SKRIFTER UTGIFNA AF

SVENSKA LITERATURSÄLLSKAPET I FINLAND.
I

H. G. PORTHANS BREF
TILI

M. CALONIUS

1.
(AREN 1791-1796.)

HEIxSIHGFORS 1886.

SKRIFTER
UTGIFNA AF

SVENSKA LITERATURSIILSRAPET
I FINLAND.

I.

HENRIK GABRIEL PORTHANS BREF
TILL

MATHIAS

CÅLONIÖS,

i.

(Ären

]

791—1796).

HELSINGFORS
TIDNINGS-

&

TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKEIU

1886.

ififf JPäzazeii.
Vår inhemska historiska litteratur, deri så olik den skandinaviska och de stora kulturfolkens, är synnerligen fattig på memoarer, dagboksanteckningar, „minnen“, ~märkvärdigheter“ och
hvad de alt kallats dessa skildringar af händelser och handiingar, hvilka sagesmännen antingen sjelfve upplefvat och deltagit i,
eller åtminstone stådt närä. Detta förhållande synes föga hugneligt. Ty lät vara, att dylika skildringar, tili följd af sitt
mestadels utprägladt subjektina och individuela skaplynne, för att
nu allsicke tala om möjligen inneliggande tendens, pakalla stor
varsamhet vid rådfrågandet. Rättvisligen bör dock erkännas, att
endast med tilldragelserna samtida personers vitnesmål och tänkande uppfattning kan förläna lif och varma ät den dokmnentala krönikans andetomma data, kan skänka ett djupare, ett rent
menskligt, sanit derigenom lärorikt och fruktbärande intresse at
skördarne ur arkivens stelt och färglöst officiela akter.
Må någon hafva mycket att anmärka, mycket att betvifla,
exempelvis, vid en Ehrenströms, vid en Ärmfelts, uppgifter och
omdömen, så om sig sjelfve som om andre; mycket ännu att utreda
tili och med vid en Rehbinders korniga framställningar; mycket
att tillägga eller rotta vid de enklare berättelserna af mången
kämpe god i vara krig och fältslag; ja kanske mycket att bele
vid genomögnandet af en Gyllenii bagatellrika diarium: ingen
skall dock förneka, att dessa tidstaflor, alla i sin mun, genom frisk
och anslående omedelbarhet rycka vurt deltagande tili sig. Värderika för forskaren, som kritiskt skärskådar och tyder fakta ur

deras motiv, väcJca och underhålla de äfven hos den stora alimänheten håg för fosterländskt historiska ämnen. Det återstår
hlott att hoppas, att många alster af sådant slag, ännu gömda
bland enskildes familjepapper, i en stundande dag skola träda
fram att viina om våra fäders id och öden, om hängångna
generationers tankar, lif och verksamhet.
Emellertid utlofvar sig allaredan för antydda afsaknad i
vår litteratur nugon ersättning från ett annat, ett närgränsande
område. Både i allmän och enskild ego, ej mindre inom vårt eget
land än i Sverige och troligen äfven i Byssland, förvaras rikhaltiga
samlingar af hrefvexlingar mellan och med framstående finske
män. De Uida, dessa samlingar, en oskattbar källa för sin tids
sociala och politiska samt i synnerhet för dess odlings häfder;
man kunde kalla brefvet, det skriftliga tankeutbytet, memoarens
moder.

Mä hlott påpekas, att sjelfva reglementet för det kongi,
hibliotekets i Stockholm förvaltning inskärper som ett af dettas
hufvudsakligaste åliggande, med afseende å manuskriptkollektionen, att tillvarataga och inlösa äfven privatkorrespondenser. En
årsberättelse (den af 1879) från sagda herömda inrättning upplyser, att just hrefven ~utgöra en af handskriftsamlingens flitigast anlitade afdelningar“. Detta är lätt förklarligt. Läsa vi
Stedingks memoarer, Schinkels eller Wallqvists minnen, eller hvad
andra likartade arbeten, så se vi klart, hvilken vigtig roll brefven deri spela,
att icke ens nämna de f ali, då de sammanfogats tili ett helt för sig, såsom t. ex. i Lidens publikation af
Benzeliernes korrespondens. Ännu mera talande bevis kunde
hemtas, om så vore behöfligt, ur den utomordentligt rika franska och engelska memoarlitteraturen.
Välbetänkt har derför det Sällskap, som hos oss gjort tili
sin första uppgift att samla intygen om vår fäderneärfda odlings uppkomst och utveckling, bland dessa intyg särskildt framhållit ~bref af litterärt eller kulturhistoriskt intresse“. Också

det kallas en sällspordt lycklig tillfällighet, att tili frambringande af inslående matericfl, utom månge andre, äfven sjelfva
den man rikligen medverkat, hvilken på su goda grunder blifvit

får

helsad som vår histories fader.
Porthdfl S forskningar voro nämligen af art att inleda honom i skriftlig samfärdsel med månge af tidens mest framstående
vetenskapsidkare, litteratörer, bokkånnare, samlare. Vi vilja, med
förhigående af hans i alla fosterlandets delar kringspridde
korrespondenter, nu blott nämna, hland de öfrige, erkebiskop
Mennander i Upsala, Gjörvell, Hallenberg, Bosenstein, Fredenheim, slutligen äfven Calonius i Stockholm, Liden i Norrköping,
Basmus Nyerup i Köpenhamn, v. Schlözer i Göttingen, o. s. v.
Åtskillige af desse män voro dessutom genom härkomst eller andra intimare hand, så närä lierade med vara bygder och deras
intressen, att skrifvelserna tili dem mången gung från det strängt
vetenskapliga gebitet, helt osökt och naturligt, veko in på den alimanna medborgerlighetens och politikens eller tili och med privatlifvets områden. Nugre bland dem intogo genom sin samhällsställning tillika position i dagens frågor.
Hvad särskildt brefven tili Calonius beträffar, så äro de
icke blott de talrikaste ( omkring 200) och vidlyftigaste, utan
äfven af det mest omvexlande innehåll. Skrifna samtligen, med
undantag endast af tvenne från 1791, under de år, 1793
1800, då Calonius var anstäld som ledamot i Konungens Högsta JDomstol, hade de tili hufvudändamål att Uida en godtgörelse
för de två kollegernes och jemnårige ungdomsvännernes nu,
genom skilsmessan, omöjligvordna muntliga samspråk. Korrespondensen var helt och hållet förtrolig, ja tili och med ärnad att
genast förstöras efter genomögnandet, och måste ur denna diskretionära synpunkt, hvilken ty värr en lättvindig kritik så ofta
försmår, bedömas.
Intet ämne stod dervid uteslutet. Från statens och fosterlandets, från den in- och utländska politikens, från lärdo—-

mens och forskningens,

från universitetets och bibliotekets, från

kyrkans, råttskipningens och hela• tjenstemannaverldens högsta
angelägenheter, ända ned tili de minutiösaste, ehuru i sitt slag
ofta mycket upplysande och annars nastan otillgängliga, notiserna
om gårdsköp och hyror i Åbo, om handel och byten af egendomar i grannsocknarne, om väderlek och årsväxt, om giftermål
och dödsfall, ja om förlofningar och barnsöl m. m., gå dessa
meddelanden i hejdlöst brokigt vimmel. Man påminnes alt igenom,
att så väl Porthan som Calonius, sedän dagarne i Aurora sällskapet, scmt ännu då och då vid tillfällen, voro tidningsmån af
uppöfvad vana att utspana och samla nyheter. Ytterst moderate vid det offentliga ordets bruk, togo de skadan igen på tumanhand. Beras skarpa pennor skonade då hvarken högre eller
jemngode, hvarken regering eller embetsbröder, hvilka sistnämnde
någon gång, i ögonblickets hetta, få sig en eller annan släng förmycket. Frisinnade i grund och botten, höllo de båda, men i
synnerhet Porthan, ständigt med eftertryck på den svagares rätt.
Vår afsigt kan här icke vara att med en närmare karakteristik af Porthan som brefskrifvare gå Läsarens eget omdöme i
förväg. Icke heller skulle ett försök i sådan väg kumia utfalla lycMigt och rättvist, innan materialet fullständigare föreligger. Ty så trogen Porthan i det stora hela blir sig sjelf,
möiste dock medges, att en stor åtskilnad, både tili framställning
och öfrig behandling af immen, företer sig mellan hans skrifvelser, exempelvis, å ena sidan tili Mennander eller Posenstein, å
den anclra tili Calonius. Må nu blott framhållas, som ett öfver alt genomgående drag, deras ovanliga sakrikhet och pålitligJiet i detaljer.
Be hafva derför äfven af mången forskare blifvit i det ena
eller andra hänseendet, för den ena eller andra litterära frågans utredning, anlitade. Så förnämligast af F. W. Pipping

och G. Hein i ett par smärre meddelanden, af dr G. Lagus i
hans skildring af den Fmsk-Svenska Litteraturens JJtveckling och

i en serie uppsatser, införda i Finlands Allmänna Tidning 1868,
nfvensom af undertecknad i särskilda puhlikationer. Vili man
dock på ett räft slående sätt öfvertyga sig om den helysning
sagda källskrifter kumia sprida öfver samtida förhållanden, må
man rådfråga dem jemsides med urkunder eller andra uppteckningar från summa period. Le kunde kallas ett lärorikt supplement icke blott tili vårt universitets officiela handlingar, men
ganska ofta äfven tili det gustavianska tidehvarfveis memoar- och
dagbokslitteratur, seulan den framträdt i en Fersens, en Ädlerheths, en Nordins, en v. Engeströms, en Schinkels, en Ehrenströms med fleres kända skrifter.
Let har af många, håde praktiska och andra skäl ansetts
påkalladt att öppna den nu i offentligheten utgående materialsamlingen med en obruten följd af Porthans bref tili Calonius,
utan kronologiskt inflickande af dem, hvilka lian samtidigt skrifvit tili andre korrespondenter. Le förra bilda ett helt för sig,
medan åter de öfriga, jemförelsevis mindre talrika, om ock rigtade tili flera personer, och ehuru delvis af tidigare datum (eller börjande redan med uret 1770), lämpligen kuuna sammanställas och inrymmas i en efterföljande tom.

Här begagnade och aftryekta original förvaras i vårt
Universitets bibliotek, dit de på alldeles oförutsedda omvägar
hamuat. Calonius hade nämligen sparat dem, möjligen tili
framdeles,

enligt

öfverenskommelse skeende,

förstörande; ty
bevisligt är, att lian lätit detta öde drabba åtminstone ett min-

dre antal. Men döden förekom honom, hvaremot det■ vill synas, som hade Porthan, fullgörande stipulationen, verkligen bränt
upp de svar, lian af sin brefvexlare emottagit. Så lyder äiminstone en akademisk sägen, ehuru jag har någon anledning att
icke

fullt

tro derpå.

Efter den berömde mannens frånfälle, och sedän en arfstvist
angående hans qvarlåtenskap slutförts, inlöstes med offentliga medet, jemte hans utvalda Juridiska och historiska boksamling, äf-

ven hans ganska rikhaltiga manuskriptkollektion, för att Uida
stommen tili ett offentligt Übliotek i landets nykorade hufvudsfad, Helsingfors. Efter Åbo brand förlades äfven landets
högskola tili denna ort och fck, utblottad som lion var på alla

hjelpmedel, at sig öfverlåtet jämväl stadens offentliga Übliotek.
I fråga varande bref äro skrifna med Porthans välkända,
ytterst sammanträngda, men i det hela rätt läsliga hvardagsstil. Redaktören vågar derför tro, att de blifvit ganska felfritt
aftryckta; åtminstone har hän hvarken skonat öga eller möda vid
korrekturet.
Som lag har i stafning, användande af stor bokstaf, af
förkortningar m. m., en diplomatisk noggranhet blifvit iakttagen,
och torde delta för Läsaren icke åstadkomma något nämnvärdt
obehag, enär det rättvisligen måsfe vidgås, att Porthan är mycket konseqventare och står det nu brukliga skrifsättet mycket
närmare, än hans fleste samtida. Man jemföre blott Nordins
Bagboksanteckningar 1786 92, seulana de blifvit, likaså med
bibehållande af stafningen, tili tryck befordrade af Samfundet
för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia.
Endast interpunktionen har, såsom ock i sagda Samfunds publikation, ställvis blifvit med lätt hand moderniserad.
Sist är redaktören skyldig en bekånnelse. Hän har på ett
par tre ställen afvikit frun manuskriptet, i sä matto, att i trycket bortlemnats nugra, för öfrigt alldeles obskura personer rörande berättelser, hvilka rentaf stöta på skandal, och hvilka endast i de allra intimaste meddelanden kunnat få en plats för
stunden. Att gå ännu längre och t. ex. utmönstra många tröttande upprepningar med annat uppenbarligen för oss och alla
tider temligen lilcgiltigt, dertill egde lian ingen rätt.
Ty hän
har intet ögonblick kunnat glömma, med hvilken mans tankar och
uttryck lian haft att göra.
Bet register, med skild paginering, hvilket under titel af
Näyin- och Syklistä afslutar toinen, afser, mä det tili undvi—

kande af missförstånd erinras, icke hlott att lemna en nödtorftig
vägledning tili orientering i innehållets mångfald, utan ock att i
sin mån väeltä intresse för omnämda personer, orter och förJiållanden af näigon hetydelse i vår historia, i vår yttre eller
inre kidturutveckling. Ett antoi uppslagsrubriker äro heräknade
icke hlott för denna den första, utan tillikö för de tväi följande
tomerna.

rättelser, kvilka för saken intresserade antingen enskildt eller offentligt vilja delgifva, skola med tacksamhet tagas
ad notam. Med de Mr och hvar stående leteckningarna S id.
ulan tillhörande siffra, göre sig dock ingen hesvär, ty, föranledde
af den skyndsamhet hvarmed korrekturet lästes, skola de hristfälliga citaten ifyllas vid registrets utvidgade iteration tili snart
utkommande andra tom.
Alla

Helsingfors den 4

februari

1886.

W. L.

H. 6. Porthans Bref tili M. Calonius.
i.
Stockh. d. 21 iulii 91.
S. T. Min Högtärade Broder! Til bevis på mit bemödande at litratta Brors commissioner, bilägger jag en liten underrättelse öin
2:ne Codices af g:la Lagen på Finska; den ena förvaras i kgl. Bibkt,
den andre bar Cerem. Fredenbeim skurit ut ur et Band, (detsannna som jag bade til låns i Åbo), ocb skänker det til vårt acad.
Bibliotbek.
Jämförelsen visar, vid första ögnakastet, at det aro 2:ne olika
öfversättningar. Fredenheims Codex är skrefven med Jonae
Eaumanni band, densammas som förde protocollet vid Finska Bibel-öfversättningen i Dr. Christinas tid; är mera in usum privatmn,
således med mindre sorgfälligbet inrättad. Den andra Codex bar
en underl. ortbographie i ord, där Finnarnes besynnerl. tz förekommer; bar mehdhå för metzä ocb så vidare.
Om Bror vill ang. vissa ställen blifva särskildt nnderrättad,
så var god ocb gif mig förtekning på dem, så skal jag, vid min
återkomst ifr. Bergslagen, afskrifva dem. Jag bar af Finska Stadslagen ej funnit någon annan Codex än denna. Fredenbeims Codex bar jag med mig til Åbo; kanske Bror af det bilagda profvet
kan slnta, om Brors Codex kommer närmare öfverens med denna,
el. med kgl. Bibliothekets.
Kgl. Mst. väntas oförtöfvadt bem. Då få vi väl böra, om
det är sant, som jag bört af flere gissas, at B. A. [Baron Armfelt] ämnas oss til Cantzler. Få vi ingen vink, så påstås bär af
kunnigt folk, at vi göra klokast, nt nnno sunt res, om vi välje
G-r. Bonde, som älskar rättvisa, tycker om studierne, åtm. vissa
slag ocb af den äldre formen, ocb om hän vederbörl. prevenieras
af pålitligt folk, quod non erit difficile, om vår Hr S. B:s [Sekreteraren Brandells] beskaffenbet, ej låter styra sig afbonom. Sat
sapienti. Ingen tror, at med Concellariatets beskaffenbet sker vi,
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dare ändring, än at alla som köra til Biksens Herrar, kunna valjas dertil; ibl. k:ka det tros at B. A. ofördröjel. skal uphöjas.
Jag har kär frågat, kuru Upsalienses förkållit sig i ans. til
de Latinska Eds-formulairerne: soml. kafva svarat, at de ej tro
det til dem något bref ankommit, sådant som til oss; åtm. kar
det ej skedt genom deras köga Canceller; men alla instämma deri,
at ederne på g;la sättet, äfven vid de 2 sista prof. introductionerne, blifvit aflagde. Hvad vi för öfr. böre göra, vet man ej
säga. Eramdeles mera.
Säg prof. G-adolin, at jag nu väl ej kau träffa Alströmer;
men om kan vil ge mig någon Commission för Acad:s räkning til
Faklun el. Sala, ock på Faklun skrifver derom, så vil jag gerna
uträtta den, om jag det kan.
Jag yet ej ivart jag förlagt Brors promemoria om den boken
Bror ville lana: var god o ci. gif mig derom ny nnderrättelse. Jag
skref derom sidst til ass. Bergman: jag iar glömt hitein. Väl
vore, om jag i Upsala eriölle förnyad pro-memoria; jag reser dit
i tisdag el. onsdag, oci dröjer där några dagar. Kommer brefvet
försent, så tör jag, ifall den ej här fås, lika väl igenom prof.
Aurivillins få den derifr. Malmström gör en kårfc resa til Yestmanland, oci uppehåller sig den öfriga tiden iar oci närä omkring denna stad. En oci annan nyiet iärifr. iar jag berättat i
bref til ass. Bergman. Med fullk. iögaktning oci vänskap iar
aran at framiärda
S. T. min iögtärade Broders
ödmj. tj.

