398,

Lilius, Gustaf, (senior), Messukylän kirkkoh., khde i Messoby .. 438
Lilius, Gust. (junior), Messukylän
kirkkoh., khde i Messoby
438

von Linne, Karl,

Liljesparre, suku, ätt
Lillheikkilä, se Vähäheikkilä.
Lilliehök, suku, ätt

63
63

Lillienberg, Joh. Georg, vuorikollegion presid., kreivi, presid. i

bergskollegium,

713

greve

Lillienberg, kenraalitar, generalska 305

Lillieshun "tant"

505

Lilliestråle (Broms), Gust. Ad.,
teol. t:ri, Strängnäsin lukion

leht., Aspön kirkkoh., teol. dr,

lektor vid

Strängnäs gymnasium,

khde i Aspö

612
119

Lilliestråle

Lillkyrö, se Vähäkyrö.
Limatius, yliopp., stud
383, 384
Limingo
Liminka, pitäjä Pohjanmaalla, socken i Österbotten
Lind, Joh. Gabr., Porvoon lukion
leht., sittemm. Lappträskin kirkkoh., gymnasielektor i Borgå,
sederm. khde i Lappträsk 83,
Lindblom, Christer, Grebon kirkkoh., rovasti, khde i Grebo, prost 577
Linde, pitäjä sekä Gotlannissa että
Västmanlannissa, socken både på
Gotland och i Västmanland
17
....

luonnontutkija,

arkiaatteri, naturforskare, arkiater, 87, 88, 156, 190, 255, 315, 356,

von Linne, Karl, junior, Upsalan
prof., profess. i Uppsala ... .470, 484
Lintulampi
539
Liperi, pitäjä Karjalassa, socken i

Karelen
38, 436, 469, 476,
"Lisa", Jerem. Walleniuksen palvelijatar, Jerem. Wallenius' tjänarinna
Liscov, Salomon(?), saksal. maist.
ja runoilija, tysk mag. o. poet ..
de Lith
Lithander, Joh., maist., sittemm.
Nuckön kirkkoh., mag., sederm.
43, 44,
khde i Nuckö
Lithovius, Isaacus Michaelis, Lapuan kirkkoherra, rovasti, khde
i Lappo, prost
Lithovius, Gust. Michaelis, Lapuan
pitäjänapul., sockenadj. i Lappo

483

699
34
48

438

491

Lithovius, Mikael Samuelis, maist.,
Limingan kappal., sitten Lapuan
kirkkoh., mag., kapellan i Limingo, sederm. khde i Lappo
549
Lizelius, And., Pöytyän, sittemm.
Mynämäen kirkkoh., maist., khde
i Pöytis, sederm. i Virmo, mag.
Livius, Titus, roomal. historiankirj., romersk hävdateckn
678
Ljungby, srk. Kalmarin hiippakissa, förs. i Kalmars stift
576
....

801
Ljungberg, C. F.(?), tuomiorovasti,

domprost

152

Ljungberger, Gustaf, maalariakatemian professori, professor vid
målarakademin
100
Ljusdal, srk. Hälsinglannissa, för-

saml. i Hälsingland
Lochner, Stefan(?), saksal. taidemaalari, tysk målare
Lode, Joh. Henr., majuri, Turun
ja Porin I:n laamannikunnan
laamanni, major, lagman i Åbo
425,
o. B-borgs l:ns lagsaga
I-ode, Jöran Wilh., Vaasan hovioik:n asess., vihd. presid., assessor i Vasa hovrätt, slutl. presid.
Loenbom, Samuel, hist. kokoilija
ja julkaisija, hist. samlare och
....

utgivare

652
291

449

460

Loimijoki, pitäjä Vars.Loimaa
Suomessa, socken i Egentl.-Fin458, 467
land
Lohja

Lomeier, Johann, saksal. hist.-tutkija, tysk historiker

428
491

149

690

saari, varvskommissarie 516, 517,
Lundberg, Samuel, antikviteettikollegion asessori, assessor i antikvitetskollegium
104, 105
Lund(ius), David, piispa, biskop 323

Lundo, se Lieto.

Luostarikatu, katu Turussa,

gata

i Åbo
"Lurceus, Malaehias"

417
433

Luth, Axel, tohtori, Boråsin rovasti, doktor, prost i Borås 75, 76
Luther, Martin
112
Lybecker, Georg(?), kenraalimajuri, generalmajor
9
Lydeman,

133

Jakob Joh., apteekkari

Turussa, apotekare i Åbo

294, 485

Lydius

Loppila,

661

Lostbom, Johan Anders(?), sittem.
profess., sederm. profess
652
15

Lundberg, Niklas, veistämönkomis-

Liideke, tohtori, doktor
49

London
Lontoo 75, 76, 77, 490,
608, 610, 613, 615, 617, 750, 760,
(? Lupaja 1. Loppila Perniössä, i Bjärnå)

289
tenskapsakad
Lostierna, Cosi, rouva fru
370
Lostierna, Johan, Turun hovioik:n
neuvos, hovrättsråd i Åbo hov71, 350
rätt
Lovisa, kaup. UudellaLoviisa
maalla, stad i Nyland
432
Lowito, Pietarin tiedeakat:n profess., profess. vid S:t Petersburgs
vetenskapsakad
286
Lovö, pitäjä
T:holman l:ssä,
socken i Sthlms 1
18
49
Luft, Eri
Lund 17, 18, 68, 72, 89, 90, 93, 113,
138, 182, 293, 301, 425, 511, 512,
514, 574, 575, 576, 577, 620, 621,

162

Loffman, Karl Gust., sotatuomari,
asessori, auditör, assessor
431

Lojo, pitäjä Uudellamaalla, socken i Nyland 37, 224, 264,
Lohtaja,
Pohjanmaalla,
pitäjä
357,
socken i Österbotten
Loka, kylpylä Keski-Ruotsissa Grythyttan pit:ssä Örebron läänissä,
brunnsort i mellersta Sverige
(Grythyttans s. i Örebro län) ..
Lokalaks, pitäjä Vars.Lokalahti
Suomessa, socken i Egentl.-Finland

Losito, Pietarin tiedeakat:n profess., profess. vid Petersburgs ve-

Lyserus (mahdoll.,
pus?, polyhistor,
helm, teol. t:ri,
intendentti, teol.
dent i Torgau)

49

möjl. Polycartahi, eller WilTorgaun superd:r, superinten-

154

802

Längelmäki,
pitäjä
Hämeessä,
socken i Tavastland
81, 285
Länna, srk. Roslagenissa, församl.
i Roslagen
656
Länsi-Göötanmaa, maakunta Ruotsissa, landskap i Sverige 55, 155,

maakunta pohj. Norrlannissa, landskap i n. Norrland

Länsipohja,

87

Löfwenskiöld, Henr. And., kamarirevisionasessori, assessor i kam509, 512, 517
marrevisionen
Löfvving, Tapani (Steffan), soturi,
krigare
259
Lönbom, kts. se Loenbom.
Löwen, Axel, Pommerin kenr.-kuv.,
generalguv. i Pommern
640
Löwenhielm, Karl Gustaf, kreivi,
kansliapresidentti, greve, kansli27, 79
president

Maalahti

Malax, pitäjä EteläPohjanmaalla,
socken i Syd458, 490
Österbotten
Maanpää, kts. se Maanpää.
Maaria, pitäjä lähellä Turkua,
socken närä Åbo 422, 425, 457,
Maecenas, Gaius, roomal. ritari, romersk riddare (mesenaatti, mecenat, tieteitten ja taiteitten suosi'
ja, vetenskapens och konsternas
11, 456,
gynnare)
Magnus,(?) (Magnus Rydelius?),
Lundin tuomiorovasti, t:ri, domprost i Lund, d:r
Mainiemi, säteri Kemiössä, säteri
i Kimito
383,
Mallet, Fredric, professori, astronomi, professor, astronom 289,

606

Mathesierne ("bägge två")

307

....

Löckt, kaupunki Pommerissa, stad
i Pommern
8
Löfgren, asessori, assessor
506
Löfgren, Jonas, yliopp., stud

Marcus, evankelista, evangelist ..
Maria, srk. T:holmassa, förs. i
Sthlm
Martin, Anton Rolandsson, Linnen
oppilas, Skandinavian ensimm.
jäämeren tutki ja, Linnes lärjunge,
förste skandinaviska ishavsforska324, 325, 327, 732, 742,
ren
Martin, Roland, Turun hovioik:nneuvos, hovrättsråd i Äbo hovrätt
Martin, Roland, professori T Holmassa, professor i Sthlm
Masku, pitäjä
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland .. 428,
Massia

457

72
385

596

744
350
734
636
718

Mathesius, Aron, maisteri, lähetystöpappi Lontoossa, mag., legationspräst i London 76, 186, 490,
492, 609, 610, 613, 614, 616, 617,
Mathesius, Gabr., Upsalan prof.,
prof. i Uppsala 23, 25, 60, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 227, 315,
Mathesius, Lauri (Lars), Pietarsaaren kappal., kapellan i Pedersöre
Mathesius, Maria, synt. född Niskanen ; rovastinna, prostinna
Mathesius, Mattias Niilonpoika
(Nilsson), maist., kauppias Kristiinankaupungissa, mag., handlande i Kristinestad
Mathesius, Petrus Niklas, Pyhäjoen kirkkoherra, khde i Pyhäjoki
67, 79, 196, 197,
Mathesius, Yrjö (Georg), Uudenkaarlepyyn kirkkoh., khde i Ny447, 490,
karleby
Matisen, Frans, Norrtäljen kaupunginvälskäri, stadsfältskär i Norr....

tälje

318
447
492

492

400

492

366

Matthise, teologi, teolog

48

Maundrell,

48

Maximilian, arkkiherttua, ärkeher730

tig

125

803

Medelhavet, se Välimeri.
Medevi, Ruotsin vanhin terveysvesilähde Itä-Göötanmaalla, Sveriges
älsta brunnsort i Östergötland
293, 294
Meinander, Karl Fredrik, astronomian dosentti, astron. docens
Melalahti, kylä Paltamossa, by i
Paldamo
84
Melalax, se Melalahti.
Melander, Erik, Upsalan yliop:n
profess., profess. vid Uppsala

akad
Melander, Gävlen rovasti,

315
prost

i

Gävle
366
Melanus, Joh., rangaistusvankilan
saarnaaja Helsingissä, stockhus52, 532
predikant i Helsingfors
Melart,1 rovasti, prost
227
....

Meldercreutz, Jonas, kapteeni, kap332,
ien
von Mell, Lars Henrik, Turun
akat:n apteekkari, akademiapotekare i Åbo
449, 491,
Mellin, Bernt Johanf?), vapaaherra, friherre
78,
Menlös, Daniel, mekanikko, yliopiston opettaja, mekaniker, universitetslärare
Mennander, And., Ilmajoen kirkkoh., khde i Ilmola
236,
Mennander, And., Pälkäneen kappal., kapellan i Pälkäne
Mennander, Anders, Uudenkirkon
kappal., kapellan i Nykyrko
....

Mennander, Carl Fredrik junior,
kts. se Fredenheim.
Mennander, Kaarle (Carl) Fredrik
senior, profess., piispa, arkkip.,

483

498
79

68
558
229
377

profess., biskop, ärkebiskop 315,

316,
Mensjikof, Alexander, ruhtinas,
diplomaatti, furste, diplomat
Merckel,
Jakob, kirjanpainaja,
boktryckare
Merckel, (?),2 Joh. Valentin, hovisaarnaaja, Alsikon kirkkoh., hovpredikant, khde i Alsiko
Messenius, Arnold Johan, historian13,
kirjoittaja, historiograf
Messukylä
Messuby, pitäjä Hämeessä, socken i Tavastland 277,
Mesterton, Karl, Turun akat:n filos. profess., profess. i filosofi
vid Åbo akad. 6, 68, 78, 632, 633,
643,
Mesterton, auditör
Metropolitanus
Meyer, Anna, Uirdenkirkon kappal:n And. Mennanderin vaimo,
kapellanens i Nykyrko And.
Mennanders maka
Michaelis, teologi, teolog
Mitau, kaup. Latviassa, stad i Lett....

....

land
Mittler, Gust. Ad., amiraliteettikollegion notaari, sittemm. siht.,
notarie i amlralitetskoll., sederm.
sekret
511,
Miödh, Abr., junior, Nauvon kirkkoherra, khde i Nagu
Moberg(s byggnad), tarkoitettanee
hovioik:n asianajajan Isaak M:n
taloa Hämeentullissa. troligen avses hovrättsadvokaten Isaak M:s
gård vid Tavasttull
Model, hovineuvos (Pietarissa),
hovråd (i Petersburg)
Moldau, alue Ukrainassa, område i
Ukraina

325
622
732

665
747
438

644
471
191

377
48
455

520
428

416
289
252

1
Näin tekstissä alkupin muk. Mahdoll. lyhennys: Melartopaeus, Karl, Uskelan
kirkkoh., lääninrov.
Sä i texten enligt originalet. Möjl. en förkortningt
Melartopaeus, Karl, khde i Uskela, kontr.-prost.
2 Tekstissä alkup;n muk. Menkel.
I texten enl. origret Menkel.