H. G-. Portian.
P. S. I fall resan sker til Kyrö, beder jag at Bror ej glömmer
at underrätta sig om Jacob Kujalas sak, kvarom jag taite med Bror.

Bilaga tili I.
1.

Codex Kegius, in Polio inneliåller:

l:o Titelbladet: Kuohdhin maan Laki, sen perähän enin se muineselda sildä
suuri voimalliselda corkeasta sughusta syndjmeeldä Bnhtinalda ja Herralda Herr
Carlei Yhdenänneldä, Euohdhin, Göthein, Wendin, Suomalaisten, Carjalaisten, Pohjanmaan, Lappalaisten, niihden Oajalaisten ia Wironmaan Estiläisten etc. Kuningalda on ylihdhe cahdhottu, vahvistettu, ia wuonna 1608 puhlicerattu.
2:o Tämän Lakikirjan wahwistos K. Carl IX;s Stadfästelse St. 20 Lee. 1608.
3:o K. Christophers Stadfästelse, först på Latin, sedän pä Pinska.
4;o Caareiu nimet Maan Laista. Pörtekn. på Balkarne.

Bilaga tili I.
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5:o Förtekn, på Capitlen i K. Balken. (ooh sedän på samma sätt framför de
öfriga Balkarne); lika titlar sedän stå som snmmarier framför kvart Capitel.
6:o Titelbladet; Ruohdhin Valdaounnan Caupungin Laki, sen suuri voimallisen, corkeasta sughusta syndyneen Ruhtinan ia Herran Herr Gustaf! Adolphin,
Ruohdhin, Göthein, Wäudin etc. Kuningan, Suuriruhtinan Suomenmaalle!!, Hertuan
Wiroihiu ia Carjalaisihin etc. käskyn perästä Ruokdhixi painosta uhvoskäynyt,
wuonna 1618.
7:o K. Gustaf Adolpks confirmation på Finska.
8;o Caarein nimet.
9:o Capitlens innehåll, på lika sätt som i Lands Lagen.

Sedän följa i

samma volume;

Florilegium Juridioum öfv. vär Svenska Lagh (i Brädden står anteknadt: af Johan
Bredhen): med några Stadgar på Svenska. Så
10:o Domare-reglorna, på Finska.
ll:o Gustaf Adolphs rättegångs Ordinantia, på Finska (örebroosa sinä 10
päivänä Helmen kuusa, vuonna 1614).
12:o Ej. rättegängs-prooess, på Finska, defeot i slutet, ifr. 30 artickeln.

Nu et prof på sjelfva öfversättningen:
K. Balken. 1 Lucu. Ruohdhin valdaounda on Ruohdhalaisista ia Göthiläisistä oocoon tullut. Josa on Seihdhemen Fispan Hiippaounda, ia yxitoista kymniendä Lakimiesounda. Ruohdhin Waldacunda ombi muistamattomasta cooohon tullut, Ruohdhin maasta ia Göthin. Ruohdhi ouhdhuttihin Pohjan puolisexi mehdäxi, ia Göthi Etelän puoliseksi. Oahtalaiset ovat Göthit Ruohdhisa, Itagöthit ia
Lensigöthit; ei löytä Göthin nime muilla mailla vahvenna seisovan, mutta Ruohdhin valdaounnasa, sillä että niistä ulvos hajotettu on, muille maille, Göthein nimi,
ninqwin kirjoitus sanopi. [I marginalet: Ruohdhin valdacunnan ulvostulemus.
Göthin maa].
NB.

commateringen ganska vårdslös: stylen läslig.
11.

Codex Fredenh. 4;o.

Maan Laki-Ramattu.

Kuningan Caari. 1 Lucu. Ruodzin valdacnnda on pacanain olemuxest yhteen
tullut, Svean maasta ja Gothan; Svea oudzuttin pohjan puoli medzä, ja Gotha Etelän puoli. Oahtalaiset ovat Gothat Ruodzis: Ita-Gåthat ja Länsi-Gothat. Ei löytä
Gothan nime muilda mailda wahwana seisowan, mutta Svean valdaounnas; Sillä
niistä hajotetan Gothan nimi muille maille, nijncnin Ramattu sano.
NB. Summarier in margine på Svenska. Stads Lagen etc. finnes ej i detta
exemplar.

11.
[Odat. skrifvet i Stockh. d. 25 iulii 91.]
Min Högtärade Broder! Kongi. Bibliotheket härstädes är, såsom
de fleste väre Bibliotbeker, i den berrligaste oordning. De böcker, som ifr. Antiquitets-Arobivum blefvo ditflyttade, ocb stodo i
bästa ordning samt voro med de sorgfälligaste Cataloger försedde,
finnas nu på byllorna kringspridde, så som vaktmästarena vid
nedflyttandet stälde dem: de påklistrade etiquetter hafva til en
del bårtfallit ocb allt finnes vara bnller om bnller, så at man
bar ganska svårt at linna det man söker. Deraf bänder, at jag
måste gå en del byllor igenom, bok för bok, ocb söka bvad i mit
kram kan tjena. Dernnder bar jag öfverkommit ännu en Codex
af g:la Finska Lag-versionen, mycket uplysande, såsom Bror af

bilagde beskrifning lärer finna. Det blir onmbärligt för Bror,
at göra en resa bit: det berrligaste förråd af Codices, som innefatta våre både allmänna ocb province-Lagar, förtjenar visserl.
betraktas: af Magni Smeks Lag finnes en stor mängd Codices, ocb
så vidare; på månge står, för titel, Meddlayen etc., at förbigå
månge andre literaira skatter.
Men at nu komina til bosfogade Beskrifn. tilbaka, så sänder jag den til Brors påögnande, med vilkor at få den vid
min återkomst tilbaka, i ans. tilde i företalet el. dedicationen infiutne omdömen om Finska Språkets natur ocb variationer etc. At mannen bette Liung Tbomasson, blir numera otvifvelaktigt. At redan för bonom, försök skedt at på Finska öfversätta Lagen, synes ock tydelm, ocb at t. ex. den oriini, öfvers. af
ordet Bodrägt ej bör bonom tili last läggas. Men bvad man bör
dömma om olikheten i Balkarnes Capitel-tal m. m., lämnar jag til
Brors utredande. Af de meddelte profbitar ser Bror äfven, at
soml. Codices vidlöftigare, soml. ooncisare gifvit Dagens mening. I Fredenh. Codex heter Bodrägt paatin kiistäminen ; men i
många fall är den likare med Liung Tbomassons arbete, än Codex B. 96, som åter i andra delar kommer närmare öfverens med
Liung Tbomassons öfversättning, än med den i Codex Fredep-
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heimianns, ooh så vidare. Hurn skal allt detta förklaras? Kanske
ägarena af slike Oodices efter egen insikt ändrat version, el. prasferert nu en, nn en annan öfversättning?
Adieu! jag kinner nn ej mera skrifva: något kan Bror af
brefvet tili ass. Bergman få vidare förniinma. Framhärdar med
fullk. vänskap ock kögaktning
min Högt. Broders
ödmj. tj.
H. G. Porthan.
P. S. Om bror af sine Dispp. de prisco Servorum jure kunde
hitsända någre exemplar, så skedde någre mine härv. vänner et
stort nöje. Yid återkomsten ifr. Bergslagen kunde jag då utdela
dem: man har derom bedt mig, särdeles Nordin, Hallenberg
ooh B. Bosenhane.
P. S. I går hade Witterhets Acadm sin årl. högtid: då råkade jag där Gr. Gyllenstolpe, som köli sit inträdes-tal. Hän
lade sig, utan någon af mig gifven anledning, med mig i discours
om vår Cantzlers-vacance, ooh tyckte vi ej kunde bättre man få
än B. Pr. Sparre: jag yttrade mig, at vi ännn voro så ovisse om
saken etc., at jag åtminstone ej en gång ännn tänkt derpå. Nb.
haec inter nos.
Men sedän iick jag den oförmodl. Tidn. at Gr.
Bonde på landet blifvit död. Detta fordrar dock ytterl. conhrmation; så mycket är visst, at hän värit illa sjnk, så at föga hopp
återståt om lifvet. En annan man sade mig i ani. deraf, at som
Gr. Nils Posse torde blifva hans efterträdare, så gjorde Acad.
klokt, at väljä honom til Cantzler. Hän är ej mycket lärd, men
redlig ooh vähnenande, står i liaisons med härv. literati, och kan

prseserveras ifr. Herr Secr. Br:s [Brandells] influence. De hae
re alias plnra.

Bilaga tili 11.
Codex B. 97

af Antiqu. archivi Samling.

Ruodzin YaWaknnnan Maan eli Taloin poieain laki, Ruodzin kielestä Suokielelle tulkittu, itapohjan maalla, Suomalaisten tarpehexi, Liungi Thomahan
pojalta, Oala joen Kyrkoherralta. Jossa tulkitzemuxes on ouin tavoitettu sitä Suomen kieltä quin ymbäri Suomen Turgun ia itä pohian maalla puhutan. Tulkittu
iälken meidhen lunastajan Herran Jesuxen Christuxen syndymä vuotta 1601, Jona
votena eij yhtäkän jyvän muodoista caikelle pohjan maalle easonuut, mutta kesä
hallalta caikenni turmelthin, ettei sen caltaista nälkä ole ikäuäns yhdenkän iuhimisen muistohon ennen ollut, ia älkän Jumala vastako tulla iongun inhimisen eläis,
andako. Jolla taluella läikin [i marginalet: ä:o 1602], saman nälgän käskis se suuri
kuningan poica Hertua Carlei, Ruodzin yaldakunnan perindo Pursti ia vallitzeva
men
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Herra ia toivotettu kuningas, Hertua Sudermanneillä Närickähille ia Wämiläisille ynnä hänen Suri sugusen Furstinnans Frouva Kirstinna, syndynen Furstinan
Slesvijkin ia Hertuinnan Sudermanneille Närickehelle ia Wermeläiselle, ynnä hänen
armons cahden poioans, Hertug Gustaff Adolphin ia Hertug Carolus Fhilippuxen
cansa, ynnä hänen Herraudens weliän pojan cansa Hertugin Johanan Johanan
ja hänen Herraudens tytärten Frökein cansa, jossa viikossa
pojan, Hertugin
[sic/] hänen armoana pallon muita kunniallisia herroia seuraisa, ymhäri pohjan

Ruotzihin.
Sedän dedication til hertig Carl, påFinska. Yisar nödvändigheten at förstå sin
„Sä flnnes och månge ibland the Finske sjelfve, så väl ihlandprester,
lag:

maan

skrifvare, och eljest skriftlärde som icke rätteligen förstå sit egitmodersmåll, mycket
mindre then gamble Svenskona, först sig sjelfve til rättelse eller nägon annan til
nndervijsning och ledelse. Finnes och mången man så vei ibland Adell som oadell
i högre ooh nidrige ständer som hafue lenge sidhen önskat och åstundat att någen til handhe värit eller ännn vore som dhetta dryga doch nyttiga arbetet sig
företaga ville at utsetie eller tolka den Svenske Landzlagen på Finsko. Så efter
iag (som migh der til odugligh bekenner och är), så äfta aff godhewenner prester
gemenligen här öfver Österbottnen, som och flere godhe män hafver der nm manter och begärt vorden, etc.
Så hafver och iagh af troovärdige godhe män
hört, thet E. F. N. hafver någre resor ther om talt, att någen skulle tagit sigh
före med nttolkningen nti Lagboken“ etc. (Ursäktar sig, at ej hän vore dertil
„Kan jag och ickehellerthett
tjenlig, ntan att det bordt ske af Domare).
hafve förtegat, thet en man (den sigh icke bekenner) hafuer tilförene någet på den
Finska Lagbokene arbetat; så befinner man nti hans arbete, icke allenast af mig,
raen af alle som Finsko och Svensko förstå (iag lastar honnm intet, ty iag är icke
heller aif allom prysvärd) att hon ganska illa är uttolkat och vrängd bådhe med
ord och meningar ifrän lagsens sentens, så at man icke rätteligen kan clerigenom
sig ledhe til rätta, som sielfve arbetet tilkenne gifver. Och vil härmed ingen ärligh man förtaget at bätra mit arbete, der det mätte ske nti een god mening
och icke af hat, el. mins ringa persons föracht.
Ooh hafver jag nti
thenne mjm uttolkning brukat mest den Finsko som nti Norfinland, omkring oss
nti Åbo sampt Österbotnen brukeligitt är, och är den klareste och reneste Finska
och öfver hela Finland förständeliger, deraf och hon sit nampn hafver. Nylandz
Finska är med Svensko behlandat, Wyborg och Savoland är med Oarelsko Ryslands Finsko förraängt, Tavastelandz Finsko hafver ingen visshet med sigh, ty hon
är af allahanda Finsko samanhemtat.
Actum Osterbotn i Calajoki är 1602 nti Aprilis månat.

E. F. N.
underclånigste och troplichtige

undersåthe

Liungo Thomae kyrkoherde i Oalajoki Soohn i Österbotn.
Balken. SS, Texten.
NB. Öfversättaren bmkar ej Caari, litan skrifvei': Kuninghan Menosta, Naimisen Menosta, Perimisen (el. Perindö) Menosta, Maidhen (el. maan) asioista
Rakennoxen Menosta, Suurimmista Lain (el. Lagin,) Asioista, etc.
Så följer förtekning pä Capitlen i k:ga

Kuninghan Menosta.

Ruodzin valdakunda on pakanan cansasta yhteen tullut, Svean ia Göthan
Svea
pohjainen puoli medzä, ja Götha eteläinen puoli. Oahta-

piaasta.
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laiset ovat Grötit Ruodzis itäiset ia Lendeset Götit. Ei löytä Götan nimiä muilda
mailda seisovan olevan, mutta Ruodzin valdakunnasa, sillä että niistä ulos hajotettiin! Götin nimi muille maille, quin kirjoitukset sanovat. Tässä valdakunnasa
on seitzemän piispan Hijppakunda, ia yxitoista kymmeniä Ladmannin kihlakunda,
heidhän maan raioinsa iälken.
I förtekn. på Capitlen i Tjufva-Balkeu, säges om 30 Capitlet: Jos mies syyn
taloudhen haukuteluxest (men detta med en styl som är svår at läsa). Texten
lyder sä: Soima jocu toisens talouden viettelemyxestä, ia se löytän häneltä eli hänen huonehistans se iosta hän soimathan, seisokan varkahan oikeuden, eli maxakan 40 m. Jutun isännälle, Kuningalle ia kihlakunnalle. Soimatun se hänelle, ia
ei ole julki tavoitettu, varielkan idzens 12 miehen valalla, eli maxakan quin sanottu on.

Detta samma Oapitel, med sit summarium, lyder i den andra Codex (B. 96)
nuhtele taloin oappalteu kätkemisen tähden. Nuhtele
mies toista taloin cappalen culjottamisen tähden luhticaan cahdentoista kymmenen
miehen valalla, elickä maxacaan oolme maroa.
I samma Codex lyder X Cap. Tjufva B. af Stads Lagen, sålunda: Jos mies
toisen taloin cappalen sivuneexi soimatahan Soima mies toisen taloinsa cappalen
sivaldaneexi ia hänen tyköänsä eli hänen huoneestansa loytähän, iosta häuclä nuhdheldihin: seisocaan varaahan tilin. Jos ei sitä löytä, varjokaan ihdhensä cahdentoista kymmenen miehen cansa; ja se seisocaan saman tilin, eli maxacaan neljä
kymmendä marca, puolen syynsanojalle, puolen Kuningalle ja Oaupungille
NB. Antalet på Capitlen i bägge Codices är ej lika.

sålunda: Jos mies toista

1 Liung Thomassons barK. B. 37 Capitel.
Grift. B. 22.
Ärfd. B. 23 (men i förtekn. blott 22).
Jord. B. 34.
Byggn. B. 59.
Hand. B. 14.
Tingin. B. 44 (men mellan börjau af 43
ocb 44 är 1 blad blankt).
Edsö. B. (som ifr. O. 43 heter Röuäyxen
menosta) 47 O.
Högm. B. 17 O. (förtekn. bar blott 16).
Vilja Dråp B. (mieli viljan Tapoista) 39.
Yäda dr. 16 (el. 17).
Vilja sår. 20.
Yäda sår 8.
Tjuf. B. 41.

I det andra m:s. har Kg. B. 36 C.
23.
Ärfd.
23.
Jord.
33.
Byggn. 53.
Köpm. B. 14.
Tingm. 43.

Gift.

Edsö.

44.

16.
Högm.
Vilja dr. (Tahto tapon asiain caari) 39
Yåda dr. 17.
Vilja sär. (Tahto havain asiain caari) 20.
Yäda sär 7.
Tjuf. 38.

111.

Ankoin d. 17 Sept. 1793.
Besvar. d. 17 dito.

Åbo den 12 Sept. 1793.
S. T. Min Högtärade Herr Broder! I går anlände jag hit tilbaka
ifr. min Wiitasaari resa, som Gudi lof bekommit mig ganska väl
ocb ansenl. bidragit til min bälsas förbättrande ocb stadgande.
Bär fann jag min g:le ocb sjuklige Fader nyl;n vara afliden, ocb
fick altså göra anstalt om bans begrafning. Anledningen til minä
resor dit upp, stadnar således snart af, så snart jag hinner derifr.
bitflytta minä Systrar; denna omständigbeten tvingar mig, at vara
betänkt på inrättande af egen busbållning, med dermed följande
omsorger.

Öfverbopad af bvarjeb. tilstötande affairer ocb marknadsstojet, binner jag väl nti ej mycket skrifva, såsom jag ej beller
ännn baft tilfälle at nnderrätta mig om väre acad. ärenders tilstånd ocb bvad där sedän min afresa förelupit: men skyndar dock
at skrifva Bror tili, för at af Bror blifva underrättad om bvad af
stora verldens bändelser oss kan intressera.
Bror bar väl råkat vår Canceller [grefve K. A. Wacbtmeister], ocb talt med bonom om vår anbängige sak, ang. Anat.
Professionen? Glöm icke, at bos bonom ocb andre vederbörande
tilstyrka, det Expeditionen så ställes (i fall Consistorii project bifalles) at tilfälle för Bonsdorff til nytt framdeles krångel, i tid
afskäres: annors blir det en rik källa til oordningar ocb tvister,
för b:ka oss Gttd förskone!
Malmström skal nu något förändrat
sit project, ocb låtit det sådant föredragas: men jag bar ej hunnit
lära kanna det; skal altså framdeles derom förmäla. Någre Eeflexioner i ani. af bvad jag uppe i orten lärde veta, skal jag ock
bärnäst meddela Bror.
Nyheter härifr. bar jag inga at berätta: Bror lärer väl få til
sig Abo-Tidn. ocb erbållit Bref bärifr. under min frånvaro, om det
märkligaste som sedän Brors afresa bändt: såsom at Lemsjöbolm
är köpt för 205,000 DL k:mt af Capit. And. Baer, ifr. Possessionaten Munktell, at Handelsm. Dahl blifvit änkling, etc.
Har Bror råkat Consuln AVitfotb? Eoligt vore at veta, bvad
hän säger om tilståndet i Frankrike. Ebuni Eyska botet at ej

tll.
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respectera vår Nentralitet, mycket allarmerat våre köpmän, så
rusta de dock ut så månge fartyg deförmå: räkna således ändock
på någon förmån af närv. Conjnnctnre. Af livad på Avisan står
om Hofcd Engeströms mission til London, ser jag at ryktet om
lians disgrace ej var ogrundadt; få se kvad ändringar vidare tima.
Det synes, som enigliet de rådande emellan ej ännu lofvade
stadga
fnll
i styrelse-principerne; men kuru skal på et så ostadigt
liaf kanna väntas jämnt Ingn, ock allas interessen ock afsikter altid
öfverensstämma? Jag koppas Bror derföre, så mycket ske kan,
aktar sig at låta draga sig ifr. stranden, ty på djnpet är ingen
klokket tilräcklig at skydda från orcaner. Förlåt denna Heflexion,
men jag tycker mig mer ock mer se, kuru svårt det är för dem,
soin komma til influence el. köras af dem som influence kafva, at
akta sig för at i dessas öde invecklas, kvilka oförmodkn stiga ock
falla, ock inbördes arbeta mot kvarandra, nnder det de synas vara
de bästa vänner! Sat sapienti!
Hvad kar bror Jöran [G-eorg Ekrenmalm] i Stockkolm
förmådt litratta? Hvad grund tro det ryktet kar, at Yice-Häradsk.
Gadd söker at få snrvivance på sin Fars sysiä, i ass. G-eorgiis
ställe, af k:ken kan skal köpt dess rätt, soml. säga för 5,000 plåtar?
Det vore lustigt nog! Som veiiden blifver sig lik, ock genvägar
ock bivägar synas ej mindre än förut öpnas ock trampas, så fortfar folket at ej bry sig om den besvärliga laga befordrings-vägen.
Man börjar mi kär at åter prata om Landsk. B. Heuterkolms
befordran til Presidentssyslan kärstädes. Besynnerligt är, men kan
af menskjo-lynnets kännedom lätt förklaras, at de rådande ej gifva
derpå akt, kuru anomalier i små saker (t. ex. befordringar til syslor), käldst kos oss, mera värkar på folkets tankesätt i Provincerne, än de stora affairernes förvaltning, som kopen ej känner el.
kan dönima om, i stället at afseende på faveur mera än på skickligket ock förtjenst, i små obetydlige syslor, otrol. lätt bringa
folket (som altid bar misstankar ock ofta keml. agg el. afund
tilde styrande) på den tanken, at ingen afsikt på rättvisa el. ällinäni väl kos vederbörande äger rmn, k:ket kar i längden värre
fölgder än man vill tro!
Hvad apparenee kar Länsman Ticcander at återfå sin sysiä?
Hän är illa accrediterad kos allmänketen i sin ort, ej så mycket
för orättyisa, som vårdslösket, öfverdåd ock kerrsklystnad; kvarigenom kan ock stött sig med de andre ortens ämbetsmän, Fogde,
Domare, etc. Bäst vore, om kan på annan ort kunde employeras;
kommer kan tilbaka til Viitasaari, fruktar man, i ans. til kans
Ckaractere, at sidsta villan blir för konom ock dem värre än den
för st a.
2
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Yid Kitkemisten fick jag Köra, att kyrkoK. Kikovius i Uleå,
Kvars första pian at af församlingen (efter vanligheten ledd af
Länsmän etc.) begäras på förslag til NyCarleby, Kans födelse-ort,
misslyokades genom fataliernes försnmmande i sommars, tilstält
derstädes en ny Cabale. Under pretext at dricka brunn, reste Kan
dit, engagerade en Kop folk för sig, ocK fick Församlingen (Bror
vet Kyad detta ord i slike fall betyder) at Kos Cons:m. begära Konom på förslaget til 4:de man. Nog såg manat detta akulle afslås
(ty Pastoratet är ej Eegalt, ocK Kans meriter aro vida mindre än
de föreslagnes); nien man beKöfde en väg at Kyälfva saken på til
Kögsta ort, där ntan tvifyel alla'slags skäl nyttjas, efter vanligKeten. IKI. de föreslagne aro 2:ne mine anKörige, af K:ka jag
gema önskade at endera (Mag:r MatKesius el. Mag:r G-ranrotK,
Käldst den sednare) finge Pastoratet. Om Bror genom godt ord
Kos de betydande Herrarne kan något bidraga at mota Kikovii
intriguer, skal jag anse det såsom et det vigtigaste mig hevistä
yänskaps-prof. Denne mannen, en idiot i sine studier, men cayailler ocK insinuant, af väre nymodige cavalieriske predikanter,
som prata granna ord, utan kärna, på predikstolen ocK kan lefva
med alla, utan at syslan vanl. myeket tynger Kans Kjerta, Kar
gjort lycka nog, då Kan blef pastor i Uleå, där en sådan granner
präst bäst passar sig, at figurera i LandsK. Eesidencet. Såsom
paedagog i NyCarleby, vanskötte Kan syslan skamligen. I sin inlaga til Kungen, skal Kan begåt det effronderie, at säga at Kan
blott af kärlek för sine förre sokneboer, vil mottaga Ny Carleby,
fast Uleå är fördelaktigare. Hän borde få til svar, at det vore
synd at så, Konom til lidande, migsbruka dess goda Kjertelag,
Kvarföre Kan vid det förmånligare Uleå (som NB. är myeket
sämre) til belöning bibeKålles. En sådan skamlösKet cKaracteriserar mannen nogsamt!
Jag önskar få veta, Kuru Bror tunnit StockKolm ocK der finner sig? Om Bror gjort många bekantskaper, om Bror redan Kunnit komma i någre lärda liaisons etc.? Bror lärer väl tillåta mig,
at framdeles besvära med någre små commissioner på kgl. BibliotKeket ocK Eiks-ArcKivo, rörande Finska saker, om annors Brors
tid, som jag Koppas, tillåter sådant. Lindquist är återkommen,
men jag Kar ännu Kvarken rakat Konom el. någon annan af mine
Collegen Bergman Kar under Kela min frånvaro värit sjuklig,
Men
ocK ser nog atfallen ut, dock Kåller Kannu på at repa sig.
papperet är fullt, ocK jag bör sluta, görandes det med uppriktigaste försäkran at framlefva etc.

IY.
Åbo den 16 Sept. 1793.

Atikom d. 23 Sept.
Besvar. d. 24 ditto.

S. T. Min Högtärade Broder! Då jag sidst hade aran at skrifva
Bror til, kortt efter min återkomst hit til staden, skedde det i sådan
hast, at jag om en del deri omrörda ämnen ännu icke hunnit göra
mig rätt väl ooh fullständigt underrättad: jag skal derföre nu
dertill bifoga nödiga supplementer.
Hvad angår NyCarleby Pastors-förslag, så har det nu tilräckel. bekräftat sig, hyad redan förut ej var svårt at gissa, näml.
at den så kallade Församlingens begäran at få Kikovius til 4;de
man på förslaget, var en tillställning endast af någre få hans anhängare. Ty då den vanliga Frågan af Yalförrättaren skedde til
Församlingen, så förklarade sig hela Landtförsamlingen nögd med
de 3 föreslagne, ooh blott Stads-boerne, med någre få bönder, begärde Kikovius; icke heller alla Stads-boerne aro med de intriguerande, h:ka dock, efter vanligheten, i sin skrift agerat i hela
Församlingens namn; deras näsvisa tilställning lärer således, såsom
jag hoppas, ej vinna nådigt bifall; åtm. lärer först frågas, om det
de föregifva värkel. är Församlingens (pluralitetens) önskan. Yar
gunstig om ännu är tid, ooh insinuera detta hos Yederbörande.
För öfrigt lär Consun Aboense begått et fel, i det de, när de factieuses ansökning, såsom både obefogad ooh sentida afslogs, och
desse likväl anmälte sig skola deröfver hos Konungen anföra besvär, glömde at härom tilskrifva Yalförrättaren; hvaraf hände, at
vid frågans föreställande, denne sade sig på deras föregifvande
ang. sine besvär etc. ej kuuna hafva afseende, utan skola i laga
ordning skrida til valets förrättande, som altså nu måste vara för
sig gånget. Hvad säger Bror härom?
Malmström har nu åter inkommit til Cons:m Acad. med en
ny reform (3:dje editionen) af sit löne-reglerings project. Hän vill
nu låta de öfrige Ac. ämhetsmän få behålla sinä löner orubbade
utom Philos. Adjuncten, hvars lön tils vidare skal gå med i loppet. Men Bibliothecariens vilkor komma ej i åtanka; de af Torpen påräknade räntor (på höft antagne til 200 Edr) skola alla anyändas til Professors-löner: alla andra slags Acad:s heh of äro för-
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glömde. Tils Prof. G-add gör vacance, måste dock vederbörande
åtnöjas med bristande löner, som då först kunna fyllas. Hist. Nat.
och Anat. Professionernes oombination påräknas såsom viss; lönernes ciroulation inom Philos. Paculteten efter ledamöternes anciennetet afskaffas in perpettium. Tilden bristande snmmans anskaffande, skal ännu en Annexa för Philos. Paculteten begäras, nami.
Lemo nti vacerande Pegale Pastorat, där hvarken nådår el. andre
hinder ligga i vägen. Och som Cons:m Eccles, torde skrida til
förslags uprättande, enl. lag, til b:te Pastorat, innan den nti väckta
löne-reglerings-fråga kan hinna af konungen afgöras, så bar Malmström (nnderstödd, som är lätt at föreställa sig, af Bispen) begärt
at Cons:m ao. skulle hos sin Illustrissimus anhålla, det hän ville
hos konungen utvärka til Domcapitlet befallning, at i medlertid ej
röra vid Lemo pastorats-förslag. Efter något gräl härom, och et
Extra-sammanträde af Cons:m ac. för denua vigtiga sak, beslöts

ändtel. af pluraliteten, at et sådant bref til Gantzlern med denna
post skal afgå, utan at om hufvttd-saken för öfrigt något beslut är
taget, som ock sannerl. fordrar sin goda betänke-tid. I stället at
ingen förr syntes vara begärlig efter de lediga Annexorna, ser
Bror fördenskttl, at den invärtes kallelsen ntt blifvit så stark, at
man ock vill oka deras antal; både Gradolin och Malmström säga
sig ntt vara redebogne at prästas, då den förre lärer begära Einska
Domk. Eörsamlingen, för at träda i sin faders Fotspår. Jag har
med flit velat detaillera saken så omständligt som det i et Bref
ske kan, på det, i fall tilfälle blir at råka vår Illustrissimus, Bror
må vara om sakens närv. skick underrättad. Framdeles skal jag
och ang. sjelfva hufvud-frågan ytterligare med Bror öfverlägga.
Lustigt blir at höra, hvad Edelcrantz säger om Malmströms
Project (som är honom communiceradt, enl. Cantzlerns remiss) och
det deri til Hans generositet yttrade förtroende, at hän ej vil
nyttja sin rätt til pg:e-lönens tilträdande. Honom har Bror väl
rakat?