804

Moldenhawer, Daniel Gotthilf, saksal. teologi, tysk teolog
119
Mollerus, Henricus, saksal.-ruotsal.
humanisti, tysk-svensk humanist
Mollerus, Karl Fredr., Korppoon

kappal., kapellan

i

Korpo

568

Mollin, Jonas, tuomari Etelä-Pohjanmaalla, häradshövding i SydÖsterbotten
379
Momma, Peter, kirjanpainaja, boktryckare
349
Monan
333
Monnois, ratsutila
Monnoinen
Lemussa, rusthåll i Lemo
481
17
Monsen, tohtori, doktor
Montan, Olof, asianajaja Turussa,
advokat i Åbo
460

Montgomery

118

Montin, Gust. Daniel, maist., Turun
katedr.koulun kolleega, mag.,
kollega vid katedr.-skolan i Åbo 457
Montin, Henrik, kirkkoherran apvd.
Piikkiössä, Liperin kirkkoherra,
khdeadj. i Pikis, khde i Libe469, 476, 483
lits
Mora, pitäjä Taalainmaalla, socken
i Dalarna
41
Morhoff, Daniel Georgiusf?), polyhistor
87
Morscovius, Petrus, teologi, teolog 47

Mailer (Miiller),
Joh. Fredr.,
maist., mag
264
Munck, Petrus, teol. tohtori, sitteinm. piispa Lundissa, teol.
doktor, sederm. biskop i Lund . . 17
Mun(c)ktel, Olof, ruukinpatruuna,
144, 485
brukspatron
Munthe, pappi, präst
597

Murberg, Johan, Gävlen lukion
lehtori, lektor vid gymnasiet i
16, 17, 598, 599, 600
Gävle
Muren, T:holman trivialikouhm
rehtori, rektor vid trivialskolan
16, 17, 590, 598, 599
i Sthlm
Murray, Adolf, med. prof. uppsaliensis
129
van Mussehenbroek, Peter, hollantilainen fyysikko, holländsk fysi-

ker

587
260

Mustameri
Mustasaari,

(nyk. numera Korspitäjä
Pohjanmaalla,
406, 433
socken i Österbotten

holm),

Miiller

49
49

Myller

Miinnich, Burekhard Christoph.,
saksal.-venäl. sotilas, kreivi, tysk288
rysk militär, greve
Miinster, hiippak. Westfalissa, stift
i Westfalen
125

47

Mfinter, Balthasar senior(?), tanskal. teologi, tohtori, dansk teolog, doktor
133

Johann Lorenz, saksal.
kirkkohistorian tutkija, tysk
239
kyrkohistoriker

Mynämäki, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 457, 485, 534
Mårtensson, Erich
538

Moser, Johann(?), saksal. pappi,
tysk präst
Mosheim,

Moskova, Moskva

260, 263, 289

pitäjä Satakunnassa,
socken i Satakunda
428, 457,471

Mouhijärvi,

.

..

Muhlenberg, pappi (Philadelphiassa?), pastor (i Philadelphia?) .

. 761
Muhos,
Pohjanmaalla,
pitäjä
445
socken i Österbotten

Männäinen

Mannäis,

kylä

Uudellakirkolla, by i Nykyrko
socken

377

Mätäjärvi, järvi, sittemm. suo vanhassa Turussa, Hämeen-tullin
seuduilla, träsk, sederm. kärr i
gamla Åbo, närä Tavast-tull
416
....

805
Maanpää l

Mölkman
Möller, lääkäri) ?), läkare(?)
Möller, Strängnäsin tmkptl:n not?,
notarie vid Strängnäs domkapi....

tel(?)

483
688
402

625

Möller, professori Greifswaldissa,
108
professor i Greifswald
Möllnberg, Simon Gust., eskadroonansaarn., eskadronspredikant . . 564

IS aantali,

kaup. Vars.-Suomessa,
stad i Egentl.-Finland 427, 446,

Nakkila,

pitäjä

Satakunnassa,

socken i Satakunda
Napoli

718

Neapel, kaup. Italiassa,

stad i Italien
34
Natt och Dag, suku, ätt
63
Nedervetil, se Alaveteli.
Nelander, Joh., profess. Lundissa,
professor i Lund
165
Nensen, Petrus, t:ri, pappi T: höl654
inässä, dr, präst i Sthlm
Neocleander, Andreas Nicolai, Rauman kirkkoherra, kyrkoherde i
Raunio
689
Nertjinsk, kaup. Transbaikalissa,
262, 441
stad i Transbajkalien
von Nettelba(dt), Christ., ruots.saksal. hist.tutkija ja juristi,
svensk-tysk historiker och jurist 432
Neuman, Adolf J.(?), ylimäär.
raatimies Turussa, e.o. rådman i
722
Åbo

New-York
Niebuhr (Niebuer, Joh. Andr.(?),
t:ri, dr)
Niemelä, järvi lähellä Raahea,
träsk närä Brahestad
S:t Nikolai församling T:hölinäs665,
sä
i Sthlm

—■

1

763
138
362

666

Niskanen, Maria, kts. se Mathesius
Maria.
Nodt, Tukholman saksal. srk: n
pastori, pastor vid Sthlms tyska
församl
von Nolcken, E. Matt., diplomaatti, diplomat
700,
von Nolcken, Gust. Adam, Ruotsin
ministeri Lontoossa, Sveriges minister i London
Nor, mytologinen olento, mytologisk varelse
Norberg, Matthias, Upsalan yliopiston dosentti, vihd. Lundin
yliopiston profess., docent vid
Uppsala akad., slutl. professor i
574,
Lund
Norberg

(Nohrberg,

127
706

617
269

575

Nordberg),

Mattias, itämaisten kielten prof.
Lundin yliopistossa, prof. i österländska språk vid Lunds univ.
Norberg, rautakaivos Västmanlannin läänissä, järngruva i Väst-

32, 41, 42,
manlands län
Nordberg, P. Klaran srk:n kirkkoh., khde i S:t Klara förs.
Nordberg, Isaac, Turun katedr.koulun leht., lektor vid katedr.447,
skolan i Åbo
Nordin, Karl Gustaf, lehtori Härnösandissa, sittemm. sikäl. piispa, lektor, sederm. biskop i Härnösand
10,
Nordling, räätäli, skräddare
Nordsteen, Matth., laivuri, skeppare
Noreen, Joh. Erik, kanslerin siht.
..

(Upsala),

308
503

481

11
490
163

kanslerssekreterare

(Uppsala)
577
Norlanti
Norrland, PohjoisRuotsi, norra delen av Sverige . . 318
166, 167
Norman, pappi, präst

Näin tekstissä alkuperäisen mukaisesti. Tarkoitettanee Maanpäätä,

joka

on tila Rymättylässä. Sä i texten efter originalet. Torde avses Maanpää hemman i Rimito.

806
Norrby, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, församl. i Uppsala
ärkestift
760
Norrelius, Andreas, Upsalan yliopiston kirjastonhoitaja, biblio-

tekarie vid Uppsala akad
314
Norrköping, kaup. Itä-Göötanmaalla, stad i Östergötland
332
T:holmassa,
Norrmalmstorg,
i
Sthlm
511
Novgorod, kaup. Venäjällä, stad i
Ryssland
258, 259, 260, 487
Nykarleby, se Uusikaarlepyy.
Nykyrko, se Uusikirkko.
Nyköping, Södermanlannin päakaup., residensstad i Södermanland
620
Nyland, se Uusimaa.
Nylander, Johan, Porvoon piispa,
biskop i Borgå
224
Nylander, Joh. juniori?), sihteeri,
sittemm. venäl. kansi.kollegion
sekret., sederm.
protonotario,
protonotarie i ryskä kansl.koll. 443
Nymalm, Henrik, kruunun kassanhoitaja Turussa, kronokassör i
Åbo
435
Nyren, Karl, Vadstenan rovasti,
prost i Vadstena
124
Nurnberg, kaup. Baijerissa, stad i
659
Bayern
Nyslott, se Savonlinna.

Nysom, "vittre herre"

136

Nystad, se Uusikaupunki.

Nådendal, se Naantali.

Ohotsk, kaup. Itä-Sipe455
riassa, stad i ö. Sibirien
Odin, Sigg-Odin, ylin jumala skand.
den högste
edda-mytologiassa,
av gudarna enl. edda-mytologien
von Oelreich, Nils, kanslianeuvos,
38, 163
kansliråd

Oertellius, teologi, teolog
Olaus Petri, Ruotsin uskonpuhdistaja, Sveriges reformator
Olhovanjoki

49
126

(Wolchow), Ilmajär-

vestä Laatokkaan laskeva joki,
flod, bildar Ilraens avlopp tili
256
Ladoga
Olsson, Otto, luultavasti Paleenln
palvelija, troligen Paleens betjänl 397
Olstorp, säteri, säteri
264
Onega, se Äänisjärvi.

Operin, Oporing
Oppunda, kihlakunta Södermanlannissa, härad i Södermanland .
Oravais, pitäjä EteläOravainen
Pohjanmaalla, socken i Syd-Öster537,
botten
Orenburg, kaup. Venäjällä, stad i
Ryssland
Orijärvi, kuparikaivos Kiskossa,
koppargruva i Kisko socken . .
Orivesi, pitäjä Satakunnassa, socken
i Satakunda 85, 269, 271, 272,
.

48
55

538
289
471

Orloff, Wladimir, kreivi, Pietarin
tiedeakat:n johtaja, greve, direktör för S:t Petersburgs veten-

skapsakad

Näf, Rob. Wilh., prof. aboensis 6,
55, 153, 166, 169, 171, 172, 171,
177, 178, 181, 195, 394, 412, 414,
421, 427, 431, 439, 440, 446, 458,
460, 467, 481, 591, 592, 631, 633,
641, 643, 644, 646, 648, 670, 674,

286

Ormsö, se Vormsi.
Orraeus (aat. adl. Orrhjelm), And.
Fab., sittemm. Suomen prokuraattori, sederm. Finlands proku-

Närpiö, pitäjä EteläNärpes
Pohjanmaalla, socken i Syd-Österbotten

O chotsh

236

rator
447
Orraeus, Kustaa, lehtori Porvoossa,
447, 481
lektor i Borgå
piispa,
Osander, Olof, Växjön
biskop i Växjö
301

807

Osbeck, Per, Haslöfin rovasti, teol.
t:ri, hovisaarn. ja luonnontutk.,

Paltamo, pitäjä Pohjanmaalla, socken i Österbotten

Paldamo

i Haslöf, teol. dr., hovpredik. oeh naturforskare
752
Östen (von der?), t:ri, d:r
137
Öster, Nicolas, ranskal. pappi, apostolinen
vikaari
T:holmassa,
fransk abbe, apostolisk vikarie i
Sthlm
667
Österman, Ivan AndrejevitS, Venäjän lähettiläs T-holmassa, kreivi,
Rysslands ambassadör i Sthlm,
greve
401
Ostjäkerna, suom.-ugr.
Ostjaakit
kansanheimo luoteis-Siperiassa,
finsk-ugr. folkstam i n.v. Sibirien 263
von Otter, Salomon, kanslianeuvos,
kansliråd
509
Oulais, pitäjä PohjanOulainen
maalla, socken i Österbotten .. 361
Oulu, kaup. Pohjanmaalla, stad i
Österbotten 20, 420, 434, 437, 481,
prost

Ovensor, saari KorpKorpo skärgård
Oxe, Georg, nimismies Vöyrissä,

Paldanius, Elias, Joroisten kirkkoh., rovasti, khde i Joroio,
483
prost
Palaen, Abram, junior
383, 389
383
Paleen, Fredrik
Paleen
af Palen, Erik Johan, senior, laamanni, lagman 57, 66,
af Palen, Erik Johan,
junior, Vaasan hovioik:n asessori, assessor i Vasa hovrätt 446,

Paleen

Paleen, Kristina Margareta, Abr.
P. seniorin tytär, naimisissa 1)
prof. Georgius Steenmanin kanssa, 2) v:sta 1762 Henr. Hassel
seniorin kanssa;
Abr. P:s (seniors) dotter, gift 1) med prof.
Georgius Steenman, 2) med
(1762) Henr. Hassel senior, 393,

Ovensaari

poossa, ö i

....

länsman i Vörå

37
537

Oxenstierna, Axel, valtiomies, kreivi, statsman, greve
100
Oxenstierna, Axel Fredrik, kaartin
kapt., Vaasan hovioik:n neuvos
kreivi, kapten vid gardet, hovrättsråd i Vasa, greve
490
Oxenstierna, Bengt, kansliapresid.,
kreivi, kanslipresid., greve 100, 110
,

Oxford, kreivikunta ja sen pääkaup. Etelä-Englannissa, grevskap o. dess huvudstad i s. England

327, 622

Paattinen, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland
229
Paimala, kylä Maariassa, by i S:t
Marie socken
464
Paimio, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 374, 657, 755

Paleen, mademoiselle 317, 426, 446,
Palenius, Erik (Abr. Paleen seniorin isä, Abr. Paleen seniors fader), Uudenkirkon kappal., ka377
pellan i Nykyrko
Pallas, Peter Simon, Pietarin tiedeakat: n profess., eläintieteilijä,
zoolog, profess. vid S:t Petersburgs vetenskapsakad. 255, 286,

Palmskiöld, Erik(?), valtionarkiston sihteeri, sekret. i riksarvkivet 579
Palmstierna, Nils, valtaneuvos, va149
paaherra, riksråd, friherre
Papke, Kristian, maist., vihd. ylimäär. lakitieteen profess. Turussa, mag., slutl. e. o. juris profess.
i Åbo
68
Paqualin, amiraliteetin kanneviskaali, advokatfiskal vid amiralitetet
699, 704, 705
....

808

Pargas,
Parainen
Suomessa, socken
37, 461,
land
Pariisi
Paris 32,
....

pitäjä Vars.i Egentl.-Fin482, 568, 686, 687
135, 169, 255,

Parola, sotaväen harj.-kenttä Hattulassa, militär övningsplats i Hat460, 497, 499
tula socken
Pasch, L., professori, professor 105, 106
Pawnavolak, kari Itä-Karjalan Kemijoen suussa, klippa i Kemiströmmens

(Öst-Karelen)

myn-

ning

261

Pazelius, Matthias, Kokkolan kap-

pal., kapellan i Gamlakarleby .. 29
Pazelius, Matthias, Limingan kirkkoh., khde i Limingo
418
Pedersöre, se Pietarsaari.
260
Pegelskaja, kylä, by
Pehn, joki Greifswaldin ja Stralsundin välillä, flod emellan
Greifswald o. Stralsund
8
Peking, kaup. Kiinassa, stad i Kina 354
Peldan, Gabr., Vaasan triv.-koulun
reht., Ilmajoen kirkkoh., rektor
för Vasa triv.-skola, khde i Ilmola
167
Peldan, Jakob, luutnantti, löjtnant 542
Peltoniemi, kylä Ilmajoella, by i
Ilmola
540
Pemar, se Paimio.

....

rättsråd

285
768

696
493
233

Petraeus, Peter, Turun akat:n varavahtimestari, vicevaktmästare vid
55, 679
Åbo akad
Petreijus, t:ri, kirkkoh., d:r, khde
Petrelius, T:holman suom. srk:n
kirkkoh., khde vid finska förs.
i Sthlm
187
Petri, Laurentius, kts. se Laurentius, Petri.
Petri, Olaus, kts. se Olaus Petri.
Petrus, episcopus arosiensis
10
Pettersson, Abraham(?), Ritari hölinän ja Bromman kirkkoh., khde
på Riddarholmen o. Bromina .. 596
Pezzuti, matemaatikko, matematiker
288
Phennisson
48

Philadelphia, kaup. PennsylvaniasYhdysvalloissa, stad i Pennsylvanien, U.S.A
761, 762
sa

Pietari, kaupunki Venäjällä, stad i
Ryssland 259, 289, 421, 431, 441,

Pennsylvania, valtio Yhdysvaltain
koillisosassa, stat i n.ö. delen av
U.S.A

Peräkunta, kylä Suodennieniellä,
by i Suodenniemi
Peter I
Pietari I, Venäjän keisari, kejsare av Ryssland 258,
Peter 111
Pietari 111 (Karl Peter
Ulrik), Venäjän keisari, kejsare
150,
av Ryssland
Petraeus, Eskil, Turun piispa,
biskop i Åbo
270, 273, 420,
Petraeus, hovioik:n neuvos, hov-

760

Peringskiöld, Joh., ruots. muinaistutkija ja Ruotsin valtionantikvaari, svensk arkeolog och Sveriges riksantikvarie 63, 64, 474,
Pernerus, Nicolaus, Vaasan koulun
kolleega, vihd. Oulun kappal.,
kollega i Vasa skola, slutl. kapellan i Uleåborg
657
pitäjä
Perniö,
Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland 144, 226, 272

455, 459, 487, 592, 744, 745, 746,
Pietari, kts. Peter.
Pietarsaari, kaup. Pohjanmaalla,
stad i Österbotten
464, 489
Pietarsaaren maasrk., landsförs.

Pihkova, kaup. Luoteis-Venäjällä,
260, 614
stad i n.v. Ryssland
kontrollööri, kontrollör 312
Pihlman, Joh., dosentti, Porin koulun konreht., vihd. Eurajoen

Pihlberg,

809

Polviander, Mikael, maist., vihd.

kirkkoh., teol. t:ri, docens, konrektor i Björneborg, khde i Euraåminne, teol. d:r 24, 399, 463,
Pikis, pitäjä Vars.-Suomessa, soeken i Egentl. Finland

Piikkiö

Piteä, kaup. Pohj.-RuotPiitime
sissa, stad i n. Sverige
166, 243
Pipping (Pippingsköld), Joseph,
lääket. profess. Turun akat:ssa,
med prof. vid Åbo akad. 481,

Hämeenkyrön kirkkoh., mag.,
426
slutl. khde i Tavastkyrö
Polviander, varatuomari Etelä-Pohjanmaalla, vicehäradshövding i
379
Syd-Österbotten
Pommern, maakunta
Pommeri
Preussissa, landskap i Preussen

....

Pipping, Josef, turkul. kapteeni,
kapten fr. Åbo
Pipping, Jost Joakim, kauppias Turussa, handlande i Åbo
Pirkkala, pitäjä Hämeessä, soeken
277, 285,
i Tavastland
Pitet, ranskal. oppinut (Genevestä), fransk lärd (fr. Geneve) ..
Planck, Gottlieb Jakob, saksal. pro-

722

466
vicepresid. Joh. Ignatius
Pomoell, Karl, tulliviskaali Turus-

449

sa, asessori, tullfiskal i Åbo, as435
sessor
Poppius, Henrik, maist., rovasti,

721

289

testantt. kirkkohistorioitsija, tysk
protest. kyrkohistoriker

Pleskau, kts. se Pihkova.
Pojo, pitäjä Länsi-Uudellamaalla, soeken i v. Nyland .. 71
Pohjanlahti
263
Pohjanmaa, pohjalaiset 8, 21, 23,
25, 26, 27, 67, 84, 225, 307, 309,
367, 374, 378, 382, 399, 412, 415,
420, 422, 433, 438, 446, 450, 453,
457, 460, 464, 465, 470, 472, 475,
480, 488, 489, 491, 546, 549, 554,
Pohja

Poltava, se Pultava.

Polviander, Gust., Hattulan kirk428, 467

Polviander, Karl, Lapin T.1., sittemm. Euran kirkkoh., maist.,
khde i Lappo Å.1., sederm. i Eura, mag

mag., prost
80, 466, 492
Poren, tohtori, doktor
17
Pori, kaup. Satakunnassa, stad i
Satakunda 425, 455, 711, 712, 714,

139

Planman, And., phys. prof. aboensis 176, 177, 183, 648, 689, 729,

koh., khde i Hattula

Pomoell, Anna Kristina, asess. Karl
P:n leski (synt. Scarin), sittemmin naim. varapresid. Johan Ignatiuksen kanssa, asess. Karl P:s
änka (född Scarin), sederm. g.m.

227

Porkkala, Suomenlahteen pistävä
niemi lounaaseen Helsingistä, i
Finska viken utskjutande udde
378
s.v. om Helsingfors
Poroschin, kenraaliluutnantti, generallöjtnant
261
Porthan, Henrik Gabriel, profess.,
hist.-tutkija, profess.,
historieforskare
129
Porthan, Sigfrid, lehtori, lektor 82,
Porvoo, kaup. Uudellamaalla, stad
i Nyland 26, 80, 150, 259, 301, 318,
398, 426, 429, 432, 433, 434, 435,
436, 447, 465, 466, 473, 475, 476,
I'osse, suku, ätt
Posse, kenraali, kreivi,

63
general,

greve
482
Potemkin, Grigorij Aleksandrovitj,
ruhtinas, Katarina II: n suosikki,
furste, Katarina II: s gunstling
454
..

810
Praindl, charge d'affaires

134

Preisler, Johan Georg(?), tanskal.
kaivertaja, dansk kopparstickare
Protasoff, pietaril. akatemikko,
akademiker i Petersburg
Pryss, Barbro Helena (synt. född
Freidenfelt), Samuel Pryssin vaimo, Sam. Pryss' hustru; kts. se
Freidenfelt, Barbro Helena
Pryss, (Prytz) Lauri (Lars) .. 518,
....

Pöytis
messa,

Pöytyä, pitäjä Vars.-Suo-

socken i Egentl.-Finland

112
455

Qvidinge, seurakunta Skånessa, församl. i Skåne

23
519

576

Raab, Adam Johan, amiraliteetin
(Karlskronassa),
palveluksessa
sitten Växjön l:n maaherra, an-

Pryss, Olof, Turun

akat:n prof.,
prof. vid Åbo akad. 301, 302, 456, 470
Pryss, Samuel, tuomiorovasti, toht.,
domprost., doktor 19, 21, 22, 23,
24, 25, 60, 181, 224, 227, 228, 229,

ställd vid amiralitetet i Karlskrona, sederm. landshövding i
Växjö 1
350
Raab, Adolph Fredrick
520
Raab, Axel Engelbreckt 513, 515,

Psilander, Pehr, maaherra, lands302
hövding
Charlotta,
Psilanderhjelm, Eva
kruununmakasiininhoitaja Abr.
Bergerin vaimo, g.m. kronomagasinsförvaltaren Abr. Berger .. 342
Psilanderhielm, Nils, vuorineuvos,
bergsråd
37
Psilandersköld, Nils, schoutbynacht

Baab, Beata, amiraliteettikomissaari Samuel Löfvenskiöldin puoliso, amiralitetskommissarie Samuel Löfvenskiölds maka
517
Raab, Eva Dorothea, veistämönkomissaari Niklas Lundbergin puoNiklas
liso, varvskommissarie
Lundbergs maka
516
Raab, Fredrik, kapteeniluutnantti,
517
kapt. löjtnant
Baab, Joh. Erik Augustin, laivastokapteeni, vapaaherra, kapten vid
örlogsflottan, friherre
584
Raab, Karl
517, 520
Raab, Kristina Barbara, varusmestari von Schantzin puoliso, tygmästaren von Sehantz' maka .. 515
Raab, Kristina Barbara, A. J. Raabin tytär, A. J. Raabs dotter .. 516
Raab, Salomon Fredrik
520

Pskov, kts. se Pihkova.
Pufendorf, Samuel, saksal. historioitsija, filosofi, oikeusoppinut,
tysk historiker, filosof, rättslärd. 425
Pultava, kaup. Ukrainassa, stad i
Ukraina
768
Pyhäjoki,

pitäjä

Pohjanmaalla,

socken i Österbotten 38, 80, 356,
(0.1.
Pohjanmaalla,

Pyhäjärvi,

socken i Öster80, 361
Pyhämaa, pitäjä Vars.-Suomessa,
socken i Egentl.-Finland . . 417, 459
Päijänne, järvi Suomessa, insjö i
Finland
464
botten

Pälkäne, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland 229, 231, 232, 428,

Raabe, komissaari, kommissarie

..

232

Raahe, kaup. Pohjanmaalla, stad i
Österbotten 359, 360, 362, 450,
Rabenius, Olof, lakit, profess. Upsalassa, juris profess. i Uppsala
Racine, Jean, ranskal.
fransk diktare

runoilija,

459

811
Rafael, italial. taidemaalari,

ital.

målare

106

Raiband, kielimestari, språkmästare
100
Rajalin, Thomas, amiraali, ainiral 527

Ram
Ramel, Hans, eversti, överste
Ramsay, And. Henr.(?), kenraali,
ensin Savon ja Kymenkartanon
l:n, sitten Uudenmaan ja Hämeen l:n maaherra, general,
landshövd. i Savolax o. Kymmenegårds 1., sedeim. i Nylands o.
Tavastehus 1
Ramstedt,
And., hovisaarnaaja,
Torstunan kirkkoh., hovpredikant, khde i Torstuna
Ranoken, Engelbrekt, Sahalahden
kirkkoh., maist., khde i Sahalaks, mag
Rantasalmi, pitäjä Savossa, socken
466,
i Savolax
pitäjä
Rantsila,
Pohjanmaalla,
socken i Österbotten
Rappe, Christoph. Joh., hovioik:nneuvos, sittemm. maaherra Turussa, hovrättsråd, sederm. lands58, 712,
hövd. i Åbo
Raumannus, Jacobus Pauli, maist.,
Pirkkalan kirkkoh., rovasti, mag.,
khde i Rirkala, prost
Rautell, Abraham 701, 702, 704,
....