Biskopinnan Gradolin fortfar at vara illa sjuk af sin gulsot
och hysterie etc., samt faller allt mera af, varandes om hennes
restitution föga hopp. Prof:r Gradolin har i sällskap med KrigsCommiss. Biörkbom i sommar gjort en artig resa: först til Kisko
grufvor, sedän til Tavastehus och Tammerforss, och derifr. til
Acad:s järngrufva i Haveri uti Kyrö; där skal blott vara en grop,
några få famnar djup och vid, härtils upsprängd. I går företog sig ock Prof:r Haartman til sidstn. ställe en resa, i följe
med Bergmäst. Lundström, som (ut artis expertus) skal besiktiga
lägenheten, föreskrifva arbetet, förrätta G-rufvans utmål etc. Nog
hafver redan Acad. gjort kostnad på detta värk, och får lof at
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framdeles göra än större; men huru det lärer löna sig, skal framtiden visa, och. imedlertid förekommer den ledsamma frågan, kvarifr.
förlaget skal tagas? Likväl tycka somlige, at maix med det första
bör vara betänkt på vår med-interessents utlösande ifr. sin lott,
den ban, såsom aldeles medellös (om ban nami. för egen räkning
begynt värket?) för ringa summa nog torde afstå; men dröje
vi, torde ban sälja den åt andra, ty sjelf orckar ban ej länge
följa med.
Secr. Wallerian bar värit sjuk oob är ej ännu rätt restitueen
skada på ena benet, genom våda, bvarigenom Oanel-barken afrad;
skrapades ocb några bål i benet upkommo, bar genom elak skötsel
på landet, där ban vistades på sit bemman, gjort det onda så betydligt, at ban måste komma til staden, ocb bar i Hera veckor
fått lof at ligga inne oob medicinera. Hän bar ännu svårt at gå.
Yid en stark åska, som i sommars här i staden lät böra sig,
fick man af åskledaren på Domk. skönja en tydelig nytta. Trenne
vitnen,. Mag. Tammelander, Handelsm. Elfving ocb Pastor
Hielts dräng (som arbetade på bans nya gård), hafva på en gång
sedt, brtru slaget (som värit förfärligt ocb jämväl bos andre väckt
bestörtning) drabbat spetsen på lilla Tornet öf:r Cboret, där Ijungelden en liten tid liksom sväfvat omkring densamma (bvarigenom
materien småningom först insöps) ocb sedän långs med åskledningen tagit kosan til brnnnen i Laboratorio Chemico; förgyllningen
på Torn-spitsen är synbarl. bårtsmält. Jag bar bedt Tammelander bäröfr upsätta en berättelse, för at i Åbo Tidn. införas, dem
klentrognom til lärdom. Här man erinrar sig den förfärliga bändelse, som åskan i Uleå nyl. värkade, ocb kommer ibog hvad stort
quantum krut på Åbo slott ligger förvaradt, så förorsakar det billig fruktan, ocb önskan at vederbörande, som til en ocb annan
kanske mindre nyttig utgift finnas bafva pg:r at tilgå, icke måtte
af för mycken bushållning försnmma at inrätta äfven på slottet
bärstädes en duglig åskledare, bäldst kostnaden ingalunda är betydlig. Om Bror råkar Amir. Stedingk, så nämn något bärom.
Folket gissar bar starkt om anledningen til vår Landsböfdings [E. G-, v. Willebrand] bastiga ocb snälla resa til Stockbolm. Hän är nu återkommen, jämte Hagman Lode etc. Åt ban
vil sälja bårt sin sysiä, tas för afgjordt, men om ban det får,
derom aro våre Politici oense, äfvensom ang. förslaget til successionen. Öfw.L. Knorring gås nu af fleste förbi; deremot är
Lagm. Lode (allenast man kunde skaifa bonom ntväg til pg:r genom sin förra syslas försäljande etc.) i god åtanka; soml. fästa
ocb sin attention på någondera af Jac. Bremer s 3;ne mågar,
Summa, man är i mycken ovissbet,
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Yär nyss tilförordnade organist (Torenberg ifr. Holland) bar
ej ännu anmält sig til Mus. Directeurs syslan vid Academien, sora
honom ej lärer nekas, då hau den begär; hau lärer först vänta på
fnllmagtens utfärdande i laga ordning tilden förra syslan. Imedlertid förtjenar hän sig här pg:r medelst musik som hän gifver på
et af hans fader upfnnnet instrument, af ganska konstig ooh sinnrik mechanisk oomposition: et slags Positiv, hvarpå hän upför
styoken soin hänna jagter, fältslag etc. (utom vanliga Symphonier
etc.). Dessa saker aro naturligtvis behäftade med en god dosis
Charlatanerie, men som just skaffar honom de ileste åhörare ooh
betalare; förtjena dock at engång höras, ooh vissa stycken vai
flere gånger.
Då jag reste genom Laukas, träffade jag sai. Mag:r Bökmans änka derstädes; hon sade sig väl både af Landsh. och
Cons:m vara recommenderad hos Kgl. Mst. til erhållande af dubbla
nåd-år, men ej ännu halva erhållit kunskap om sakens utgång.
Yar god och af barmhertighet hör derefter; hon har 10 barn (med
fattiga vilkor), af Inka et föddes efter fadrens död, och en uslinge
har fallandesot, samt är tillika galen samt döf och dumb; ingen
af dem kan ännu hjelpa den andra; äldsta sonen, som Bror känner, och är i pension hos Mag:r Burman, synes arta sig beskedligen, allenast lian har utväg at här kuuna sig uppehålla.
Mag:r Frantzen och lilla Steven dröja noglänge; den sednares Fader Irågade mig, om hän bör nyttja tilfället i nasta år at
skicka honom med någre andre Fredrikshamns studiosi til Jena?
Hvad är Brors tanka? Jag tycker, at vid så späda år, hän ännu
bör behålla honom litet närmare? Tvifvelsutan hafva bägge besökt Bror?
Bror har berättat, at syslan lämnar Bror god ledighet; det
var lätt at förutse. Men hvad slags arbete ärnar Bror företaga,
at nyttja sin mellan-tid? Bror nämde för afresan, at Bror nog
hade lust at genomgå et eller annat häft af Gan an der s Lexicon;
finner Bror ännu, efter inhämtad erfarenhet om sin tid och ställning derstädes (hvarefter jag trodde Bror böra vänta), detsama?
I det fallet vil jag skicka öfv. något häft, ännu i höst, el. i nasta vår, efter Brors godtlinnande. Häröfver väntar jag Brors

yttrande.
Jag anhöll hos Bror mundthn, at då mit för Witt, Hist. och
Antiqu. Acad. hållne Inträdes-Tal kommer at tryckas, Bror täcktes åtaga sig besväret med Correcturets öfverseende, i ans. tilde
uti noterne anförde Finska ord, h:ka annors nödvändigt blifva,
efter vanligheten, jämmerligen rådbråkade. Grlöm ej detta; af Kgl.
georet, Lindblom (kanske ock af Oantzlie-Eåd. liosensteinjj el,
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på Boktryokeriet, kan Bror få veta, när b:te Tai lägges under
prässen. Jag koppas at äfven Bror, icke allenast såsom min vänn,
utan ook för Språkets skull, gerna önskar, at inga missfoster af
ord deri komina at stöta ögonen.
A propos af Rosenstein faller mig in, at någon nyss sade mig,
det ass. Lenngren i Comm. Collegio skal vara stäld nnder action
för sin Recension af Rosensteins Tai om Uplysningen. Huru känger dermed tilkopa? Ock om k;ken Recension är fråga? Om den
i Stockh:s Posten el. i kvad annat blad? Månne man menar åsnan
när man slår säcken? Detta förefaller mig sällsamt! Nog vet jag
väl, at et rådande parti aldrig älskar Uplysningen af hjertat, ock
at allt yttrad nit för Skrif- ock Tryckfriketen icke gerna kos de
styrande annat kan vara an en blott parade, at förblinda pöbeln
(af alla stånd), kvarpå sai. Kungens nit i den vägen är et så
färskt ock så tydligt exempel. Men jag kade ej trodt, at vid
detta tilfället meningen sknlle declareras. De yrande Fransosernes exempel visar tilräckekn, at Democratien (k:ken i sig sjelf nastan altid är en värkel. eknrn stundom förtäckt Aristocratie el.
Oligocratie) lika litet tål en full Tryckfriket, som Monarckiska
Bespotismen. Hvarföre jag är ledsen at köra ock läsa de prägtiga
lofsångerne öf:r vår Tryckfriket, de måga då vara författade på 17
knndrade 70- eller 90-talet. Yederbörande förstå altid dermed friket at skrifva med, men icke emot, de rådande principer ock personer, ock at applandera, bereda, ock försvara de styrandes planer, steg ock författningar, tillåtes i Eyssland lika väl soin i Sverige, ja tilläts til ock med i Spanien under Inquisitionens oinskränktaste kerravälde. Under sken at vaka för de värkel. nödiga
inskränkningarne i denna friket, afskräckes kvar ock en ifr. jämväl de vigtigaste ock kälsosammaste uplysningars meddelande, som
ej bekaga vederbörande; ock den måste vara mycket enfaldig,
som i sådan kändelse tror sig kunna lita på Tryckfrikets Förordningen. Niin laki on, kuin laki luetaan.
Hvad accueil kar Bror erfarit af den mägtige Herren [baron
G. A. Reuterkolm], kvars disgrace kela vår Acad. sig för öfrigt
ådragit? Omständigketerne, supponerar jag, kafva förskaffat Bror
et billigt undantag. Ja någon kar sagt mig, at kan, sedän Hertigens återkomst, efforcerat sig at til ock med i allmänket visa sig
mera populaire! Detta allt inter nos! Märkligt blir at få köra,
om någre indicia redan utmärka kvart den unga Herrens faveur
en gång skal vända sig?
Ibl. rykten som kär viskas, är et mycket sannolikt, at B. Fr.
Sparre snart skal läinna plaee vacante åt B. Reuterkolm, kvarpå
ock ej otydekn skal arbetas; item. at Pres. Carlsson fortfar at
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så länge ketä Presid. i Wasa Hofrätt, tils Hofr.H. Hisinger blifver tilreds at succedera konom, livaremot Just. Cantzlern [Lode]
destineras til v. Nolckens successor i Grötha Hofrätt, där den
sistnämde ej tros skola blifva gammal. För ro skull skrifver jag
om dessa rykten, ty sådane viskningar aro ej altid utan grund.
Men om de 2 sednare gå i fullbordan, så lärer Brors klokaste
partie blifva, at koirana tilbaka til Åbo, procul a Joye.
Hurn tro det står til med Hevis. Secr. Juslen; jag bar intet
Bref af konom kaft, sedän slutet af Junii månad? Hoppas dock,
at sedän jag nnderrättat konom om min återkomst, kan skal snart
svara mig. Sjnklig kör jag at kan öfv. kela sommaren värit.
Hurn ofta kan Bror råka Prof:r Sckulten? I konom äger
Bror en pålitelig ock nyttig yänn. Eder bägge beder jag om en
faveur. En stud, af österbotniska Nation, benämd Hällström,
den äldre af bröderne, (söner til en fattig Privat-Adjmict kos Pastor i Ilmola), som kar Condition kos Ass. Barck, äger en decide-

rad naturlig fallenket at rita, särdeles Land-Okartor, Prospectes
eto., är för öfrigt en ganska beskedlig, stadig, snäll ock flitig
yngling. Prof:r Sckulten känner konom. Kunde Herrarne utfinna
något förslag, at skaffa konom något slags etablissement i Stockholm? Någon Condition, til exempel! Den som konom antager,
ångrar sig visst icke: kan är af sin nuv. Patron ganska mycket
aikailen. Min afsikt är, at skaffa konou tilfälle at följa sin böjelse ock evertuera sig i ritande. Det är synd, om et sådant
ämne skal tvingas at blifva Bond-Capellan. Hafven denna sak,
vid tilfällen, i gunstigt minne!
Bror lärer, utan min påminnelse, nogsamt se, at jag nu kar
god ledigket, som kemsöker Bror med et så långt bref, ock til
innekållet så syarande mot Pr. Gr:s Bok-titel, Yaria misoellanea.
Det blir nu tid at sluta. Jag koppas at ock Bror, då ledigket
är, fägnar mig med bref, ock det, såsom nu vistandes i stora verlden, af vigtigare innekåll. Med fullk. kögaktning framkärdar etc.

P. S. Så när kade jag glömt at nämna om en af väre vigtige Debatter i Cons. Academico i förgårs. Någon kade på Prof.
Pippings vägnar kos Hector anmärkt, at kan borde i LectionsCatalogen placeras straxt efter Prof. Haartman, in Eac. Medica,
framför den vacante anat. Professionens rum (ock ej ibl. Extraordinarii), efter kan är ordinarium Membrum Eacultatis; detta understöddes af Pr. Gadolin, som sade at såär praxis i Upsala. Jag
kade då icke sedt efter, kuru Upsala Leot:s Oatalogen i den delen är inrättad, ock kar sannerl. ej ännu kaft tilfälle dertil. Men
min tanka (som af Pluraliteten bifölls) var den, l:o at man ej
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onödigt-vis bör afgå ifr. vår g:la praxis, bäldst bär nu ej något
novum emergens tilkommit. 2:o Eespecterar jag yäl bärutinnan,
såsom i allt annat Höge Yederbörandes författningar, bvarigenom
en Extr. Professor utvärkat sig rätt at vara ord. membrum Facultatis; men då Catalogen ej utmärker göromålen i Faculteternes
sessioner, ntan de offentel. föreläsningarne, så tycker jag, at ord.
Professores, som aro introducerade solenniter, ocb aflagt sin ämbets-ed, böra samtel. stå framför Extraordinarii, bäldst desse böra
anses för blott cbaracteriserade personer vid Academien. (Detta
sidsta ville Pr. Gradolin aldeles bestrida; ville ej en gång tro, at
något Kunga-bref existerade, som förklarade Extr. Professors titeln för blott Gbaracter). 3:o Hade vi exempel, åt blotta Adjuncter värit Ord. Membra Facultatis, t. ex. Prof;r Lindquist; borde
då de placeras framför ord. Professorer, som sednare inträdt i
Facnlteten

?

Detta är et af de många exempel som visa, at när man begår en deviation ifr. lagen, en annan gerna blir en fölgd deraf, el.
contradictioner mellan författningarne upkomma. Ar icke det underligt, at den som ej är ord. Professor, dock skal vara ord. Membrnm Facultatis? Man invände, at Pipping i sin ordning ook värit Decanus Fac. Medioae! Dervid kunde jag ingen ting säga, men
trodde dock at minä skäl stcdo faste. Lustigt blir, om ock denna
tyist bvälfves til Cantzlern! Sker det, så torde sådant bbfva et
skäl tili at öfvertyga vederbörande om angelägenbeten deraf, at
dylika anomaliska författningar, ang. så månge Professores Extr.
et Designati, med ordinarie-säte i Faculteterne etc., ej annat äro,
än källor til oordning ocb gräl!
Då jag skulle försegla detta bref, fiok jag besök af Secr.
Alanus, som sade sig med gårdags-posten fått ifr. Bror et bref
utan datum, bvarpå ban bärnäst skal svara, ocb låter nu imedlertid bälsa!

3

Y
Ankom d. 10 Uctob.

Åbo den 3 Oct. 1793

S. T. Min Högtärade Herr Broder! Jag liar nu erkållit 3:ne Brors
bref, af d. 17, 20 och 24 Sept:r, för Inka jag, äfven i ans. til deras
interessante innekåll, är Bror liögel. förbunden. Yar försäkrad,
at jag ej nr dem annat meddelar, än kvad som är så beskaffadt,
at det ntan misstanka kan meddelas, ooh at sjelfva Brefven, efter
Brors förbebåll, upoffras.
Jag kinner nu icke skrifya om allt det jag bar mig til minnes anteknadt; men jag skal göra det småningom, i flere bref.
Nu först til Benzeliska auctionen, kvarvid är periculum in mora.
Prof. Bilmark kar bedt mig tilkka kos Bror ankålla, det de på
bilagde kans Nota upförde böcker för kans räkning kunde inropas. Hän kar ej utsatt prisen, som är ledsamt. Bror förstår lätt,
at man för kans räkning ej bör gå kögt.
Min ock Bibliotkekets requisition är på den andra lappen;
jag kar utsatt kögsta priset kvartil jag vil gå, för de iieste. Bror
ser, at de ej aro primae necessitatis, ock at jag altså, efter min
vana, utsatt låga priser, i den öfvertygelse, at kvad nu ej fås,
kan en annan gång erkållas. Af Winstrup ka vi blott första Tomen;
kögt betalas den ej, såsom ej för nyttan, utan för sin rara odugligket requirerad. kko 42 fol. känner jag ej; lämnar såleds til Brors
pröfning om den förtjenar för Bib:et inropas, ock til kvad pris.
kko 63 likaledes; det må ej vara någon Tome af Pistorii collection? kvaraf vi äge T. II (Hanov. 1613) ock T. 111 Ff:ti 1607; men
T. I fattas oss. Om Slagtare-Bänken är Ms. så vil jag ej ka den;
annors skänker jag den til Bkt, om den fås för 9 å 10 plåtar.
Banco-förordn. (4:o kko 73) äge vi ej. N:o 79 känner jag icke.
Af monum. Scanensia äger kvarken jag el. Bibkt complett samling. N:o 141 Gkla Tractater eto. lämnas til Brors pröfning. 8;o
N:o 59 känner jag icke. Det förstås af sig sjelffc, at på några öre
mer el. mindre ej ankommer, käldst vanligt-vis somlige fås för
mindre än det utsatte priset. De öfrige Catalogerne kommo försent; annors kade jag väl önskat få någre af de däri nämde böcker, såsom Grjörvells Sv. Bibliotkek, NB. 5 Delar; jag kar en-
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dast 4, ooh Bib:t blott en enda Del. Som Bror tog med sig sit
Ex. af Stiernmans Höfd. Minne Ms., så är jag ofta förlägen vid
vissa Hist. Documenters beredande för Åbo Tidn;r; bar såleds
ej annan ntyäg, än at begära Brors hjelp i slike fall. Til en början täokes Bror se efter, om ang. Jöns Wästgötbe ooh Jöns
Knutson någon uplysning kan fås; af deras ålder skal et Documents ålder utletas: jag menar de lefde i K. Gustaf I:s tid? I
detta ändamål bifogas hosf. lapp N:o 3.
Bilagde bref til Bror kom ifr. Ryska sidan med Posten; jag
bar måst lösa ut det bos Allen. Pg:r til Auctionen skal jag
skioka, så snart jag får veta summan; skulle Bror imedlertid ej
bafva pg:r inne, så bar jag en summa innestående bos Revis. Secr.

Juslen; jag skrifver bonom til derom. Af bonom bar jag fått
böra om den snöpliga reception Hr Landtrådet Manderfelt i
Carlscrona vid Kungens ocb Hertigens därvaro vederfarits! Det
var rätt lagomt!
En stor del af de nyheter Bror berättat, voro bär förut icke
obekante; men det är angenämt at se dem bekräftade, ocb ifr. Hera
sidor betraktade. Bror yet, at flere af oss bafva bekante i Stockh:m, bvarigenom många underrättelser concentreras, då vi råkas.
Ibl. de saker Bror ej omrört, var grat:s skriften til R. [Reuterbolm] (af Hr Majoren Ebrenmalm?) ocb den försmädliga parodien deröfver, bvarföre Leopoldt skal blifvit exilerad, först til Pommeina ocb sedän, af nåd, til Linköping, märklig. Först fick en af
oss afskrifter af bägge, sedän bafve vi ock fått se sjelfva originalerne. Underl. at Leopoldt kunde begå en så plump poikaktigbet! Underl. at man ej betänker, det genom sådane oanständiga
missbruk af Tryckfribeten, man skal beröfva oss sidsta lämningarne deraf! Ty at vederbörande skola bafva styrka at sätta sig
öfver sådant, är ej at förmoda. Jag kan aldrig nogsamt förundra
mig öfver den belgd bvari Tryckfribeten bålles i Danmark!
Den andra ocb rätt stora nouvellen oss blifvit ineddelad, ifr.
samma hand, är ang. den stora Stats-Conseillen, rörande Statsbristens afbjelpande etc., som d. 19 Sept. blifvit bållen, ocb bvari
Stats-Utredningens Betänkande om detta bögmål säges bafva blifvit bifallet; derom vänte vi närmare ljus, det interesserar bvar

medborgare!
Om målen ifr. Krigs-Hofrätten, bade vi ock kunskap innan
Brors bref anlände. Bror ser således, buru det går med slike
bemligbeter! Icke synes Krigsbefälets Tacksägelse lönat mödan!
Fru v. Mell med sin måg ocb dotter bålla nu på at inflytta
i bennes nya gård, bvars ombyggande måste kostat vackra pg:r!
Ass. Eckman flyttar i stället in i Prof, Haartinans nedre vå-
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ning. Biskopen begrof i söndags sin Pru med anständig högtidlighet: Processen åkte i vagnar ut til Kummis, och liket fördes dit
med likvagn! Öfw.Lieut. Knorring, som afträdt sit arrende på
Tykö til Öfw.Dir. Bremer, har köpt Sundholm af fru Blåfield,
för 450,000 Dl. km:t, ooh betalar dessutom för fardag etc. til Lierit.
Schwartz 15,000 Dl. för at straxt få tilträda egendomen. Eyttmäst. Aminof har såldt Kahiluoto för 90,000 Dl. åt g;la De la
Myle, som köpt det för sin son, h:ken vil ifr. Eyssland återkomma, och sin måg g:le Pinkenberg.
Walherian låter hälsa: hän lär nu kunna börja röras, då
hän lofvar ej glömma Brors ärende.
Är det sant, at Gen. Klingspor värkl. gift sig med forna Fru
Konow? Då har hon spelt sin role rätt mästerhn. Härnäst skal jag
heratta om en förträfl. lustig process emellan Act. Kennell och
Krigs-Commiss. Biörkbom; nu måste jag sluta. Ass. Bergmans
sjukdom har åter förvärrats: en ryggvärk, mea hosta och heml.
feber, bådar ej godt, liknar en Phthisis. Alla vännerne låta hälsa.

YI.
Åbo d. 7 Oct. 1793.
S. T. Min Högtärade Herr Broder! Kär jag med sista Post hade aran
at skrifya Bror tili, så blef jag hindrad at göra det så omständel.
som jag ärnade, och måste dock afsända brefvet, at icke fatalierne
vid Benzeliska auctionen skulle försummas; nu skal jag således
fullfölja min föresats. Ehuru på Benzeliska Oataloguen åtsk. curieusa och sällsynta böcker finnas upräknade, så var dock samlingen nog mager, utan ordning och urval, för at tilhöra en Biskop
af så vidtfrägdadt namu! Atminstone var för vårt Acad. Bibhk,
ehuru fattigt, där ej mycket at hämta. Bägge de andra AuctrsCatalogerne, som Bror var god ooh sände, kommo försent, för at
kunna gagna oss. Annors hade jag nog önskat at få någre af
Körningska samlingen.
Jag begärte ibl. annat sidst af Bror underrättelse om en
Jöns Knutsson, som i XYI seclet var ägare af åtsk. qvarnar i
Satacunda; sedän fann jag i det stycke af Stiernmans Höfd.
Minne, som är tryckt i Giörvells Sv. Mercurius för år 1757
Sept. p. 274 (om Tavastl. Höfdingar), at förmodl. värit den Jöns
Knutsson til Lanko (Kurok), som 1530 var Höfd. på Tavasi-
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hus och dödde 1688. Men om Jöns Wästgöthe önskade jag
veta, så snart ske kan, hvad man hau värit och hvad tid
hän lefvat? Documentet hvari hän nämnes, är en Beskr. om Porssar och Strömmar i öfre Satakunda, som jag afskrifvit ur Palmsköldska saml. och ville låta trycka. Bror hade i en bok in folio
äfven en g:l afskrift deraf, som jag begärte få lana innan Brors
afresa, (för at efterse om något datum dervid vore utsatt, som i
min afskrift saknas), men som Bror icke igenfann, äfven som ej
heller Annot, ang. sai. Prof. Lexells biographie!
I förstnämde Document upräknas Sarsankoski ibl. de forssar i h:ka både qvarnar och Laxfiske funnos, och jag har försökt
at igenfå året när denne forss uttorkade, men har ej ännu derom
blifvit uplyst. I Limnells Disp. de Tavastia citeras Prisii Disp.
de fluviis maris (en absurd titel, hän menar förmodl. Chr. Prisii disp.
de potissimis fluviis universi orbis, här i Åbo tryckt 1685, 8;o),
hvari händelsen skal beskrifvas. Prisitis omtalar densamma kårtel., sägandes at den timat ante aliquot annos, som utan tvifvel
är stålligt. Limnell sjelf säger, mot slutet af XYI seclet, som
är likare, men citerar ock Jac. Grislonis Chronol. där år 1604 skal
upgifvas. När jag skulle se efter stället hos Jac. Grislonis, så fann
jag til min surprise, at hans bok är tryckt 1592; således har väl
Hr Limnell lika litet sjelf rådfört honom, som Prisii Disp:n. Tiläfventyrs har någon bifogat annott. Mss. til boken, och där upgifvit b;te årtal, som icke är improbabelt, i ans. til Bisk. Erici
utlåtelse i sin Postilla, h:ket ställe jag lät införa i Åbo Tidn. för
1791, N:o 46. Är det ej uselt, at vi så litet bibehållit minnet af
märkl. händelser i vårt land? I b:te Prisii dispm omtalas, at flere
af väre forssar (Walkiakoski, Tammelkoski och Sarsankoski) 1696,
die Lucise, stadnat i 4 dar; och åter 1697 [Sid] åtsk. forssar (Korkekoski, Loimankoski, Walkiakoski eto.) in Nov. per triduum, och
1598 Eurakoski, 1645 Kyronkoski afstadnat. Jag undrar ej, at
dessa händelser äro så litet kända, då jag i sommars lick höra, at
Walkiakoski ock i förl. höstas stått torr i några dar, utan at vederbörande i grannskapet fäst derpå särdeles upmärksamhet, el.
nämdt et ord derom i våra många Dagblad och vecko-papper!
Nu tilstundar åter den tiden, då fråga upstår om Åbo-Tidn:s
continuation el. nedläggande? Som i detta år ingen understödt oss
med en enda rad, utan Prof;r Tengström ooh jag fått lof at
ensamme fournera dertil materialier, ehuru vi bägge af många
andra göromål äro mycket hindrade, så lära vi näppel. åtaga oss
det besväret för nästa år. Men skada är det, om detta enda blad
i hela Finland, skal nedläggas, deri har dook värit tilfälle, at få
(Ltsk. nyttiga documeuter tryckfce. Den Beskr. öf;r Töfsala socken
ännu få
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af D:r Lencquist som nu deri införes, är i kere afseenden ypperlig. Bror lär ju med Posten låta dessa Tidn. til sig öfversändas?

Alanus som nu begynt läsa i Brors ställe, pustar jämmerl.
öfver detta tunga arbete. Hän tvingas nukan tanka, at åter
studera, i stället at förnöta förmiddagen vid en kopp Cafie ooh
en pipa Tobak, samt spatsera kring gålfvet i sinä caleijons! Sådant kan ej annat, än kosta på krafterne! Yi le åt konom, i stället at beklaga ocb trösta konom, så at kan yäl nödsakas yänja
sig vid detta slafveriet med tystket ock tålamod!
Til Haveri grufva var Prof. Haartman nyl. rest tilkka med
Bergmäst. Lundström, ock utarbetar nu en ordentl. relation deröfver, at til Cons. ailämnas (efter kan publice var ditsänd); bägge
säga, at både malmen ock apparencerne til dess beständigket ock
ymniga tilgång, aro goda; stället är en omsluten ö, med sjö-led
til Kyro-forss, en kalf mil o. s. v. Men frågan blir, kvar pg:r til
dess drift skola tagas? Hurudan kuskållningen dermed bör blifva,
etc? Ostridigt är, at om ej en masugn inrättas, där malmen til
tackjärn upsmältes, lönar sig grufvan föga, i ans. til akägsenketen ifr. Hafvet. Men på skog til kolning kan ej bli brist, då
Acad. kar sinä Suodenniemi byar (kring Karijärvi), Lavia, Huida
etc. så närä! Hela ena stranden af Kyro-forss tilkör Acad:s kemman; andra stranden tilkommer Prästegården. Detta är et ämne,
som fordrar öfverläggning ock klokket!
Ars-växten öfver kela Finland, kar i år blifvit mindre ymnig,
än man förmodade: regn i blomnings-tiden, på många ställen fallit svårt kagel etc., kar gjort, at ekuru Ei-talet är på de kesta orter större än i fjol, afkastningen likväl knapt blifver lika stor,
sammantagen, som i fjol; kär omkring Åbo ock i Österbotten blifver den märkel. mindre; derföre kar ock Eågen kärtils blifvit betald med 10, 101 / 2 ock til ock med 11 plåtar tunnan. Så at Regeringens placat, deri årsväxtens ymnigket så kögt upköjes, ej
passar til vårt land. Dock komme vi väl, G-udi lof! med vår säd
til rätta.