401
294

488

600

229
632
482

Renard 1 (vrt. jfr Renaut), kieli53
mestari, språkmästare
Renaut (Reneau, Reneaux),i Peter,
Turun akatemian ranskan kielimestari, fransk språkmästare vid
53, 716
Åbo akad
Rennerus, Robert
258
Reuterholm, Esbjörn Krister, valvapaaherra, riksråd,
taneuvos,
162, 526
friherre
Reuterholm, Axel Christ., rakuunarykmentin varakorpraali, vapaaherra, vicekorpral vid dragonerna, friherre . . 460, 470, 482, 490
Reval, se Tallinna.
Rhyzelius, Andreas Olavi, Linköpingin piispa, biskop i Linköping
107, 301, 736

Karl, Ruotsin ylimäär.
minist. Pietarissa, sitten Uudenmaan—Hämeen 1:n maaherra,
vapaaherra, envoye extraord. i
Ryssland, sedän landshövd. i
Nylands-Tavastehus 1., friherre

Ribbing,

Richard,
750

106

Rautell, siht., sekret
702, 708
Ravander, Esaias, Limingan kappalainen, kapellan i Limingo . . 543
Regner, Gustaf, kriitikko, kritiker 132
Reima, prebendatila, prebendehemman
486
Reinius, Israel, Laihian kappal.,
kapellan i Laihela
552, 553
Reinhard, teologi, teolog
48

Renatus(?),

historioitsija,
abbot, historiker
apotti,

ranskal.
fransk
113

Riddarholmen, Ritariholma, yksi
niistä saarista, joille T:holma on
rakennettu, itsenäinen srk., en av
de holmar, på vilka Sthlm är
byggt, självständig församl. 110,

Riga, Latvian pääkaup., Lettlands
huvudstad
368
Rimbeau (Rimbeur), ranskan kielimest., fransk språkmästare .. 701
Rimbo, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, församl. i Uppsala
555, 764, 765
ärkestift

Tekstissä alkup:n muk. Renard, joka lienee erehdys. I texten enl. originalet Renard, vilket torde vara ett misstag.
1

812
Gabriel, maisteri, sittemm.
Karjan kirkkoh., magister, se71,
derm. khde i Karis
Risell, Nils, valtio-oikeuden profess. Upsalassa, profess. i statsrätt vid Uppsala akad
Rivet, abbe
Robertson
Rogberg, Johan, t:ri, lehtori, sittemm. tuomiorov. Växjössa, d:r,
lektor i Växjö, sederm. dom17,
prost därstädes
Rogstadius, Martin, Färilan kirkkoh., khde i Färila
Rom,
Rom, se Rooma.
Rome de ITsle, Jean Baptiste
Louis, ransk. mineralogi, fransk
Ring,

mineralog

Rone, seurak. Gotlannissa, församl.
på Gotland
10, 11, 288, 496,
Rooma
Roos, Christopher, Kiskon kirkkoherra, khde i Kisko
Roos, Johannes, senior, pappi Tallinnassa, präst i Reval
Roos, Johannes, junior, edellämainitun poika, den föregåendes
son
Ros(en?), (Ross?)

469

156
135
609

165
220

728

576
619
270
601

561
388

Rosen, Johan, leht. Gööteporissa,
teol. t:ri, lektor i Göteborg, teol.
d:r
611
von Rosen, Axel Didrik(?), ratsu659
mest., ryttmäst
Fr. Ulr., eversti,
von Rosen,
överste
401
von Rosen, Gust. Fredr., sotilas,
kreivi, militär, greve
69
Rosen, Gabriel, Ritariholman kirkkoh., ylihovisaarn., t:ri, khde på
Riddarholmen, överhovpred., d:r
164, 184, 187, 597
Rosen, everstiluutnantti, överstelöjtnant
695
Rosen von Rosenstein (ennen, före
adl. Rosen), Nils, senior, Upsa-

lan yliopin profess., arkiaatteri,
profess. vid Uppsala akad., ai315, 316,
kiater
Rosenadler, Karl Albr., kansi,
kollegion siht., sekret. i kansi,
koll
Rosenberg, soittimentekijä, instru741, 743, 744,
mentmakare
Rosenhane, Schering, valtiomies,
vapaaherra, statsman, friherre . .
Roslagen, Uplannin rannikon ent.
nimi, gammal benämning på
Upplands kust
Ross, Herman, lehtori Turussa,
22,
lektor i Åbo
Ross, Isak, senior Turun akat:n
teol. prof., teol. prof. vid Åbo
akad. 19, 22, 23, 24, 181, 414, 470,

733

614
747
660

656
24

Ross, Isak, junior, taloustirehtööri,
ekonomidirektör .. 427, 446, 481, 591
Ross, Wilhelm, orientalisti, orien23, 24, 26
talisi
Ross, rouva, fru
481, 494
Rostock, kaup. Mecklenburg-Schwerinissä, stad i Mecklenburg103, 154, 159
Schwerin
Rothovius, Isaak, Turun piispa,
270
biskop i Åbo
Rothstein, Adolf Fredrikin srk:n
koniministeri, komminister
i
Adolf Fredriks förs
752
Rousseau, Jean Jacques, ranskal.
kirjailija, fransk författare 579, 580
Rovaniemi, pitäjä Pohjanmaalla,
socken i Österbotten
483
Rozir (Rosir), Joh., valtiosiht.,
statssekret. . . 315, 316, 391, 507, 527,
de Roye, teologi, teolog
48
Rubeen, korpraali, korpral
649
Rubens, turkin kielenkääntäjä.
5
turkisk translator
Ruchat
49
Rudbeck, Peter, teol. profess. Upsalassa, Skaran piispa, teol. profess. i Uppsala, biskop i Skara 100

813
Rudberk,

Olaf, senior, professor

uppsaliensis

545
Rudbeck, Olof, junior, hotanieus 447
Rudenschöld, Karit?), kreivi, valtaneuvos, greve, riksråd 79, 294, 485
Ruliter, kansakunta,
Ruliterna
folkslag
268
Rumovski, Pietarin tiedeakatemian
profess., profess. vid S:t Petersburgs vetenskapsakad
286, 288
Runbom, Johan, rykmentinpastori
Uplannin jalkaväkirykmentissä,
vihd. Almungen kirkkoh., regementspastor vid Upplands infanteriregemente, slutl. khde i
Almunge
212
Runeberg, Edv. Fredr., sihteeri,
749, 750
sekret
Runeberg, Efraim Otto, Suomen
maanmittauskomissionin johtaja,
direktör för finska lantmäteri35(?), 642
kommissionen
Rungeen, Gust., turkul. kauppias,
handlande i Åbo
657
Rungeen, Henrik
702
Runneby,

terveysvesilähde, kurbrunn
504
Ruona, puronen lähellä Raahea, en
liten bäck närä Brahestad
362
Ruto, järvi, träsk
553
....

Rutström, And. Karl, ruots. pappi,
herrnhutilaisjohtaja, svensk präst,
herrnhutismens ledare 162, 595, 596
Ruuth, asessori, assessor
504

Rydelius, And., vihd. Lundin piispa, slutl. biskop i Lund
72
Rydelius, And., Kunink. kirjaston
amanuenssi, kansl.-kollegion kanslisti, sitten konsuli Smyrnassa,
amanuens vid K. 8., kanslist i
kansl.-kollegium, sedän konsul i
705
Smyrna
Rydelius, Magnus,

kts.

se Magnies.

Rydingsvärd, Maria Lisa, maaherra
A. J. Raabin kolmas vainio,

landshövd. A. J. Raabs tredje
507
maka
Kydingsvärd, Joh. Er., kaartin kap529
teeni, kapten vid gardet
Rydman, Gust. Wilh., niaist., Alatornion kirkkoh., lääninrovasti,
mag., khde i Nedertorneå, kontr.prost
490, 497
Rymättylä, pitäjä

Vars.-Suomen

saa-

ristossa, sotken i Egentl.-Fin488, 721
lands Skärgård
Ryssbacken, se Ryssänmäki.
Ryssänmäki, Turussa, i Åbo 556,
Rådmansö, seurak. Uplannissa, för213,
saml. i Uppland
Rantamäki, Maarian vanha nimi,
gammalt nainn på S:t Marie 270,
Rääveli, kts. Tallinna.
Ro, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, församl. i Uppsala ärke555, 764,
stift
Rödlin, Daniel, henkikirjoittaja,
häradsskrivare
249,
Röring, And., kemian dosentti Turussa, docent i kemi i Åbo 447,

214
273

765
250

Röring, Brita Magdalena, kts. se
Lencqvist.
Röring, Fredrika, neiti, mamsell .. 456
Rösling, neiti, jungfru
259

Saari

Saris, everstin säteritila
Mietoisissa, säteri i Mietois
Sachsen-Lauenburg, suku, ätt ... .
Sacklen, Lars, Porin pormestari,
borgmästare i Björnehorg . 21,
Sage, ranskal. kemisti, fransk kemist
Sagu, se Sauvo.
Sahalaks, pitäjä SataSahalahti
kunnan kaakkoisosassa, socken i
229,
s.ö. Satakunda
Sahlgren, Niclas, Itä-Intian komppanian tirehtööri, direktör vid
100,
Ostindiska kompaniet
....

.

....

428
64
712
255

482

743

814
Sahlstedt, Abraham(?), kielentut391, 748
kija, språkforskare
Sahlstedt,
virkamies,
kanslian
kanslitjänsteman
705
Sala, Salberg, kaup. ja hopeakaivos
Keski-Ruotsissa, stad o. silvergruva i mellersta Sverige .. 308, 763
Salin, siht., sekret
732, 733
Salinius, Gabriel Matthiae, Pöytyän
kappal., sittemm. Uskelan kirkkoh., kapellan i Pöytis, sederm.
khde i Uskela
483
Sallustius, Gaius S. Cnspus, roomal. historioitsija, romersk hävdatecknare
459
Salmen, maist., amiraliteetin pappi, mag., amiralitetspräst
501

Salmen, Margareta, leskirovastinna,
änkeprostinna (kts., se Ervast,
Isaac)

8

Salmenius, Johan, maist., Kalajoen
kirkkoh., mag. khde i Kalajoki

Salmiskylä, kylä Paltamossa, by i
Paldamo
84
Salo, pitäjä Pohjanmaalla, socken i
359
Österbotten
Salonius, Gabriel, maist., Perniön
rovasti, mag., prost i Bjärnå .. 272
Salonius, Johan, Seilin saarnaaja,
predikant på Själö
721
Salovius, And., Oriveden kirkkoh.,
maist., khde i Orivesi, mag. 227, 272
Salovius, Maria Elisabet, s. f.
Haartman, kirkkoh. And. S:n
vaimo, khden And. S:s maka

Salovius, Sam., Oriveden kappal.,
maist., kapellan i Orivesi, magis272, 273, 277, 280
Salvius, siht., sekret
233, 234
Salvius, Lars, kirjanpainaja ja kustantaja, boktryekare
och förläggare
351, 730, 731
Samuelintytär, Maria, torpparintytär Oriveden Säynäjoelta, torpter

pardotter från Säynäjoki i Ori-

vesi

276
79

Sandberg, yliopp., student
Sandberg,

Matts Henriksson (?),
turkul. puuseppä ja porvari,
snickare o. borgare i Åbo
699^
Sandel(s), Samuel, asessori, sittemmin vuorineuvos, assessor, sederm. bergsråd
43
Sandin, Pehr, vihd. Börstilin srk:n
komministeri, slutl. komminister
662
i Börstil
Sandlund
391
Sandwich, John Montagu, amiraliteettilordi, amiralitetslord
618
Satakunta, Ylä- Övre- kihlakunta,
härad
186
Sauvo, pitäjä Lounais-Suomessa,
socken i s.v. Finland 266, 296,

Savo, maakunta Suomessa, landskap i Finland
263, 410, 460
Savonlinna, kaup. Savossa, stad i
38

Savolax

Searin, Algot, Turun akat:n

pro-

fess., profess. vid Åbo akademi
71, 95, 264, 297, 305, 397, 408, 435, 684
Searin, Anna Kristina, kts. se Pomoell, A. K.