Berättade jag om den pomp kvarmed Landsk. Reuterkolm
låtit inaugurera det Monument öf:r sinä Föräldrar, som kans Bror
Excellencen i Siundo Kyrka uprättat? Af G-r. Taube, som ock
var buden til kögtiden, lär Bror derom få kunskap, äfven som del
af de vid den solenniteten afsungne verser, som kan sade Edelcrantz skal skrifvit, k:ket jag likväl, efter deras genomläsande,
knapt kan tro: ekr kvad förmäles derom i Stockk:m?
Jag nämde sidst om en lustig process emellan Kennel ock
Biörkbopa. Den sistnåmde råkade Kennel i Hofr, Arckivo, ocl*
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påminde honom at inlösa en sedel på 70 Rdr, som längesedan var
förfallen; hvaröfver K. högel. förifrades, ooh sade sig ej kunnat
tr o, det B. ännu skulle gräla med sådant lapperi; förehöll honom,
huru okunnig och oskicklig hän var då K. honom emottog under
sin handledning och protection, hvad godt hän af honom åtnjutit
m. m., hvarföre det vore otacksamt at nu kräfva honom för denna
summa, häldst hän i afräkning derpå, äfven tillåtit B. at ligga
hos sin hustru och derigenom förhjelpa honom tilden son K. nu
ägde! Bror kan tanka, at detta väckte en allmän glädje hos den
åhörande ungdomen, och förargelse hos B. som först ville förklara
sådant för skämt, ooh hotade K. med lagsökning för skulden!
Men K. försäkrade, at hans skrifteliga förklaring skulle blifva
lika lydande med den mundteliga. B. som ej trodde denna hotelse,
sökte värkel. Landshöfdingens handräckning, då K. höll ord, och
har i sit svar uprepat alla förenämde omständigheter. Är icke det
en ertz-tok?
Fru Wall en ia är med sin yngsta dotter bårtflyttad härifr.
til sin son i Tavastehus, och ärnar där taga flickor i schola. Få
se kuru det vill bära sig?
Af Extra-Posten ser jag, at infamt folk i Norrk. upslagit Eegeringens i sommars rrtgifna berättelse om Finance-förvaltningen
eto. på kåken! Det lär värit en af orsakerne (jämte stadens obenägenhet at bevilja den äskade convoye-licenten) därtil at den ej
bevärdigades med Kungens och Hertigens närvarelse under resan ?
Denna kungörelse blef väl ock i vårt land af visst folk något
critiserad, särdeles i ans. tilde minutieuse puncterne om hästames
antal vid Kungs-stallet etc.; men i allmänhet tror jag dock, at
den ej gjorde elak värkan. Ännu erkänner det klokare folket,
at närv. administration är bättre för oss, än den nyss förut gångne ;
at man för delatorer och sqvallrare äger mera säkerhet etc. Gud
gifve, at vederbörande ej genom anomalier i saker som nti sig
sjelfve aro små, men frappera små folket desto mera, skulle sjelfve
bidraga at ändra denna goda tonen!
Ibl. (förmodl.) Brandels storvärk, är väl åter det infallet
hvartil hau öfvertalt vår Illustrissimus, at då Consni föreskrift
för Mag. Snellman at bli Docens i Oeconomien skulle besvaras
hau förut infordrar af Cons:o en fullständig berättelse om Acad:s
samtl, Docenter, deras göromål, beskaffenhet etc. Som imedlertid
tiden inföll, då Lect:s-Catalogen skulle tryckas, så var första värkan den, at Snellman ej deri fick rum för detta år, om ock venia

docendi framdeles honom i nåder beviljas. Och detta skulle just
hända en af väre snällaste Magistrar! Men Brandel vil tvifvelsutan
etablera för sig en ny inkomst derigenom at alla Docenter först
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skola skicka konom pg:r, innan de antagas. Jag kar åtagit mig
at upsätta Consistorii bref ang. detta mål. I ani. käraf, blef Lect:sCatalogen i ans. til Docenterne denna gången strängare granskad
än förut.
Pastor Hjelt blef, på Biskopens anmäkning, utesluten;
kan ville ock at K e ckoni skulle ntlämnas, men som kan deremot
ville kafva Sundvall bibekållen (som är en lika stor slarf, ock
lika mycket, om ej mera kindrad ock syslosatt, käldst nu sedän
kan är förordnad til Oons. Eoclesiastioi vice-notarius med lön),
så blefvo bägge tils vidare qvarstående. Tikleman gick ut såsom vid Utr. Exped. i Stockholm engagerad ock frånvarande. Om
Ingman, var värre tvifvelsmål; oaktadt kan til Hector insändt
sin Leot:s-sedel, förbigicks kan: men som, efter lofl. plägsed i Oons:o
Acad. någon kärom underrättadt konom, kom kanin med en
skrift, deri kan alfvarsaml. förbekåller sig sinä jura, tils kan gekoin
laga ransakning ock dom förklaras den förlustig. Cons:i pluralitet trodde dock, at konom skedde en faveur, om kan i tystket
ännu vidare förbigås, atm. tils man får se at kan förbättrar sig,
än at en action emot konom skulle anställas. At kan står qyar,
blefve en vankeder för Academien ock scandale för den studerande ungdomen, som sedt konom ligga i rännstenarne, som vet
at kan supit ifr. sig förståndet, ock lika litet som Consan vet om
ock kvar kan kar qyarter i staden. Sedän ka'n 1791 om kösten
reste bårt, utan pass ock permission ock blef bårtta tils i fjol
sommars eller höstas, utan at kafva keller kos Cantzlern sig anmält, utelämnades kan ur Catalogen, ock innan man ser tecken til
kans förbättring, är ej skäl at åter införa konom. Docenturen är
ej en sysiä: Catalogen bör underrätta de studerande om den undervisning de kunna erkålla eto. Alit detta talar emot Hr Ingman. Men nog lär kannu börja med Cons:m en process; ty rådgifvare felas konom icke!
Det var illa, at Bror ej fick råka Cantzlern innan kans afresa. Hvad gör kan i Östergötland? Det förefaller oss obegripligt,
at Bror ej reste til Hlriksdal, tilat där råka konom, där kan måste kafva god ledigket at låta språka med sig. Bergman fortfar
at vara illa sjuk. Walkerian måste ock ännu kallaa inne ock
medicinera. Alla kärv. vänner låta kälsa.

Yli.
D. 10 Oct. 1793.

S. T. Min högtärade Herr Broder! Efter Bror säger sig i Stockholm besöka Arohiveme, och hafva ledige stunder til öfyers, så
vågar jag besvära Bror med någre Commissioner, h:ka Bror vid
tilfälle utan mycken möda torde medhinna.
Den första och ledsammaste rörer tvisten om mit Präbende
hemman Ackola. Bror lär minnas status controversise ? Nami. at
gamla Bondens stjufson, som påstår sig vara arffallen til hemmanet, det hans farfader genom köp skal sig förvärfvat, föreger at
hemmanet är Skatte. Nu är ock ostridigt, at det i Jordeböckerne
til och med 1704 värkel. finnes upfördt i Skatte-columnen; men
för år 1706 är det uptaget för Krono och 5/ 12 mantal, i stället at
det torut altid står upfördt för et helt mantal. Detta tyckes utmärka, at hemmanet år 1705 både blifvit förmedladt och förlorat
sin Skatt-rätt? Men 1705 års Jordebok saknas på vårt Lands-Contoir.
Nu är saken den, at i Kammar-Collegii Archivo utbegära 1705
års Jordebok, och efterse där af hvad beskaffenhet saken må vara.
Uplyser den, at en sadan förvandling, som nyss. nämndes, hemmanet då värkel. öfvergått, så begäres en vidimerad och laggill afskrift deraf: viljandes jag gerna bestå den kostnad, som til hela
detta ärendets uträttande kan behöfvas, för at få saken riktigt
utredd. Har då bonden rätt, så vil jag ingalunda bestrida honom
densamma, men tror mig ock då, efter g:l praxis, få begära prseference-rätt til et bättre Präbende-hemman.
Detta var et privat-ärende, på visst sätt; nu et helt literariskt och publikt! Då jag skal låta inbinda de Acad. Bibliotheket
tilhörige värk med illuminerade Tabeller, så säga mig väre Bokbindare, at til mellan-blad vore bäst at nyttja så kalladt Sidenpapper, hvilket här ej finnes til kops. Yar derföre god och fråga
någon berömd Bokbindare i Stockholm, hvarest (och om) derstädes sådant papper kan fås? Jag ville gerna til dess inlösande
skicka pg:r. Deraf behöfs fiere böcker. Nog vet jag, at omkring
siden-tyger (ifr. Ostindien) dylikt papper träffas; kanske det altså
hos Siden-handlare kunde fås? Men om detta ej kan erhållas, ville
jag veta hvad anstalt t. ex Prof. Wilcke vidtager med sådane
4
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illuminerade tabellers inbindning för AVet. Aoademien? Bror lärer
väl gjort bekantskap med Prof. AVilcke, för at få se AVetensk.
Academiens Bibliothek, kivistä någre dess Sessioner etc. Blir ej
annat råd, så torde jag nödgas låta binda fint Postpapper emellan
fören. Tabeller, som blir nog dyrt. Om detta ärende beder jag
Bror täckes draga så tidig omsorg, at om b:de Siden-papper kan
fås, jag ännu i böst med våra fartyg kunde få det Mt öfver, el. i
vidrigt fall, låta Bokbindaren börja nyttja Postpapper.
Ännu et litt. ärende. Stiernman i sin Bibliotk. Sviog. skrifver, at i Riks-Archivo finnes Messenii egenhändiga Exemplar af
hans Einska Rimkrönika, med et Bikang af åtsk. til Pinska Historioi! börande Documenter. Men efter skedd flitig eftersökning,
fiok jag af Hr Kongi. Secr. Adlersparre den säkra underrättelse,
at b:te arbete i Riks-Arcbivo ingalunda finnes. Sedermera bar jag
någorstädes lasit, at b:te bok (in 4:o) finnes nti Antiquitets-Arcbivo; ocb det är troligt, samt at Stiernman, som var en slarfvare,
confunderat bägge dessa Arcbiver. Nu vet jag väl burn svårt det
är, at igenfå någon bok, som tilbört det fordna Ant. Arcbivum
(sedän det olyckliga rådet vidtogs, at skingra dess litteraira skatt,
bvaröfver sai. Canc. Rådet Bercb uprättat et så förträffeligt Register), ocb at den del deraf som blef fiyttad til Kgl. Bibliotbeket,
där är kringspridt, i den fullkomligaste confusion. Men kanske
at Bror dock kan på något sätt få reda på b:te Messenii arbete;
t. ex. genom Hr Secret. Biörckegren (den ende som nu lärer
göra någon tjenst vid Kgl. Bibliotbeket?), som bälsas ifr. mig, ocb
om bvars benägna biträde derntinnan anbålles. Eörst efterses likväl i Bercbske Catalogen öf:r fordna Antiqu. Archivet, om b:te
Bok (in 4:o) där funnits: på det ej onödig möda må användas.
Denne Catalog lärer Hr Biörckegren lämna til påseende.
Häradsb. Mesterton bar ej låtit förnaå sig at afstå med sin
prooess emot AVidenius; altså är denne nu stämd at svara i
Cons. Academico. Som jag ocb Bilmark såsom vitnen underskrifvit Testamentet som klandras, blifva väl vi jäfvige. Jag vet
väl ej egentl. på bvad skäl Mesterton grundar sit klander, men
bar bört sägas, at ban tror, det den Borgerskapet tillagde oinskränkte Test. fribeten ej skal kumia angå Widenius såsom icke
Borgare etc. En annan lustig process lär ock Cons:m denna Termin få besvär af. Ofw.L. Carpelan, som för många år tilbaka velat börda et frälsebemman ifr. sai. Dr Olof Pryss ocb derföre
deponert börde-skillingen, men ej reussert i sin ansökning (jag
tror frågan angick fataliers återfående), bar sedän icke lyftat denna,
utan vill nu bafva den tilbaka af Sterbbuset, ocb bar derföre
stämt Capit. Pryss til S:t Mårtens ting; denne bar gjort exceptio
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plurium citandorum, efter hans svågrar aro med honom i målet
lika delägande, ock det sägs at Härads-Eätten förvist målet til
Cons. Acad. Lustigast är, at Dr Pryss skal värkel. utbetalt summan til Carpelans dåy. fullmägtig (utan tvifvel efter upvist fullmagt dertil) Ådvoc. Sadrel, som längesedan är död, utan at lemna
annat än gäld efter sig. Summan lär vara 3,000 Dl. km:t; men
Carpelan prgetenderar ock ranta derföre ifr. Depositions-dagen,
som lärer gå upp til 1750-talet.
En annan Juridisk fråga: En student lånte pg:r för llere år tilbaka, då hän här skulle blifva präst,
af en Borgare härstädes; för dessa pg:r gick en annan i borgen;
prästen blef efter en tid död, utan at långifvaren sökt i rättan
tid ut sinä pg:r. Såsom säges, skal hän lämnat mera skuld än
egendom efter sig, men man vet dock ej, om hans slägtingar gjort
sig ur-arfya, el. delt hans lilla qvarlåtenskap: i förra fallet, måste
väl upkommit concurs och creditorerne värit lagl. sammankallade
at bevaka sinä fordringar. Men, såsom jag sade, detta är här
ännu obekant. Nu söker sedelhafvaren Cautionisten. Hvad blir
i hvardera fallet Eectors utslag, enl. Lag?
Yiljala-bönderne, som så länge oroat Pantti, hafva ännu icke
trötnat. De skola åter skickat en deputerad til Stockh:m at åtm.
få befrielse ifr. de dem ålagde böter för sin tredsko, den dem
ådömde ersättning för sit våld etc.; förmodl. lär detta steg så litet
lyckas som de föregående; til slike dåraktige depenser hafva de
råd nog, men ej at fullgöra Landshöfdingens utslag. Då Execution hos dem skulle ske, hade de undanfört nastan ali sin egendom. Länsman Tillberg i Kyrö, som denna förrättning var ombetrodd, tog då något som lian fann för sig, och lofvade återkomma en annan gång efter resten. Men de kommo in til Landsh.
med besvär öf:r Tillberg, för det hän hos dem anstält Execution; och dessa besvär voro stälde Tillberg til förklarande, då jag
ifr. min Wiitasaari resa återkom, så at jag ej fått se dem. Dnderl.
nog, at Landsh. skal cognoscera besvär deröf:r at Krono-betjente
lydt hans ordres! Som likväl ingen inhibition i Exec. imedlertid,
til lycka, blifvit utfärdad, har jag tilskrifvit fogden Hornborg,
at om dess fortsättande, dessa besvär oaktadt, föranstalta; få se
hvad som sker. Grilla väre Lagar et sådant prooedere som desse
bönders, så kan väl ingen sak i vårt land värkställas, utan genom
det ena besväret efter det andra utan ända illuderas!
Har Bror sedän, efter sin omförmälde pian, besökt Hpsala?
Har det ännu ej skedt, ooh Bror snart ditreser, så hälsa ifr. mig
Ärkebiskopen och Proff. Aurivillius, Neikter, Fant, Boethius, Plygare och Murray, h:ka Bror ej lärer underlåta at
besöka; med de öfrige är jag mindre bekant. Hvad fattas Medioi
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derstädes, som vilja befria sinä elever ifr. det besväret at läsa
Språk, Philosophie etc.? Det är, vilja göra dem til blotta Handtvärkare?
Jag bar bedt Juslen, såsom min g:le Commissionair i
Stockb;m npköpa åt mig en hop Böcker; men som hans sjukligbet fortfar, så at ban föga lärer oroka dermed, lärer jag vai nödgas besvära Bror med detta ärende; jag väntar dock ännn bref
ocb svar ifr. bonom. Som titlar ofta bedraga, så bar jag plägat
bedja bonom först underrätta sig om vissa böckers ocb piecers
balt, innan ban köper dem, ocb om de ej duga, gå dem förbi,
fast de på min förtekning finnas upförde. Bror ser således bvarföre jag ej directe baft för sed at adressera mig til Bokbandlare,
eburn TJtter annors är en accurat man. Så kungöras nu i Tidn.
af en Mag. Sjöborg i Lund åtsk. piecer, t. ex. Blekings Historia,
Svea Eikes Eelig. Historia, ocb Sv. Eeligions förbättringen; men
jag törs ej köpa dem, innan jag får böra bvad de duga tili.
Scbmidts G-escb. der Deutschen 8 Tomer ocb Neuere Gescb. d:o
5 Tomer, för 14 Edr tilbopa, vore en Bibliotbeks-Bok; iinnes hos
Bokbind. Drake på Stora Nygatan, derom lär jag anmäla i Consistorio.
Yil Bror bafva Exemplar af vår Catalogus Praelectionum, el.
bar Bror om dess erbållande gjort någon anstalt? Upsala Pbilos.
Facult. Protocoll, ang. deras Examen Pbilos. som studera Medicinen (kostar 4 sk.) hade jag lust at äga; var god ocb vid tilfälle
sänd det bit öfver.
Jag skref sidst om apparencerna vid Haveri grufva. Nu bar
Bergm. Lundström, återkommande ifr. Eredricsforss underrättat
oss, at efter det där anstälda profvet i stort, järnet är mycket rödbräckt, ocb kan således, utan blandning af annan malm, ej gerna
duga! Hvad står således at göra? Hans råd, privatim, varat s äijä
grufvan til någon förmögen ocb entreprenant man, som kan ej
allenast inrätta masugn, utan ock köpa sig Smidje-rättigbet ocb
i den dertil så tjenlige Kyro-forss imätta hammar-smidja; en sådan skulle nog bafva utväg at med fördel skaffa sig tackjärn til
blandning, ifr. andra orter, så at lägenbeten dock skulle blifva
fördelaktig; ban föreslog i synnerbet at adressera sig til Biörkman. Detta skulle ock jag för min del nog gilla, om ej medlidande med våra bönder i synnerbet derifr. afbölle mig, som vi då
skulle sälja til trälar. Yi torde ock framdeles bafva svårt nog,
at sedän värja våra öfrige bemman ifr. Bruks-träldomen, som är
så svår, ocb bar så många befordrare. Ju mägtigare, rikare ocb
förslagnare man vi då finge at göra med, desto svårare skulle vi
få at emot bonom kämpa! Imedlertid bar redan detta uptug ko-
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stat oss öf:r 200 Rdr, ocb vi gå ej ut med depenserne i längden.
Uedlägge vi åter vår rätt, så kan vår med-interessent snart sälja
både sin ocli vår del åt någon Biörkman, ocb då komme vi ur
askan i elden! Sannerl. är icke detta en sakat fnndera på!
Sora jag ser, at pappret nn är tulit, så spar jag åter continuation til härnäst, ocli bifogar mi, för ro skul, några nybeter
härifr. Lieut. Ulr. AYallenstierna som nyl. dödde, kade förlofvat sig ocb var sinnad at ännu i böst liålla bröllop (eburu ban af
Lungsot ocb Yattsot var i bög grad bemsökt) med Tull-Insp. Gråbergs äldsta dotter; eburu det värkl. var bennes lycka, at ban
dödde innan Bröllopet, så sörjer hon dock bjertel. sin förlust:
Flickorna ba dertil sinä raisoner! För Maj. Lagerborg ocb Fröken Gripenberg är redan 2 g:r lyst. Fruarne i staden berätta,
at Prof. Malmström friar til Krigs-Commiss. Biörkboms Stjufdotter, en ung Mams. Tiblman; som jag dock bar minä skäl at
ännu ej tro. Andra bafva funderat på at bårtgifta benne med
Prof. Gadolin. Tull-Fisc. Abrenberg säges föiiofvat sig med
den andra Mams. Tiblman, hon som bor hos Post-Insp. Allen;
det är ganska sannolikt; ban bor bos Dir. Buscb, i de rum som
Capit. Pryss innebade. Gråberg sägs skola taga afsked, sedän
ban i Wennern skal köpt sig en egendom (en ö) för 7,000 Kdr;
Hofr.-Cancell. Tibleman skal, för at få köpa syslan af bonom,
vara öfverrest til Stockholm: lyckas det, så gifter ban sig med
förra Fru Fagerström. Yår Bisp bar värit sjuklig; haft besvär
af Svindel etc. Ass. Bergman är ännu dålig; febern synes bafva
litet gedt sig (en Nerv-feber), men mattheten, värk i axlen, ryggen
ocb bröstet, med bosta, matleda ocb stor matthet, continuera ännu:
vi äre rätt bekymrade deröfver! Ass. Georgii, sedän ban betingat
sig en byra af 3,000 Dl. om året för sin gård af Ofv. Hielmstierna, ville dagarne för inflyttningen ännu oka dertil åtsk.
articlar, såsom at Hjelmst. skulle lägga gatan (som nu förestår)
ocb om eldsvåda bände, betala ditferensen mellan den summa
bvarföre gården är brandförsäkrad ocb den som gården nu pröfvas vara värd m. m. Hvarföre Hj. måste afstå ifr. contractet (som
ej hade värit ordentl. ocb skriftel. afslutadt) och ilytta in i Mams.
Krooks gård, likasom Georgii i sin egen.
Jag skrifver bädanefter ej under mine bref; Bror känner ändock nog igen stylen etc. Alla vänner låta bälsa. Brors sidsta
ang. bref af d. 4 bujus bar jag fått, som jag nu ej binner besvara.
Taok imedlertid för den goda Tidningen om NyCarleby förslaget,
ocb för Brors goda biträde dervid. Här säges väl at Granroth
ej fått pluraliteten vid valet, utan Matbesius; men både ban ocb
jag äro nöjdare dermed; än at Kikovii intrigue skulle lyckats,
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är redan mogen man, Morbror til Granroths Fru, och
har värit min g:le Informator; vi kunne ingendera missunna honom sin lycka, fast ock Kikovianerne tallit på honom, för at
göra Granroth förtret! Sadan är menigheten, och dess ledare i
alla tider!