Olof, dosentti, vihd. log.
ja metafys. prof., docens, slutl.
prof. i logik o. metafys. 407, 414,
417, 418, 458, 469, 473, 477, 486,
von Schantz, Karl Gustaf (vrt.
jfr. Raab, Kristina Barbara),
varusmestari, tygmästare
515

Schauman, Agata Lovisa(?)

435

Schecker, (englantil.?) arkkipiispa,
760
(engelsk?) ärkebiskop
Schedwin, Daniel, Vesteråsin rovasti, prost i Västerås

Scheffer,

maist., Ulvilan
mag., adjunkt i Ulfsby

17

apul.,
721

815
Scheffer, Henrik Teofil., vuorikollegion koettelija, proberare vid

Schöring,

bergskollegiet

Scheffer, Ulrik, valtaneuvos, kreivi,
riksråd, greve 14, 149, 255(Schäfer), 391, 400, 463, 477, 607,
Upsalan
Schefferus,
Johannes,
akat: n professori, profess. vid
Uppsala akad
Schenmark, professori, professor ..
Schick, Johan(?), notaari, notarie
Schinmeyer,

35

Sederholm,
610

285
132
134

tohtori, doktor 102,

Schirer

....

Segercrantz, everstiluutn., stipendi,
överstel., stipendium 264, 300,
David,
bokhandlare

659

Schröderheim, Elis, vaikutusvalt.
inflytelserik,

ämbets16, 666
Schuja, joki Vienan Karjalassa,
flod i Östkarelen
261
Schultz, Jost Niclas, turkulainen
kaupp., handlande i Åbo
602
Schulz, lähetyssaarnaaja, missionär 118
man

49

Schumacher

Schwenkfeld, Kaspar,
distusajan

helsinkiläinen kauppias, kopinan i Helsingfors
482
Seelman, Krist. Marlin(?), maist.,
pappi, niag., präst
561

Segerdal,

Schlözer, Aug. Ludv., historiantutkija, Pietarin tiedeakat:n profess., historiker, profess. vid S:l
Petersburgs vetenskapsakad. .. 286
v. Schoultz, Nils Fredrik(?), sittemm. tuomari, sederm. häradshövding
445
Schröder, Göran Clas, toht., T:holman pastor primarius, Karlstadin
piispa, d:r, past. prim. i Sthlm,
biskop i Karlstad 194, 245, 301,

virkani.,

manttaalikommissaari
Laihialla, mantalskommissarie i
Laihela
543
Sebaldt
599

uskonpuhmystikko, mystiker

kirjakauppias,

Seiler

756
118

Seili, hospitaali, hospital 720, 721, 722
Seinäjoki, nyttemmin pitäjä EteläPohjanmaalla, numera socken i
Syd-Österbotten
534
Selen (Sellen, Silen), Joh. Henr.,
maist., Turun katedraalikoulun
lehtori, mag., lektor vid katedr.414, 443
skolan i Åbo
Semler, Joh. Salomon, saksal. protestantti teologi, tysk protestan119, 128, 136
tisk teolog
Seneca, Lucius Annceus, roomal.
filosofi, romersk filosof
417
Sepelius, Wittingen kappal. kapel14, 170
lan i Wittinge

Seppälä, talo Ilmajoella, gård i
Ilmola
545, 546
Serafimerlasarettet, sairaala T:holmassa, sjukhus i Sthlm
607

Serenius, Jakob, Strängnäsin piispa, biskop i Strängnäs 77, 152,
163, 192, 200, 304, 397, 398, 597,

280
Schäfer (Scheffer?), kreivi, greve 255
Schön, kirjakaupp., bokhandl. 614,
från reformationstiden

Schöning, Gerhard, norjal. hist.tutkija, norsk historiker
268
1

Näin tekstissä alkup:n muk.

-

Sä i

Serenius,i mahdoll.

past. Jakob Cerenius, jolla oli talo Ryssänmäellä Turussa, möjl. past. Jakob Cerenius, som hade gård på Ryssbacken i Äbo
601

texten

enl.

orig.

816

Joh. Tobias, kuvanveistäjä,
professori, bildhuggare, professor

pitäjä
Siuntio,
Uudellamaalla,
147, 455, 554
socken i Nyland
Sjundeå, se Siuntio.

Sergei,

Sernander (Sernsköld), Samuel,
sisäasiain toimituskunnan toimitussiht., expeditionssekret, i inrikesexped:en 22, 26, 172, 391,

Själö, se Seili.

Sibirie, se Siperia.
Sidbeck (Zidbäck?), Joh
720
Siegesbeck, Johan Georg, Pietarin
kasvitieteell. puutarhan johtaja,
föreståndare för botaniska träd309, 310
gården i S:t Petersburg
Sierken (Zierken), siht., sekret.
....

661
konung

av Sverige

Skara, kaupunki Länsi-Göötanmaalla, stad i Västergötland
75, 301
Skederid ("Skiedre"), srk. Upsalan arkkihiippak: ssa, förs. i Uppsala ärkestift
367
Skenck, suku, ätt
63
....

o.

98,
Polen
Siikajoki, pitäjä Pohjanmaalla,
socken i Österbotten . 357, 482,
Silfverskiöld, Petter, Turun hovioik:n presid., presid. i Åbo hov297,
rätt
Silfversparre, Adolf Fredrik, Vaasan hovioik:n varapresid., vicepresid i Vasa hovrätt
Silfversparre, Johan Karl(?), eversti, överste
Silfversparre, Volmar Johan, kapteeniluutnantti, kaptenlöjtnant

612

Silfverstolpe
Simolin, Jakob, turkul. kauppias,
handlande i Åbo
Sinclair, Karl Anders(?), eversti,
386, 396,
överste
Sinius, Benjamin, maist. Vaasan
koulun kolleega, vihd. Maalahden kirkkoh., mag., skolkollega i
Vasa, slutl. khde i Malax
37, 252,
Siperia
Sipptorp, botanisti, botanist

194

.

449

Sjördalen, kts. se Stjördalen.

Sigismund, Ruotsin ja Puolan kuningas,

613

lexikonet
Sjöman, Anna Margareta, naim.
prof. Pietari Kalmin kanssa, gift

med prof. P. Kalm

S:t Sigfrid, engl. lähetyspiispa
Ruotsissa, engelsk missionsbiskop
i Sverige

Sjöberg, Margareta, kts. se Walleen
(Wallen), Margareta.
Sjögren, Håkan, Växjön tuomiorov., domprost i Växjö, "Sjögrenska svinmaga", mainitun tuomiorovastin mukaan nimitetty latinan sanakirja, det efter sagda
domprost uppkallade latinska

489

Skytte, (Schroderus), Johannes,
valtiomies, vapaaherra, statsinan,
298

friherre

98

Skåne, Ruotsin eteläisin maakunta,
Sveriges sydligaste landskap 38,
484
144

92, 93, 165, 517, 621, 695, 723,
Skånela, seurak. Uplannissa, för213, 220, 555
saml. i Uppland

Skörböla, tontti Turussa, tomt i

442
397

Åbo

661

Smalen, hovioik:n vakit. palvelija,
ordin betjänt i hovrätten 471,
Smolander

615

Småland, maakunta Göötanmaalla,
landskap i Götaland 38, 89, 90,
92, 93, 318, 447, 453, 456, 607,

456
289
327

von Snoilsky, Joh.(?), luutnantti,
löjtnant
700

817
Socoloff, t:ri, kemian apul. Pietarin tiedeakat:ssa, d:r, adj. i kerni vid Petersburgs vetenskapsakad
455
Solander, joko Daniel tai Karl, molemmat Piitimen rovasteja, maist.
antingen Daniel eller Karl, båda
prostar i Piteå, mag
243
Solander, Daniel, Upsalan profess.,
profess. i Uppsala 185, 315, 609,

■

Solf, se Sulva.
Solhvarf, torppa Tirserumissa, torp
i Tirserum
72
Solin (us), Henrik, Pyhämaan kirkkoh., khde i Pyhämaa
417
Solitander, Petrus, Porvoon lukion
apul., sittemm. Helsingin triv.koulun reht., Borgå gymnasii adjunkt, sederm. rektor vid triv.432, 434
skolan i Helsingfors
Sollentuna, srk. Uplannissa, förs. i
Uppland
144
Solna, pitäjä, T:holman läänissä,
18, 221
förs. i Sthlms 1
Sorsakoski Kuhmalahdella, fors i
Kuhmalax
86
Sotavalta, ratsutila Lempäälässä,
rusthåll i Lembois
304
Spalding, Johann Joachim, saksal.
teologi, tysk teolog
120
Spangenberg, Aug. Gottlieb, herrnhutil. piispa, herrnhulisk biskop 48

Sparre, suku, ätt

63,

92

Sparre, Fredrik, hovikansleri, valtaneuvos, kreivi, hovkansler, riksråd, greve 14, 55, 116, 645, 692, 727
Sparre, Karl, T:holman ylikäskynhaltija,
sittemm. valtaneuvos,
vapaaherra, Sthlms överståthållare, sederm. riksråd, friherre 460,
Sparre, Ulrika Lovise, kreivitär
(kreivi K. G. Tessinin puoliso,
greve K. G. Tessins maka)
680
....

52

Sparrman, Anders, profess. T Holmassa, profess. i Sthlm
Spath
Spegel, Haqvin, Ruotsin arkkip.,
Svea rikes ärkebiskop
Spieker, Joh. kauppias, handelsman
417, 608, 609, 610, 616, 617, 624,
Spitz, kamarirouva, kammarfru . .
Spöring, Herm. Diedr., med. prof.
aboensis 60, 312, 313, 315, 318,

752
49
437
750
26

Henricus, kieliopintekijä,
493
grammatikförfattare
S:ta Crux, monen eri paikan nimi,
146
namn på åtskilliga orter
Starck, David(?), vihd. hovisaarnaaja, slutl. hovpredik
420
S:t Marie, se, Maaria.
Ståhl,

S:t Petersburg, se Pietari.

Stare, Jakob Albrechtsson, Öresundin pormestari, borgmästare
i Öresund
701
437
Starkhaupt, suku, släkt
Stechau, Joh. Ad., maist., T: hölinän antikviteettiarkiston
kanslisti, mag., kanslist i antikvitetsarkivet i Sthlm
484
Steenman, Fredrik, prof. G. St:n
poika, hunningolla, prof. G.
St:ns son, på förfall 426,433,435,
Steenman, Georgius, Turun akat:n
rahastonhoitaja, sittemm. prof.,
räntmästare vid Åbo akad., sederm. prof
30, 359, 383, 386
Steenman, Jubilaeus, prof. G. St:n
poika, hunningolla, prof. G.
St:ns son, på förfall 426, 463, 465,
"Steenmanskan", kts. se Paleen,
Kristina Margareta.
Steinholtz, Abraham (?), ruukinomistaja, bruksägare
735
Stenbock, Katharina, Ruotsin kuningatar, Sveriges drottning
63
....

818
Stenbäck, Johan Josephi, Alahärmän kappal. kapellan i Alahärmä
445, 537
Stenbäck, Pehr, Börstilin kirkkoh.,
187
khde i Börstil
Stenbäck, Tuomas (Thomas) Josephii, Ilmajoen kappal., vihd.
Limingan kirkkoh., kapellan i
Ilmola, slutl. khde i Limingo 18,
Stenfelt, Adolf Fredrik, maist., Liperin kirkkoherra, niag., khde i
Libelits
436,
Stenhagen, Petter, Kokkolan raatimies, rådman i Gamlakarleby ..
299,
Stenhammar
Stenkumla, seurak. Gotlannissa,
församl. på Gotland
Steuchius, joko Mathias tai Jöns,
antingen Math. eli. Jöns, arkkipiispa, ärkebiskop
Stief

,

469
403
300
345

323
48

Stiernman, And. Ant., hist.-tutkija ja kokoilija, hist.-forskare
107, 266, 437, 663
och samlare

von

....

..

Stolpe, Karl, kirjanpainaja,

48
570

bok-

tryckare

732

Slorkyrkoförsamlingen, T:holman
vanhin srk., Sthlms Uhista förs.
Storkyro, se Isokyrö.
von Strahlenberg, Philip Johan,
sotilas, kartan piirustaja, militär,

Stierneld, Kristina Birgitta (synt.
född Falker), sotamarsalkan rou170
va, fältmarskalkinna
159
Stierner, rovasti, prost

Stiglerin stipendi, stipendium
Stilla havet, se Tyvenmeri.

Stobaeus, kirjailija, skriflställare

von Stockenström, Erik, valtaneuvos, kreivi, riksråd, greve
Stockholm, se Tukholma.