Mathesius

YIII.
Åbo den 17 Oct. 1793.

S. T.

Högtärade Herr Broder! Då jag sidst skref om Ackola

hemman, glömde jag at tillägga, det samme hemman ligger i Masku-Härad och Meriinasko Kyrkogäld, samt är enstaka. Detta bör
jag derföre nu anmärka, at det så mycket lättare i Jordhoken för
1705, om den i Kammar-Collegio är i behåll, må kuuna igenfinnas.
Samina gång anhöll jag ock, at Bror täcktes höra efter, om
Messenii Finska Bimkrönika i Ms. med Bihang af Documenter,
finnes i kgl. Bibliotheket. Finnes den, så torde Bror vara god och
l:o collationera densamma med det Exemplar som genom Prof.
Bilmarks försorg här vardt tryckt, 2:o på de bifogade Documenterne meddela en förtekning, på det jag måtte kunna se h:ka
af dem jag förut äger, ooh om de felandes afskrifvande kunna
göra anstalt.
Då jag höll på at tilfriskna, företog jag mig ibl. annat at
lägga i ordning en hop g;la vårt Acad. Bibliothek tilhörige tryckta
och handskrefne papper; jag annoterade då tillika ur dem en hei
hop data, soin torde tjena i Brors krain, rörande åtsk. vår Hofrätts-Ledamöters etc. giftermål, dödsår m. m. Och bilägger jag
derföre någre sådane; i fall någon del deraf kan tjena at complettera Brors sainlingar om våre Ämbetsmän. Jag vil minnas,
at Bror redan hade til jämförande den förtekningen på g:le Domare
etc. som Probst. Polviander i Hattula ur g:le Documenter upskrifvit? Likaledes de få dit hörande data som i g:la Fru Carpaelias magra Journal voro anmärkte?
Soin frågan om våre Torps skattläggande snart åter lärer
väckas i Consistorio, så beder jag at få höra Brors tanka ang.
följande punkter: l:o Huru är det möjeligt, billigt och rådeligt, at
för Acad:s räkning skattlägga desse torp, el. draga dem undan
hemmanen til h:ka de härtils lydt, innan utrönt blir, om de ligga
på den mark soin vid Storskiftet hemmanen tildelas, el. på öfver-
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lopps-jorclen? Falla Torpen inom kemmanens mark, kvad rätt kan
då Consmi kaiva at draga dem ifr. kemmanen, ock ålägga dem
särskild skatt? Ock kan försiktigketen i något afseende sådant
tillåta? Ock är det såleds rimligt, at innan öfverlopps-jorden blifvit determinerad, skrida til en sadan skattläggnings-anstalt, den
må då vara provisionelle el. perpetuelle? 2:o Det keter i författningarne, at vid Storskiftet kemmanen få bekålla ali sin upodlade jord, el. få i ersättning för den soin dem ifrångår, deremot
svarande upodlings-jord, om ej odlad mark i utbyte dem kan tildelas. Erågas altså nn: bör den Torp-jord (åker ock äng) soin
kemmanen ej endast sjelfve upodlat, utan ock genom tilsatte Torpare låtit upodla, likaledes komma nnder denna artickel at beräknas? Så at om Torpen blifva på öfverlopps-jorden, kemmanen likväl, sedän de redan erkållit sit fulla quantum tnnneland tai, efter
kemmanets storlek, efter föreg. npskattning, ännu derntöfver af
öfverlopps-jorden skola få ersättning, i upodlings jord, för den
upodlade mark som nnder Torpen lyder ock nu kemmanen ifråntages? Då skulle det dnga, at kafva planterat mycket torpare vidt
omkring marken, såsom ock en del af våre kemman i Moukijärvi
ock Ikalis värkek gjort! De skulle då få ansenl. mera mark, än
det Tunnelands-tal som författningarne annors dem kögst består!
Eller kan Academien, utan at gifva derföre kemmanen någon refusion i upodlings-jord, förvandla desse Torp til sine Nybyggen?
Mångestädes skulle genom denna slags ersättning öfverlopps-jorden
försvinna, ock under b:te rubrik kemmanen åter blifva underlagd!
Jag tycker, när de få sin tilbörliga mark, ock få äfven bekålla de
Torp som derinnom iinnas, Acad. vai kan, utan vidare ersättning,
bårttaga ock til nya kemman förvandla de Torp som ligga utom
kemmanets tildelta jord; i synnerket när kemmanen til deras upodlande ej annorlunda bidragit, än at de gifvit Torparen tilstånd
at b:te Torp uptaga, af k;ka de dessutom merendels redan njutit
en liten räntä, sedän frikets-åren til ända kipit. Eller kuru tycker Bror? Ock kuru tro Kronan i slike fall procederar? Jag skal
om detta sidsta underrätta mig af Camer. Winter.
Uppe i AYiitasaari kafva de på kolmar ock uddar i Keitelä
anlagde kemman, sinä ängslappar vidt omkring strödde. Marken
är ock sådan (bestående af Stenkolster, sandkedar etc.), at ondt är
om ängs- lägenketer. Månne desse kemman skola få bekålla sådane
ängar, ekuru på öfverlopps-jorden belägne? Eller skola de få ersättning i ansenlig vidd af sandkedar, på Inka de ingen äng kumia
upodla, utan på det sätfcet, i vårt land okändt, som fordom i Palästina, där man ock på berg uptog åker ock äng, genom tilförd
mull etc.? 2: o Hafva där på ilere ställen yngre bröder långt ut i
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marken (som hemmanen enl. g:l häfd etc. trodde sig tilköra) utflyttat, ooh ofta med bolhernmanets hjelp, ofta ensamme, där uptagit ägor, som blifvit ansedde ooh förklarade för hemmans-delar,
ifr. holhemmanet klufne. Skal nu desses upodlade mark ock hemmanen beräknas, ooh då de komma at ligga utom hemmanets
mark, på öfverlopps-jorden, upodlings jord, efter upskattning, hemmanen i stället bestås, utom deras laga Tunneland-tal? Sådana frågor
gjordes mig där uppe, h:ka jag ej kunde besvara. Det är en ömkelig sak med den orten. Såsom Laukas, 'Wiitasaari ooh Saarijärvi soknar aro lagde under Wasa län, så aro dem de förmåner
betagne som deras grannar, ooh likadan mark samt hushållning
ägande, fordna Moder-socken Eautalarnbi (lika med hela KuopioLän) bestås: nami. l;o at få större Tunneland-tal, an det släta ooh
jämna Osterbotten, 2:o at få föröka sinä ganska små mantal, för
at såmedelst erhålla mera jord. Detta kunde ej gå an i Osterbotten, där skog ooh utmark var hela soknens gemensamma jord.
Men desse, där hvar by hade sin särskilda mark, skola dock nu
på samma sätt handteras, ooh hemmanen altså blifva ej allenast
små, utan ock så ömkliga, at de måste gå under. Nybyggen äro
ock satte helt närä til hemmanen, som nu vilja dela med dem den
närmast belägne jorden, så at de ej en gång hafva den rättigheten at af sin fordna jord få behålla den belägligaste. En del af
desse Nybyggen hafva provisionelle immissioner: hvad skal det
betyda vid skeende storskifte, då de ligga de g:le hemmanen för
närä? Det stackars folket har hos sin Landshöfdinge begärt, at i
ans. til samma beskaffenhet som Savolax, få njuta samma fömåner.
Deröfver hördes Ägodelnings-rätterne för några år sedän, sainmanträdde (hvarför almogen fick betala det dryga arfvodet, skjutspgrr
eto.) och med sinä betänkanden understödde almogens begäran.
Alt detta sändes til Landshöfd. som vidare skulle skieka det til
Kungs. När nu almogen, trött at vänta, frågade efter utgången,
så svaras vid Lands-Concelliet, at alla dessa aoter förkommit och
ej kunna igenfinnas. Ar icke sådant oförsvarligt? Allmogen i
dessa olyckliga soknar har fördenskul åter låtit författa ny ansökningsskrift, genom Yice-Häradsh. v. Kot he n, redan gedt honom 16 sk. ifr. hvart hemman och lofvat honom ännu 16 sk. tili,
om hän kan genomdrifva saken; G-ud vet, hvad anstalt hän derom
förmår göra. Imedlertid börja Landtmätarne storskifte efter Österbotniska författningarne. Mig angår numera icke detta mål, men
af medlidande med deras förtryck, önskade jag det stackars folket
kunde hjelpas. Kan Bror dertil bidraga? I det fallet skulle jag
råda dem at adressera sig til Bror!
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Det går annors lustigt til med Storskiftet (el. rättare sagdt
öfverlopps-jordens utbrytande, ty på få ställen veta de af tegskifte)
där uppe. T. ex. Boställs-innekafvare af Militairen, som ej länge
ärna bekålla sinä boställen, anlägga så många Nybyggen de någonsin kumia, på alla dugliga fläckar af Boställets ägor; sedän
de fått derpå immission, sälja de desse sine Hybyggen åt den
xnästbjndande, ocb bostället blir aldeles förderfvadt. En Hnderofficerare i Wiitasaari tog på sådant sätt til Hybygge et skönt
Torp som kans företrädare anlagt ocb beräknat sig til godo vid
Husesynen; det innehade den bästa marken på kela kemmanet,
hvarföre kan ock kunde, efter erkållen immission, sälja det för
3,000 Dl. k;mt. Andre kafva på lika sätt sålt, undan sine boställen, de bästa Torpen, belägne invid kemmanens bol-åkrar. Innehafvaren af Hannula boställe i Eautalambi öfverlät såsom öfverlopps-jord (den kan ej sjelf skötte omat uptaga) åt sin Officerare
(v. Fie and t, en stor Korp, som nu tilträdt Lieut. bostället i Saarijärvi) ali den dugliga mark som vid bostället fans (förmodl. mot
betalning?), kvarpå ock denne erhöll immission. Efterträdaren,
som ingen Torpare kade i behåll (de voro alla på öfveiiopps-jorden!) ock ingen Landbonde kunde få som ville bruka den öfverblefne sandiga åkern, sedän ali ängsmark ock betesmark var bårtgifven), kar derföre kos Eegem. Ckefen begärt såsom en välgerning, at siippa mottaga bostället ock dervid åtföljande skyldigketer! Eoligt blir at få köra, kvad svar kan erkåller!
Just då jag reste bårt, anlände Landtmätaren at storskifta
Wiitasaari Prästegård. Jag satte en Under-officer til Prästgårdens enskilde fullmägtig (bättre kunde ej fås) ock instruerade konom at söka få upskof, emedan en ägotvist mellan kyrkobyn (där
Prästg. ligger) ock en nästgränsande by, ang. en betydlig äng,
ännu är ankängig: jag ville siippa derifr. med minä Systrar, innan
det grälet företages. Men nog lär dock åkrarnes ock ängarnes
gradering måst få tillåtas, kvarpå sedän det öfriga så kufvudsakl.
beror. Jag bad ock b:te fullmägtig protestera mot allt storskifte
i åkern, ty kvardera af byns 3:ne kemman kafva sine åkrar inom
särskilde gärden kvar för sig, som ligga i solskifte, ock anstaltens afsikt kan ej vara, at nu förorsaka ägoblandning där den
förut ej värit. Ock instämde bönderne med mig til alla delar.
Huruvida 2:ne Torp som Prästegården anlagt på sin skogsmark
(ty kela marken kar af ålder genom sämje-råer kemmanen emellan värit afdelad), ock k:ke i ans. til sin fördelaktiga beskaifenket, en af grannarne gerna ville åtkomma, må under Prästgården
förblifva, ankommer på den figur kvarje kemmans jordstycke får;
jag känner icke, kvad derutinnan får göras eller låtas, kade ock
5
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aldrig trodt, at jag skulle med något storskiffce få at beställa, samt
har således om allt dervid förek. krångel ej keller underrättat mig.
Men nu måste jag såsom dels sjelf sterbhus-interessent ock dels
minä Systrars förmyndare som kafva Prästegården om känder, deri
blifva invecklad! Ocb detta just sidsta åren, innan jag derifrån
kinner skiljas. Härtils kar i
intet Storskiffce värit; en
Landtmätare som köpte 1 / 3 af et kemman i kyrkobyn, har vållat,
at det begynnes med kyrkobyn: bönderne kade önskat, at det petitum, kvarom jag ofvanföre nämde, först hos Kgl. Ms:t hunnit
afgöras, innan Storskiftet skulle företagas, som, i fall deras begäran beviljas, til en stor del åter måste omgöras, ock såleds förorsaka dem dubbel kostnad: men derefter frågas intet!
Under lediga stunder, företog jag mig at skrifva et
långt bref, ock fyllde altså detta papper med kvarjek. saker som
mig inföllo, ock om k:ka jag ville med Bror prata; men nu kindras jag at fullborda detsamma: sänder altså detta förut, ock skickar härnäst continuation, jämte något pg:r, til Bok-Auctionens
förmodel. bekof. Må väl!
Ang. de på bilagde lapp omrörde puncter beköfver jag underrättelse, för at nyttjas i Åbo Tidn.
P. S.