752

Stjerna, Henrik, maist., Turun katedr. koulun apologista, mag.,
apologist vid katedralskolan i

263
kartograf
Stralsund, kaup. Pommerissa, stad
8, 293, 294, 640, 643
i Pommern
Slrandberg
394
Stricker, Johan Christopher(?), hovisaarn., hovpredikant
166
Strängnäs, kaup. Södermanlannissa, stad i Södermanland 164, 191,
192, 209, 213, 246, 301, 619, 620
Ström, Joh., Porin triv.-koulun konrehtori, konrektor vid triv.-skolan i Björneborg
425, 455, 467
Strömer, Mårten, Upsalan akat:n
profess., profess. vid Uppsala
akad
327, 726
Strömfelt, Karl Harald, Itä-Göötanmaan maaherra, landshövding i
Östergötland
713
Strömsdal, kursori, kursor .. 476, 477
Sture, suku, ätt
217
Ståhlberg, notaari, notarie

208

414

Stjerncrona, Gabr., laamanni, va-

Stålhandske, Axel Didrik, kapteeniluutn., kaptenlöjtnant
514
Stählin, Pietarin tiedeakat:n siht.,

paaherra, lagman, friherre
43
Stjärnfors,
Västmanlannissa,
i
Västmanland
149
Stjärnsund, rautakaivos Kopparbergin läänissä, järngruva i Kop308
parbergs län
Stjördals (Siördals) älf, Norjassa,
lähellä Trondheimia, i Norge,
närä Trondheim
355

valtioneuvos, sekret. vid S:t Petersburgs vetenskapsakad., statsråd
286, 287
Suitia, allodisäteri Siuntiossa, allodialsäteri i Sjundeå
554
Sujeff, adjutantti, adjutant
484
Sulva, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,
socken i Syd-Österbotten
490
Sundelius, Joh. Erik., kandid
766

Åbo
....

819

Sundholm, allodisäteri Uudenkaupungin maal.kunnassa, allodialsäteri i Nystads landskommun ..
Sundius, maisteri, pappi, magister,
präst
222,
Sursill (Sorsill), Genealogia Sursil66, 67, 489,
liana
von Svab, Anton, vuorineuvos,
bergsråd
34, 38, 42,
Svab, Anders, hovijunkkari, hovjunkare
Swart, med. cand
Svarta havet, se Mustameri.
Svartsjö, kuninkaankartano, ent.
kunink. linna Sangan pit:ssä
T:holman lääniä, kungsgård, f.d.
kungl. slott i Sånga s:n, Sthlms
län
Svebilius, Olaus, Ruotsin arkkipiispa, Svea rikes ärkebiskop . .
Svebilius, Pehr, Porin koulun rehtori, sitten Föglön kirkkoh., rektor i Björneborgs skola, sederm.
khde i Föglö
Svedberg, Jesper, Skaran piispa,
biskop i Skara
105,
Sveden, Jakob, Enköpingin Näsin
kirkkoherra, kyrkoherde i Enköpings Näs
Svedenborg, Emanuel, luonnontutk., mystikko, naturforskare,
597, 660, 661,
mystiker
Swedenstierna, Erik Thomas, vuoritieteilijä, bergsvetenskapsman ..
Swedenstierna, Charlotte, Lars Salviuksen vaimo, Lars Salvius'
hustru
Swederus, Magnus, akatemian kirjakauppias Upsalassa, akademi443,
bokhandlare i Uppsala
Sverdsjö, Joh., herrnhutilaispappi,
69,
herrnhutisk präst
Svidja, se Suitia.
Sydensauro, Ylä-Luulajassa, Norrbottenin l:ssä, i Överluleå, Norrbottens län
....

495

Sysmä, pitäjä Mikkelin l:ssä,
socken i S:t Michels 1
496
Siissemihl, saksal. koulun konrehtori, konrektor vid tygka skolan

584
491
264
42
344

Säktylä, talo Ilmajoella, gård i Ilmola
238
Sätra brunn, Upsalan yliopistoll.
kuuluva terveysvesilähde Kilan
pit:ssä Västmanlannissa, hälsobrunn i Kila socken, Västmanland, tillhörig Uppsala akad. . . 762
Säynäjoki, Orivedellä, i Orivesi .. 276

Sääksmäki,

Hämeessä,
85,
Söderberg (?Söderman, Petter?),
turkulainen kirjansitoja,
bokbindare i Åbo
Söderby
Karlskyrka, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, förs. i
Uppsala ärkestift
656,
Söderfors, rautaruukki Upsalan
l:ssä, järnbruk i Uppsala 1
Södermanland, maakunta Sveanmaassa, landskap i Svealand 55,
pitäjä

socken i Tavastland

165
106

226
108

764

587

587

463
563

734

767
144

Söderman, (? vrt. jfr Söderberg),
Petter, turkulainen kirjansitoja,

bokbindare i

Åbo

Södermark, professori, professor
757

231

..

734
115

I aalainmaa, Sveanmaan pohjoisin
maakunta, det nordligaste landskapet i Svealand

39, 40, 308,

Tallinna, Viron pääkaup., Estlands
377, 378, 601
huvudstad
Tammela, pitäjä Hämeessä, socken
i Tavastland

224, 225
Gabriel,
Tammelin,
maist., konrehtori Turussa, mag., konrektor i
Åbo
272

Tammisaari, kaup. Länsi-Uudella144

maalla, stad i västra Nyland
Tartarit, kts. se tataarit.

..

651

820

Tartto, kaup. Virossa, stad i Est438,
land
Tataarit (Tartarit), yhteisnimi erinäisille Aasiasta tulleille kansoille, gemensamt minin för vissa
folkslag, som kömmit fr. Asien
37, 354,
Taube, Evert Didrik(?), kreivi,
valtaneuvos, greve, riksråd
Taube, Karl Evert, upseeri, vihel.
ritarikunnan piispa, vapaaherra,
officer, slutl. ordensbiskop, friherre
Taubert, prof. Pietarissa, professof
i Petersburg
Tavastehus, se Hämeenlinna.
....

559

438
500

302, 310, 312, 391, 394, 510, 511,
512, 628, 632, 635, 645, 653, 681,
Tessin, Ulrika Lovise, kts. se.
Sparre, Ulrika Lovise.
Thauvonius, Alir., Viipurin piispa,
biskop i Viborg
Thegner, Johan, varapresid., vapaaherra, vicepresid., friherre . .
Theodorici, Thuro, Hämeenkyrön
kirkkoh., khde i Tavastkyrö ..
Thomas, biskop i Åbo, se Tuomas.
Thomoeus, rovasti Skånessa, prost

684

437
507
273

485

i Skåne
Thorberg, mag

767

Thorsjö, talo Raaseporissa, gård i
Raseborg
650

165
486, 492

Tavastkyrö, se Hämeenkyrö.

Thorvöstiska luiset, Turussa, i

Tavastland, se Häme.

443, 485
Thunianum stipendium (Upsalassa, i Uppsala)
295
Thunman, Hans, ruots. hist.-tutkija,
svensk historiker
137

Tavast-tullen, se Hämeen tulli.

Tegman, Erik, Gävlen kirkkoh.,
khde i Gävle
Teisko, pitäjä Hämeessä, socken i
276, 278,
Tavastland
Tenala, se Tenhola.
Tengström, Jakob, sittemmin Suomen ensimm. arkkipiispa, sedermera Finlands förste ärkebiskop
430, 434, 437, 445, 447, 460, 467,
470, 477, 480,
Tenhola, pitäjä Länsi-Uudellamaalla, socken i västra Nyland
Tenlenius, Joh.(?), Marttilan 1 kappal., kapellan i Nyby l
Terserus, Job. Elai, Turun, sitLinköpingin
piispa,
temm.
biskop i Åbo, sederm. i Lin92, 110, 270,
köping
Tersmeden, Jakob Niklas, asessori,
assessor

Tessin, Karl Gustaf, diplomaatti,
kreivi, diplomat, greve 55, 56,

597
285

Åbo

Tibble, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, förs. i Uppsala ärkestift

766

Tibet, ylänkö Keski-Aasiassa, platå
i Centralasien
354
481

Tid(e)gren, Gabr., sittemm. profess. Turun akat:ssa, sederm.
profess. vid Åbo akad. 456, 457,

7

467, 492, 493
Tideström, Anders, laborator

226

Tigerstedt, suku, släkt

....

....

Tigerstedt, Georg Fredrik, majuri,
66,
major
273
32

34

66, 67, 391
67

Tilas, Daniel, vuoritieteilijä, sukututkija, vapaaherra, bergsvetenskapsman, genealog, friherre 89,
9l, 97, 120, 728, 758, 763
Tilberg, maist., mag
74

1 Tekstissä alkup:n mukaisesti mainitaan hänen olleen Perniön kappal., mikä
lienee erehdys.
I tcxten enl. orig. säges, att hän värit kapellan i Bjärnå, vilket
lorde vara ett misstag.

821
Trapp, Krist., senior, raatimies ja
kaupp. Turussa, råd- o. handels-

Tillander, Joh., teol. prof. Turussa, sittemm. Växiön tuomiorov.,
teol. prof. i Åbo, sederm. domprost i Växjö 19, 21, 25, 149,
Timenius, Joh.,

junior, Paraisten

kappal., kapellan i Pargas

461
Tirserum (Tidersrum), pitäjä ItäGöötanmaan l:ssä, socken i Östgöta 1
72
Tjäder, Johan, merikapt., sittemm.
kauppias Turussa, sjökapten, sederm. handelsnian i Åbo . . 443, 485
Tobolsk, kaup. Siperiassa, stad i
Sibirien
255
Tofta (Karl Ulfsson tili Tofta),
talo Adelsön saarella Mälarenissa, gård på Adelsön i Mälaren .. 92
Tollstadius, Erik, ruots. pappi ja
herätyssaarnaaja, svensk präst
och väckelsepredikant
281

Tolpo, Nieol., maist., Turun hovioik:n notaari, Piikkiön ja Halituomari,
kon
tuomiokunnan
mag., notarie i Åbo hovrätt,
hhöfd. i Pikis o. Halikko dom585, 586
saga
Tom, joki Siperiassa, flod i Sibi37
rien
Tor, muinaisskand. jumala, fornskand. gud
269
Torell, Johan, Hiilen srk:n kirkkoh., rovasti, khde i Hille, prost 213
Torfa;us, Selcius, tohtori, doktor . . 268
Tornio, kaup. Pohjanmaalla, stad i Österbotten 431,

Torneå

Torquatus a Frangipani, Alex. Jul.,

sotilas, militär

141

Torstuna, srk. Upsalan arkkihiippak:ssa, församl. i Uppsala ärkestift
600
de Tournefort, J. P., profess. Parisissa, profess. i Paris
309, 355
....

264,
man i Åbo
Trapp, Kristian, junior, raatimies
ja kaupp. Turussa, råd- o. han495
delsman i Åbo
Treutiger, Carl Gustaf, merikapteeni, sjökapten
Trisarolus, Gregorius
von Troil, Uno, ylihovisaarnaaja,
sittemm. pastor primarius, Linköpingin piispa ja vibd. arkkip.,
överhovpred., sederm. past. prim.,
biskop i Linköping och ärke15, 17, 129, 665,
biskop
Troilius, Magnus, hovisaarnaaja,
Husbyn rovasti, hovpredikant,
prost i Husby
Troilius, Samuel, Västeråsin piispa,
sittemm. Upsalan arkkip., biskop
i Västerås, sederm. ärkebiskop
i Uppsala 193, 212, 301, 390, 466,
Trondheim (Trunhem), kaup. Norjassa, stad i Norge
Tsuwassit
tsuwasser, turkkilaissukuinen kansa Volgan keskijuoksun seuduilla, ett med turkarna besläktat folk i trakten
omkr. mellersta Volga
Tukholma, 4, 13, 16, 21, 27, 30, 56,
58, 60, 69, 78, 80, 84, 89, 111, 112,
113, 135, 147, 157, 159, 182, 185,
193, 194, 200, 205, 206, 218, 227,
235, 236, 269, 271, 274, 284, 291,
293, 296, 298, 301, 302, 304, 311,
312, 313, 315, 316, 326, 328, 330,
333, 334, 336, 343, 345, 349, 350,
356, 374, 378, 386, 398, 423, 425,
434, 436, 444, 459, 461, 466, 469,
471, 472, 473, 474, 476, 483, 485,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 510, 511, 512, 517,
519, 523, 524, 529, 595, 598, 609,
611, 614, 619, 622, 625, 637, 659,
660, 665, 666, 671, 676, 684, 693,
700, 718, 739, 740, 758, 760,
....

146
98

692

151

670
355

263

766
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Tulindberg, Erik, junior, sittemm.
Oulun lääninkamreeri, hallituskonseljin jäsen, sederm. landskamrerare i Uleåborg och ledamot

av

regeringskonseljen

420,

Tympi, Tympi-niinisen talon omistaja; sellaisia oli Turussa 1700luvulla ainakin kolme,
ägare
av en gård Tympi;
åtminstone
tre sådana funnos i Åbo på 1700-

talet

Tuna,

usean Ruotsin srk:n nimi,
namn på flera sv. församl:ar
591
..

Tuneld, Erik, ruotsal. maantieteilijä, svensk geograf . . 130, 132, 139
Tuomas, Turun piispa, biskop i
Åbo
486
Turdin, iNic., dosentti, vihd. Turun
koulun reht., docens., slutl. rektor vid Åbo skola
661

Turku, 3,4, 9, 12, 13, 34, 37, 51,
58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71,
75, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 92,
93, 95, 96, 106, 111, 113, 114, 145,
149, 152, 153, 155, 159, 162, 166,
167, 180, 182, 198, 202, 210, 211,
228, 229, 233, 236, 241, 242, 259,
266, 272, 274, 275, 277, 279, 280,
282, 285, 295, 297, 299, 300, 301,
302, 303, 305, 307, 315, 317, 318,
335, 350, 351, 356, 359, 364, 375,
377, 378, 380, 382, 384, 385, 394,
397, 398, 402, 412, 415, 416, 421,
424, 425, 432, 437, 445, 447, 450,
458, 460, 464, 465, 472, 475, 482,
486, 490, 491, 509, 513, 515, 516,
553, 556, 557, 558, 559, 563, 584,
590, 593, 596, 601, 605, 607, 620,
622, 623, 625, 641, 643, 644, 646,
647, 648, 657, 658, 659, 660, 661,
673, 683, 684, 685, 700, 706, 709,
712, 713, 714, 724, 730, 733, 734,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749, 750, 751, 756
TurtSasowka, kylä n. 10—15 penink. Vienanmeren rannasta etelään, by omkr. 10—15 mii söderoin Vita havet
260
....

Twer, kaup. Venäjällä, stad i Ryssland
260, 614

Tyrvis

586

—■

Tyrvää, pitäjä Itä-Satakunnassa, socken i Östra Sata-

kuntia

273
256, 262
von Törne, Lars, tuomari, häradshövding
471, 483, 490, 569
Tyvenmeri

Törner, Petter, maist., Uplannin
rykmentin pataljoonan saarnaaja, mag., bataljonspredikant vid

Upplands

regemente

..

148, 555, 765

Törneroth, Anna Brita, rovasti
Gabr. Keppleruksen vaimo, pros71
ten Gabr. Kepplerus' maka
Fredr.,
valtaneuTörnflycht, Karl
vos, kreivi, riksråd, greve
160
....

Törnqvist, Joh., maist., Turun koulun lehtori, mag., lektor vid Åbo

skola

425, 455

Töysä, nyttemm. pitäjä Etelä-Pohjanmaalla, numera socken i SydÖsterbotten
546

Uddman, t:ri, d:r

337

Uggla, suku, alt

231
586

Uliin, oppinut, lärd
Uleåborg, se Oulu.

Ulien, Petrus, Upsalan yliopiston
profess., profess. vid Uppsala
313, 315, 318
akad
Ullholm, piispankandid., biskops757, 758
kandidat
Ullner, Karl, Turun oikeuspormestari, sittemm. T:holman porniest., justitieborgmästare i Åbo,
sederm. borgmäst. i Slhlm
483
....

Ulricehamn, kaup. Älvsborgin 1 :ssä,
stad i Älvsborgs 1
76
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Ulvila
nassa,

Ulvsby, pitäjä

Satakun-

socken i Satakunda 185,

Uumaja, kaup. VästerUmeä
bottenissa, stad i Västerbotten .. 186
Uppland 195, 200, 211,
Uplanti

Uppala, talo Seinäjoella, gård i
markenissa, norsk fästning i Finn534
Seinäjoki
Uppsala, Upsala 11, 15, 16, 23, 25,
32, 60, 88, 91, 99,
113, 120, 121, 122,
136, 137, 139, 152,
157, 162, 164, 166,
184, 185, 195, 198,
206, 212, 217, 220,
235, 298, 299, 302,
318, 320, 322, 325,
343, 345, 348, 349,
374, 375, 395, 398,
439, 440, 452, 454,
467, 472, 477, 478,
492, 495, 496, 497,
519, 563, 571, 595,
607, 608, 622, 623,
654, 659, 666, 667,
700, 701, 702, 703,

100,
123,
153,
179,
199,
221,
307,
332,
356,
413,
462,
479,
500,
597,
630,
691,
705,

101,
126,
154,
182,
202,
222,
312,
336,
367,
415,
463,
483,
506,
600,
642,
692,
707,

111,
130,
156,
183,
205,
223,
316,
337,
368,
430,
466,
486,
516,
606,
643,
695,
709,

Uusikaupunki, kaup. Turun ja Porin l:ssä, stad i Åbo o. Björneborgs 1
417
Uusikirkko, pitäjä Vars.-Suomessa,
377
socken i Egentl.-Finland
Suomessa,
Uusimaa,
maakunta
landskap i Finland
37, 447
Cxkull, Otto Edv., vapaaherra, ba-

Vaasa

Vasa, kaup. Etelä-Pohjanmaalla, stad i Syd-Österbotten
25, 375, 378, 421, 445, 446, 460,
482, 484, 489, 490, 493, 538, 542,

Wachtmeister, Eva Juliana, kreivitär, naim. valtaneuvos Bengt
Oxenstiernan kanssa, grevinna,
gift med rr. Bengt Oxenstierna 110
Vada, srk. Upsalan arkkihiippak:ssa, församl. i Uppsala ärkestift
15
Wadstena, kaup. Itä-Göötanmaalla,
stad i Östergötland
101
264
Vael, kemisti, kemiker
Vahlfeldt, lehtori, maist., lektor,

Utsjoki, Suomen pohjoisin pitäjä,
Finlands nordligaste socken 426, 435

76

mag

Wahlin stipendi, Wahlska
Ural, vuoristo Europan ja Aasianrajalla, bergsträckning mellan
260
Europa o. Asien

7

ron

stip. 639,

Wahlman, Börstilin kirkkoherra,
khde i Börstils församl
590
Waksala, seurak. lähellä Upsalaa,
190, 192
församl. närä Uppsala
....

Utter, Isak, maist., Oriveden pitäjänapul., viraltapanon jälk. kirjakaupp. T:holmassa, mag., sockenadj. i Orivesi, efter sinä avsätning bokhandl. i Sthlm 279, 280,

Walanger, maanmittari, lantmätare 186
Walch
48

Utter, Jakob(?), maist., vihdoin
Euran kirkkoh., mag., slutl. khde
i Eura
400

kontr.-prost
13
Walleen (Wallen), Fritz (Fredrik),
kunink. kanslian ylimäär. kanslisti, e.o. kanslist ik. kansliet
699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 710

Uusikaarlepyy, kaup. Etelä-Pohjanmaalla, stad i Syd-Österbotten .. 489

Waldius, Jakob Fredrik, teol. yliopp., vihd. Skuttungen srk:n
ja lääninrov., teol.
kirkkoh.
stud., slutl. khde i Skuttunge o.
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Walleen (Wallen),
Margaretha,
synt. född Sjöberg, Jeremias W:n
puoliso, Jeremias W:s maka 700,
Walleen, Samuel Christian, sotilas,
militär 699, 701, 703, 704, 706,
Wallenborg, Henrik, magister do246,
cens
Wallenia, (synt. född Frosterus,
Renata), professorin rouva, pro456,
fessorska
Wallenius, Gabriel, "Karjalan kuningas", "Karelska kungen"
Wallenius, Ivar, T:holman suom.
srk:n, sittemm. Hauhon kirkkoh.,
khde vid finska förs. i Sthlm, sederm. i Hauho
Wallenius, Jeremias, (aateloituna
Wallen, adlad Wallen) Turun
hovioik:n asess., sittemm. Turun
ja Porin l:n maaherra, assessor i
Åbo hovrätt, sederm. landshövding i Åbo o. Björneborgs 1. 297,
....

707
470

471
476

187

Wallerius, Georg, kirkkoh., kyrko619, 620
herde
Wallerius, Joh. Gottschalk, kemisti, profess. Upsalassa, kemist.,
profess. i Uppsala
35
Wallerius, Nils, professor upsalien154, 194
sis
Wallerius,1 Nils, amiraliteetin suKarlskronassa,
perintendentti
teol. t:ri, amir.-superintendent i
Karlskrona, teol. d:r
503
Wallerius, maist., mag
503
517
Wallgren, asessori, assessor
Wallin, Göran, Gööteporin piispa,
301
biskop i Göteborg
Wallin, Israel, maist., sittemm.
Kumlingen kirkkoh., mag., se78, 81
derm. khde i Kumlinge
Wallnian, Anna Christina, kts. se
Hedman, Anna Christina.
Vampula, pitäjä Satakunnassa,
socken i Satakunda
229
Wardöhus, norjal. linnoitus Finnmarken
138
Warg, Wargius, Martinus Andreae,
studiosus
453
Wargentin, Pehr, tiedeakat:n sihteeri, vetenskapsakademins sekre7, 114, 324, 326
terare
Warmholtz, Karl Gustaf, kokoilija,
hovineuvos, samlare, hovråd 114,
120, 123, 128, 129, 130, 132, 135,
....

Wallenius, Jeremias, kappal. Vesilahdella, varapast., kapell. i Vesi-

laks, vicepastor
717
Wallenius, Joh., teologian prof. Turun akat:ssa, prof. i teologi vid
384, 710
Åbo akad
Wallenius, Martin Job., matematiikan prof. Turun akat:ssa, prof.
i matematik vid Åbo akad. 152,

Wase, suku, ätt
Wallenius, tri d: r
Wallenstierna, eversti, överste

301
. .

393

Vallentuna, srk. Upsalan arkkihiippak:ssa, förs. i Uppsala ärkest. 765
Wallerian, Hans Henrik, Turun hovioik. notaari, vihdoin hovioik.neuvos, notarie vid Åbo hovrätt,
slutl. hovrättsråd
432
1

63,
Wasili-Ostrow
Vassunda, pitäjä T:holman l:ssä,
socken i Sthlms 1. . . 148, 765,
Wattrang
Vaxholm, kaup. T:holman l:ssä,
stad i Sthlms 1
Veckholm, seurak. Upsalan arkki-

hiippakunnassa,

Tekstissä Walenius, joka lienee erehdys.

vara ett misstag.

försumling

Uppsala ärkestift

I texten Walenius,

64
287
766
103
212

i

192
soin

torde

825
Wefwerstedt, Anna Katarina (synt.
född Broman), naim. ruukinpatruuna Karl Adam W:n kanssa,
g. m. brukspatron Karl Adam W. 659
Wefwerstedt, Karl Adam, ruukinpatruuna, brukspatron
659
Wegelius, Henrik, maist., Vähänkyrön kirkkoh., mag., khde i Lillkyro
445
Wegelius, Joh., Oulun kirkkoherra, herännäispappi, khde i Uleåborg, pietist
420
Wegelius, Petrus, Pyhäjoen Haapajärven kappal., kapellan i Pyhäjoki Haapajärvi
360, 361
Vemo, pitäjä Vars.-SuoVehmaa
messa, socken i Egentl.-Finland
417, 485
Weidman, teol. profess. Lundissa,
teol. profess. i Lund
577
Velin, Joh., filosofian profess. Turussa, profess. i filosofi i Åbo 68,
3lB, 700
Velin, Kristian, maist. Tyrvään
kirkkoherra, rovasti, mag., kyrkoherde i Tyrvis, prost 25, 400,
7lO, 755
595
Velje (Velin?), maist., mag
Weman, Karl Gustaf, Kemiön kirkkoh., khde i Kimito . . 428, 429, 459
Venedig, se Venetsia.

Venetius, Georg

49

Venetsia, kaup. Pohj .-Italiassa, stad
i n. Italien
121

Wenström, rehtori, rektor

....

116, 117

Werander, Karl Gustaf, T:holman
suom. srk: n kirkkoh., maist.,
khde vid finska församl. i Sthlm,
mag
25, 224, 361,(?)!

Verbieff, jesuiitta, jesuit
Werder, teologi(?), teolog(?)
Vergilius, Publius V. Maro, room.
runoilija, romersk skald . . 294,
Verheiden
Vermlanti, maakunta Keski-Ruotsissa, landskap i mellersta Sverige
27, 597, 613,
Versailles, kaup. Ranskassa, stad i
Frankrike
Vesalius, Andreas, belgial. anatoomi, belgisk anatom
Vesilahti, saari Kemiössä, holme i
144,
Kimito
Vesunta, säteri Hattulassa, säteri i
Hattula
Vesterbotten, se Länsipohja.
Westerman, Henrik, Solnan kirkkoh., rovasti, khde i Solna, prost
Westerström, maist., mag
Westfalen, Preussin provinssi, provins i Preussen
Westman, Anders, Skånelan rovasti,
192, 213,
prost i Skånela
Vestmanlanti, kts. Västmanland.
Westphal, Dalhemin kappal., kapel344,
lan i Dalhem
Weström, maisteri, Värmdön komministeri, magister, komminister
i Värmdö
Westzynthius, Erik, apulaispappi,
adjunkt
Westzynthius, Johan, Vaasan koulun konrehtori, Pyhäjoen kirkkoh., teol. t:ri, konrektor vid
Vasa skola, khde i Pyhäjoki,
67, 438,
teol. d:r
Vetil, pitäjä Keski-PohVeteli
janmaalla, socken i mellersta
447,
Österbotten
..

354
154
459
48

742
113
265
717
231

18
14
44
220

345

663
616

489

458

Tekstissä on huomautettu, että tämä nimi on alkuperäisessä epäselvä. Mahse on Wilander, jolloin tarkoitettanee Oulaisten kappalaista Aron
Wilanderia.
I texten anmärkes, att delta namn i originalet är otydligt. Möjligen är det Wilander, i vilket fall troligen avses kapellanen i Oulais Aron
Wilander.
1

dollisesti
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Wexionius, sittemm. sederm. Gyldenstolpe, Mikael, profess., Turun hovioik:n asess., profess.,
assessor i Åbo hovrätt 131, 273,
447, 453, 467
Vhael (Vael)
264
Wibelius, Olof, sittemm. Savon ja
maaherra,
sederm.
Karjalan
landshövding i Savolax o. Karelen
210, 211, 212 (Tibelius!), 463
Viborg, viborgare, se Viipuri, vii..

purilaiset.
Wicacoa, srk. Amerikassa, förs. i
Amerika
762
Victorin, asessori, assessor
156
Widbo, seurak. Uplannissa, församl.
213, 214
i Uppland
Widegren
17
Widenius, Ephraim, niaist., vihd.
Dragsfjerdin kappal., mag., slutl.
466
kapellan i Dragsfjerd
Widgren, maist., pappi, mag., präst 212
Widlund, Birger, maisteri, magister
Widlundh, Lisa, hovioik.-neuvos
Petraeuksen leski, hovr.rådets
Petraei änka
Widman
Widqvist, Carol. Gebh., maist.,
vihd. Turun l:n jalkaväkipataljoonan ylimäär. saarn., mag.,
slutl. e.o. batalj.-predik. vid Åbo
1:8 infanteriregem
48,
Wien
Vienanmeri,

Valkoinen

233

233
453

689
289

meri,

Pohj. jäämeren lahti, Vita havet,

vik tili Norra ishavet 256, 259, 260

Viipuri

,

viipurilaiset, kaup. Karja-

lassa, stad i Karelen 244, 440,
487, 535, 618
Viitasaari, pitäjä Pohj.-Hämeessä,
socken i n. Tavastland 80, 81,
425, 462, 464
Wijkman, Sven Casparsson, konsistorin notaari, sitemm. profess. ja
piispa, konsistorienotarie,
se-

derm. profess. och biskop

120,

Wikman

17

Viksherg, herraskartano Paimiossa, herrgård i Pemar 384, 385,

Vilander, Aron Matthiae, Oulaisten kappal., kapellan i Oulais
Vilander, Johan Matthia:, Kalajoen
kappal., kapellan i Kalajoki .. 359
Wilcke, Joh. Karl, profess., fyysikko, professor, fysiker 741, 743,
Wilde, And., kunink. siht., kanslianeuvos, kungl. sekret., kansli113

råd

Wildius, kandid
763
Villoison, Jean Baptiste Gaspard de,
ranskal. oppinut, fransk lärd 121, 136

Wilskman, Sven, kirkkoherra,

ro-

teol. t:ri, kyrkoherde,
149,429
prost, teol. d:r
Winbom, Andreas, Upsalan yliopin
profess., profess. vid Uppsala
akad
315
Winbom, Joh., sittemm. profess. ja
tuomiorov. Upsalassa, sederm.
profess. o. domprost i Uppsala
vasti,

Wingård, Johan, hovisaarn., Gööteporin piispa, t:ri, hovpredik.,
biskop i Göteborg, d:r 17, 18,
63
Winstorpa, suku, ätt
Winstrup, Peder., Lundin piispa,
biskop i Lund
425, 430
Winter, Arndt Joh., lääninkamr.
Turussa, lantkamr. i Åbo 435,
Winter, Henr., Rantasalmen kou-

lun reht., rektor vid skolan i
Rantasalmi
466
Winter, Hedvig Katarina, naini.
kirkkoh. Gabr. Ringin kanssa,
g. m. khden Gabr. Ring
469
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Wirell,

valtionkomissaari,

stats-

kommissaric

163

Wirmo, se Mynämäki.
Wirzenius, Daniel, varapast. Turussa, vicepastor i Åbo
417
Visby, kaup. Gotlannissa, stad på
301, 345, 346
Gotland
Wigmar, kaup. Mecklenburgissa,
stad i Mecklenburg
125
Vita havet, se Vienanmeri.

Witfelt, (stipendium)
Witte, Herman, Turun

613, 615

Wrangel, Karl Henrik, sotamarsalkka, fältmarskalk
554,
Wrangel, Karl Magnus, Ruotsin
Amerikassa olevien srk:ien rovasti, sittemm. ylihovisaarnaaja,
t:ri, prost över sv. församlingarna i Amerika, överhovpredikant,
597,
d:r
Wrede, Fabian Casimir, kenraali,
general
43, 711,
Wrede, Fabian, valtaneuvos, vapaaherra, riksråd, friherre
Wrede, Henrik Jakob, vapaaherra,
Savon maaherra, friherre, landshövding i Savolaks
702,
Wrede Sparre, Sigge, kreivi, greve
....

piispa,

97, 424
biskop i Åbo
Wittinge, srk. Västmanlannissa, församl. i Västmanland
170
Viurila, herraskartano Halikossa,
herrgård i Halikko
483
Wladisnai, kylä, 10—15 penink.
Vienanmeren rannalta, by 10—15
mii fr. Vita havet
260
48
Vogt
Wogulit
Wogulerna, suom.-ugr.
kansa, finsk-ugr. folk
263
Voittila, kylä Orivedellä, by i Orivesi
282
Wolff, Pietarin tiedeakat:n profess.,
profess. vid S:t Petersburgs ve286
tenskapsakad
Wolga, joki Itä-Europassa, flod i
256, 260
Östeuropa
Wologda, kaup. Venäjällä, stad i
263
Ryssland
Wohemat, Henr. Jul., hist. dos.
Upsalan yliopistossa, docens i
hist. vid Uppsala akad
401
Vormsi (Orsmö, Worms), saari Viron länsirannikolla, ö vid Estlands västkust
601
Votjaakit

votjakerna, suom.ngril. kansa, finsk-ugr. folkstam 263

Wrangel, Anton Joh., valtaneuvos,
kreivi, riksråd, greve .. 507, 509, 511
Wrangel, Fredr. Otto(?), laamanni,
vapaaherra, lagman, friherre . .

598
765
765

703
674
397
597

Wahlberg
Wåhlin, pappi, präst
Wålberga, terveyslähde Lysvikin
pit:ssä (Vermlanti), brunn i Lysvik (Värmland)
184

Wallin

757, 758

Vähäheikkilä, ent. kuninkaankartano lähellä Turkua, förutvarande
kungsgård närä Åbo
Vähäkyrö, pitäjä
Etelä-Pohjanmaalla, socken i Syd-Österb. 410,
Väinänjoki, joki Latviassa, flod i
256,
Lettland
Välimeri
Vänge, seurakunta Upsalan arkkii
hiippakunnassa, församling
Uppsala ärkestift
Värmdö, asutuskeskus T:holman
saaristossa, bosättningscentrum i
Sthlms skärgård
Värmland, se Vermlanti.

712
443
260
256

209

663

Wäsemskoj, ruhtinas, kenr.-prokuraattori, furste, gener. prokurator 454
Västerbotten, se Länsipohja.
Wästergötland, se Länsi-Göötanmaa.
Västerås (Vestra Aros), Västmanlannin pääkaup., residensstad i

Västmanland 11, 83, 190, 193, 301,
74

709

828

Västmanlanti, maaVästmanland
kunta Sveanmaassa, landskap i
Svealand
39, 527

Abo,

se Turku.

Äkerhielm,

Samuel,

valtaneuvos,

509 1
Israel, rovasti Ronen
srk:ssa Gotlannissa, prost i Rone
förs. på Gotland
576
Åkerman, 01aus(?), professor uppsaliensis
740
87
Åkersand, Daniel(?), stud
Åkerii, säterikartano Södermanlannissa, säteri i Södermanland
678
Åland, srk. Upsalan arkkihiippakunnassa, församl. i Uppsala
ärkestift
766
Åland, se Ahvenanmaa.
563
Åström, Simon

vapaaherra, riksråd, friherre

..

Åkerman,

Växjö (Vexiö), Kronoborgin l:n
(Smålannissa) pääkaup., residensstad i Kronoborgs 1. i Småland
Vöyri, pitäjä Etelä-Pohjanmaalla,
socken i Syd-Österbotten .. 537, 543

....

Ylikylä, talo Hirvensalossa lähellä
Turkua, gård på Hirvensalo ö
494
närä Åbo
Yverdon, kaup. Sveitsissä, stad i
Schweitz
114

Zadelerus

Älf, Samuel, professori, professor
Äänisjärvi, järvi Itä-Karjalassa, sjö

(Sadelerus),

Marcus
Pauli, Vaasan triv.-koulun reht.,
rektor för Vasa triv.-skola
Zeibeth, Alex, rovasti Qvidingen
srk:ssa Skånessa, prost i Qvidinge förs. i Skåne
Zeist, pitäjä Hollannissa, socken i
Nederländerna
Zibet, Christoffer Bogislaus(?),
virkamies, vapaaherra, ämbetsman, friherre
Ziden, Jakob, maist., Porin rykm.
pataljoonansa»m, sittemm. Jomalan kirkkoh., mag., batalj. pred.
vid Björneborgs reg., sederm.
khde i Jomala
Zierken, siht., sekret. (vrt. cfr Sierken)
349,
Ziervogel, Evald, maist., numismaatikko, mag., numismatiker . .
Zimmerman, Pehr Christierni, Pyhäjoen kappa!., kapellan i Pyhäjoki
von Zinzendorff, Nikolaus Ludvig,
herrnhutilaisuuden perustaja,
kreivi, herrnhutismens stiftare,
greve
75, 167,
....

453

i Östkarelen

257, 258, 260

öhppen
576
757

686

72

201

318, 319, 320
Öregrund, kaup. Uplannin koillisrannalla, stad på n. ö.kusten av
450
Uppland
Örnhiälm (Arrhenius), Claudius,
Upsalan profess. ja kirjastonhoitaja, profess. o. bibliotek. i Uppsala
474
500
Östberg, sihteeri, sekret
Öland

österbottningar,
se
Pohjanmaa, pohjalaiset.
Östergötland, se Itä-Göötanmaa.
Österman, Johan, nuotanvetäjäin
Österbotten,

648
351
291

361

oldermanni T:holniassa, teki lahjoituksen Turun lääninsairaalalle, notfiskarålderman i Sthlm,
donerade tili länslasarettet i Åbo 719
Östersjön, se Itämeri.
280
Östlund, nimismies, länsman
Östra Aros, Vanhan Upsalan ent.
nimi, gamma! benämning på
Gamla Uppsala
11
....

764

829

Oikaistavaa:
S. 125 r.
279 r.
361 r.
„

„

~

„

„

Rättelser:

3 ylh., ovanifr. Maximiliam lue: läs: Max imi lian.
7
Fersenii
Fresenii.
8
epäselväksi mainittu nimi Werander voi mahdollisesti (?) olla Wilander.
361 r. 8
namnet Werander, soin antytts vara otydligt, kan möjligen(?) vara Wilander.
451 r. 13 alh., nedifr. Harculanska, lue: läs: Herculanska.
503 r. 6 ylh., ovanifr. Walenlus, pitänee olla Wal(l)erius, torde böra vara
„

„

„

„

„

„

„

„

Wal(l)erius.
„

„

„

~,

7 alh., nedifr. Dortorn
lue: läs: Doktorn.
Karlskyrka.
8& 10 alh., nedifr. Karlkyrka
723 r. 1 ylh., ovanifr. Nils Walerius
Nils Wallerius.
781 lisättävä: bör tilläggas: Ekenäs, se Tammisaari.

560 r.
656 r.

„

„

„

„