IX.
Åbo den 31 Oct. 1793.

Min Högtärade Herr Broder! Mycken tack för de i Brors sidsfca
Bref lämnade underrättelser! Bror lär af mit sidsta sedän kafva
farmit, at jag fått förut rätfc på Jöns Knutsson (Kurck). Här innelyckt meddelar jag Bror åter någre Excerpter ur kvarjek. papper,
kvaraf Bror torde til sine samlingar erkålla något nytfcigt ljus;
likaledes bifogar jag på en annan lapp 2:ne Yapen som finnas på
Titel-Bladet tildet af Bisk. Conrad Bitz ntgifne Missale Aboense,
för at försöka, om någon Heraldicus där kan säga, Inka familler
de tilhört? Nro 1 kålles af en til vänster på knä stående Präst,
med en (Biskops?) rnyssa på kufvudet, ock Nro 2 af en hand som
framräckes ur skyn ofvan-efter. Eramför den midt uti sittande
Biskopen, ses et vapen livari är en Bock i gult fält: måste vara
Bifcziska vapnet? Til höger står en figur på knä, som håller Stiern-
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korssiska vapnet; tvifvelsutan Bisk. Co nrad s efterträdare, dåv.
Bomprosten Magnus Nioolai!
Yar god ock vid tilfälle kör efter, om i Kongi, Tryckeriet
kan få köpas ’Be fria Konsternes Philosophi’ (af Gr. Ehrensvärd)
tryckt derst. 1786 in 8.o: jag ville gerna äga den.
Sedän Scholorna på Eyska sidan genom Normal-Inrättningen
blifvit aldeles förskämde, så hålla Prästerne i Fredrikshamns Stiffc
på at genom suscription samla inom sig pg:r til en cassa, at dermed vid lägre och högre Lärosäten underhålla infödda fattigare
ynglingar som vilja blifva Präster: de hafva upsatt et project til
sin inrättning, men jag undrar, om sådant på Högre ort väl anses.
Yi hafva ock nn här fallit på den besynnerl. ideen, at såsom
vi nödvänd. behöfva flere mm vid Acad. och egna medel dertil ej
spisa, samt alsintet hopp är om nnderstöd af Kronan, försöka genom tiggeri skaffa oss pg:r, hvarom bref til Cantzlern är beslutadt. Lustigt nog, at vår Bisp styrker dertill; någre af Consistorii
Ledamöter lofva ock vara frikostige. Kog har man sedt, at i Link.
Ups. och Hemösands stift vacker hjelp på sådant sätt blifvit samlad; men om Pinnarnes frikostighet, är jag ej ännu aldeles säker.
Het kan ju dock ej skada at göra försök; när Exped. blir färdig,
skal jag om projectet mera berätta.
I anledn. af hvad jag sidst skref om våre Torps tiltänkte
skattläggning, vil jag nu rådfråga Bror, om i det fall et Torp
som har stora upodlade ägor, ligger när hemmanet, det ej går an,
at anse det som et hemman och tildela det i följe deraf behöflig
jord, lika som åt g:la hemmanet, när detta dock får tilräckligt
ntrymme. Man anser det då i likhet med de flere hemman som
ligga tilsammans nti et Byalag. Så gör kronan med flere sine
Eybyggen. Yårt Pohjala hafve vi ock begynt så procedera med.
Då g:la hemmanet likafullt kan få alla sinä behof, tör det väl
kuuna ske?
Wallerians ben fortfar at vara elakt: hän har måst låta
skära det etc., och lärer länge få hållas inne. Om Ass. Bergmans
restitution hafve vi, äfvensom hän sjelf, förlorat allt hopp; och
frukte at hän snart nog vandrar ifr. oss; det blir en sensible förlust för orten, i flere afseenden! Ass:r Brovallins har så stark
hypochondri at hän aldeles kollrar; få se hvad vändning sjukdomen tager.

Berättade jag Bror, huru illfundigt man i sommars ville förleda oss at i våre Tidn. införa den infama parodien öf:r Ehrenmalms Grat. til B. Reuterin då hän blef Excellence? Ibl. andra
saker, hafva ock Exemplar af den infama poemen ifr. Upsala som
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heter Polyphem, här synts; ocli man viskar, at Just. Cantzlerns
ditresa haft för afsikt, at uptäcka auotor dertil?
Wallenstiernska Huset har köpt Gråhlrosiska gården i
Kattsvansen, och har uu famillen ditflyttat. Bror har ej sagt, om
Bror håller Åbo Tidn. med Boston: deraf kunde Bror sedt, at
Fabriq. Forsman mist sin Fru och at Handelsm. Elfving dödt;
h:ka dödsfail jag i det fallet ej behöft heratta.
Höres ej redan om slut i Borgm. Fagerströms sak? Har
Bror värit hos Canc. H. Fredenheim? Hän lär nu vara starkt
syslosatt med Kungens och sit Museum. Om jag någonsin får
lägenhet, skal jag öfversända til Bror Oonsp. praelectionum; jag
ville just ej, om annan utväg gifves, sända den per posto.
Hindrad at denna gången vidare fortfara, upskjuter jag resten til
härnäst. Alla vännerne låta hälsa!

X.
Åbo d. 11 Nov. 1793.
Högtärade Herr Broder! Brors sidsta ärade och angen.
skrifvelse af d. 1 hujus, tillika med de innelyckte saker, har jag
erhållit, och tackar högel. för så väl de öfversände Prott. som
Brors besvär vid Benzeliska auctionen. De på den sidstn. för
vår räkning utlagde pg:r 6 Hdr följa innelyckt.
Jag gissade nog, at Brors i början omtalte ledighet, snart
skulle uphöra, häldst jag nog visste, at ej alla Ledamöter, om ock
soml. af dem sutit under Bror, ej skulle lika ifrigt angripa arbetet.
Deröfver at en hop artiklar på Benz. auctionen gingo oss ur
händerne och stego til enonne priser, undrar jag icke; med Samlare ex Professo kan ingen hålla stången, och sadan är den Lagm.
G-ahm, om h:ken Bror nämner. Har Bror någon bekantskap med
hans Commissionair? Jag kommer nu ihog minä synder: jag blef,
när jag var i Ostergöthland, anmodad at skaffa honom hela suiten
af Brors utgifne Dispp; lämnade ock värkel. tilden ändan någre
i Stookh. hos Juslen, men har sedän förgätit at complettera samlingen, h;ket dock härifr. ännu kan ske, allenast jag får veta h:ka
Miu

honom fattas.
På den uppå Samlingar ovanl. rika Strickerska auctionen i
Carlshamn, har jag väl gjort anstalt, at åtsk. saker för vårt Bibhs
räkning skola inropas; men som jag, efter vanligheten, utsatt låga
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priser, såsom et fattigt värks föreståndare ägnar och anstår, så
lärer jag väl ej mycket erkålla. Jag kar bedt Prof. Sommelius
at utse åt oss någon beskedlig Commissionair.
Skepp. Åkerblom är ännu ej anländ; men vi hoppas, at
oaktadt vi nu i någre dagar haft vinter, med is oclr snö, densamma ännu skal bårtgå ock släppa kein väre Skeppare: åtminstone komma de oss så närä, at sakerne kunna beqväinl. kitfås.
Jag glömde at på Bibkt efterse, om Kectarius där förut finnes; men tror det knapt, så at den blir rätt välkommen. Odkelii
Synag. Bifrons vet jag deremot visst där vara; kuru vill Bror fördenskul at den skal disponeras? Härnäst skal jag för ro skull
sända Bror en förtekning på någre rare piecer som för vårt Bibkk
fättas, ock jag gerna önskade ditskaffa: Bror torde kändelse-vis
öfverkomma någon af dem, ock således kafva tilfälle at medelst
deras inropande tjena vårt Bibkk. I fall Bror kade til kands et Ex.
af min Hist. Bibliotkecae Aboensis, torde om en del straxt kunna
efterses, kuruvida de finnas el. ej.
Ärenderne ang. Ackola ock Messenii Eimkr. aro visst icke af
den beskaffenket, at Bror med dem bör göra sig någon brådska
el. olägenket; utan kunna de efter beqyämligket uträttas. Angående det jag sidst skref om Pokjala, kar jag sedän frågat Winter, kuru med de nya Krono-kemmanen procederas: jag fick då
köra, at rörande deras skattläggning en ny undervisning af Kamman G ollegio blifvit föreskrefven, kvarigenom de små kemmansdelarnes skatt blir ansenl. drygare än, kvad dylike g:le hemman
betala; detta är en betänkelig sak! Då g:le Torp, som legat invid
byn, blifvit förvandlade til Nybyggen, kafva de af Landsköfd. altid ansedts såsom delar af byn, ock derefter fått vid storskiftet
sin jord. Yi lära således ej keller skola annorledes procedera.
Då vi skole, efter Kammar-Eevisions, så ofta förnyade befallning,
förklara olikketen mellan vår ock Kronans jordebok, möta oss
oöfvervinneliga svårigketer. 1702 års Acad. jordebok, som är vår
basis, afviker ofantel. ifr. Lands-Contoirets, både i ans. til öretal,
mantal ock ränte-beräkning. G-ud vet kuru dermed känger tilkopa.
De nyare förmedlingarne få vi någorl. reda på, men Winter vil
bestrida lagligketen äfven af dem, såsom ej i laglig ordning (såsom om Erälse-kemman stadgas) skedde, och ländande Kronan, i
ans. til Bevillningar etc., til förfång: det blir et gement gräl!
Pkilos. Eacultetens Protoc. om Medic. Studiosor. Philos.
Examen, kade Eev. Secr. Juslen förut sändt mig, men de öfriga
kade jag förut ej sedt; tackar kjertel. för altsammans! Tvifvelsutan
kade Pkilosophi visat mera Pkilosopkie, om de mindre stickande
skulle skrifyitj men så måste ock medges at Thunbergs förslag
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clumt, impertinent och fördärfveligt, at man kunde säga
med Juvenalis: difficile est Satyram non scribere! Bevare Grud, at

var så

då ungdomen livad källre är, mer ock mer lägger ali soliditet å
sido, Medici aldeles skola upmnntras at bli idel olärde qvacksalfvare! Är det rimligt, är det anständigt, af en Professor, at föreslå
t. ex. at de som skola vid Academierne promoveras til Doctorer,
ej skola beböfva kunna Latin? Til ock med i Frankrike, där alla
Vetenskaper långt beqvämligare än hos oss, kunde tracteras på
Modersmålet, bar intil nnvarande förvirrings-periode af alla Med.
Doctorer begärts Latinska specimina. Vi sknlle då, framför alla
andra länder i Europa, gifva våre Medici fribref på barbarie! I
sanning sknlle Herr Thunberg för et sådant project förtjena en
oifentelig skrapa! När man jämförer hans usla Eesebeskrifning
med hans skamlösa skryt i Dedicationerne och företalen, så kan
man väl ej annat än fatta stort förakt för mamien; och då man
vederlägger den man föraktar, är svårt at bibehålla nog gravitet
i Tonen; om honom gäller efter orden det g:la adaginm: Si tacuisses, Philosophus mansisses. Jag nekar dock ej, at Philos. Faculteten bordt mera ihogkomma sin egen värdighet, än den stymparen de ville vederlägga; Acrels votum tyckes mig bättre halva
iakttagit rätta tonen; dock kunde några drag af förakt för et så
förakteligt project väl kunnat tålas, el. månne tro den narrens mening var, at Medici också skulle examinera sine elever i språk
och philosophie ? Det skulle bli en vacker Examen, som af sådane
kaxar som hän borde väntas! At Neikter ej är älskad af Studenterne, kan väl vara, ty hän har en satyrisk character; Thunberg är deremot höllig: men en stackare plägar dock i längden
förlora sin aktning, och dermed följer snart brist på underhafvandes kärlek. När jag hört om oväsenden vid de andre Academierna,
så får jag fördubbladt skäl, at glädjas öf:r våre gossars fredlighet!
Tack för Nyheterne. Berättade jag ej redan, at den bekante
parodien ock blef hitsänd til införande i Åbo Tidningar? Då vi
ej kände verserne som parodierades hade väl kunnat händt, at vi
densamma infördt, om ej andre considerationer det hindrat. Detta
exempel lärer, kuru varsam en redacteur af slike blad måste vara!
Det fägnar mig högel. at gubben Sernsköld tänker på oss.
Nog visste jag lorut, at lian var frondenr, men ej, at hän var så
stark i den saken!
Om Boschovich har jag frågat Lindqnist; hän håller den ej
för någon särdeles angelägen bok: råder derföre at vänta, tils vi
få se, kuru mycket vi på Strickerska auctionen kömmit at få,
och hvad Cassan sedän tillåter. Ang. Postpappers nyttjande emel-

lan våre illuminerade tabeller, skal jag följa Brors råd.
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Lustigt är, at v. Åke n fick en så farlig competitor; nu får
man se, kuru mycket för honom kau samlas. Meu det vigtigaste
är, at få köra kvad af kela uptäckten värckeligen står at koppasi
Yår Ass. Bergman gick ifråu oss! Det var en stor förlust!
Hvar skal nu, jag vil ej säga kans like, men en successor fås, som
gör saknaden käldst någorl. dräglig. -—Ass. Brovallius gjorde nådet är upsatt ock bevitgra dar för sin död et Test. til sin
af
Mentzer
Äimelaeus;
Borgin.
nadt
ock Advoc.
men om ej proock
det
får
cess klir,
om
kan kestä,
man se, käldst vitterl. var, at
lian den tiden var ganska oredig! Ass. Loffman plågas svårl. af
sin stenpassion, ock lärer ej göra långt.
Inter nos, bör jag kerättä, ekuru Prot. ej ännu är justeradt,

Fru:

at Hofrätten upkäfvit Consistorii dom i Eossiska saken aldeles,
för rättegångs-fel (på pres. pådrifvande, ock under skiljaktigket);
om jag mins rätt, tas til grund, at som Lutman kade fasta på
gården, kun de ej frågan om kans rätt af Cons. såsom bekörig domstol uptagas. Förmodl. besticker sig derunder en liten kämnd
mot Consmi ock kanske Bror besynnerk!
P. S. I går begrofs sai. Ass. Bergman, sedän kan förut
blifvit bisatt. Widenius kade, enl. dess förordnande, anstalten
om begrafningen, äfven som öfver egendomens uptekning etc. I
dag flytte vi, åtsk. kans vänner, liket til Pikis, at kvila i Bremerska grafven: ock består Fru Bremer dervid sedän i qväll en
souper, etc.
P. S. Ibl. väre Läkare-ämnen (ty nödigt vore, för vår menigkets skull, at mannen vore Finne) vet jag ingen tjenligare at
föreslå til Prov. Medicus, än Lie. Boxström: kan är modest, lär-

aktig, flitig, ock kar effcer sai. Bergmans intygan värkl. goda
partier. Kan Bror bidraga, genom recommendation, at hjelpa konom, vore det sannerl. nyttigt. Känner Bror Fredenkeim nog,
at få konom kos Gen. Dir. Acrell at recommendera mannen (i
fall annors Acrell sjelf gillar konom, den kannu kar tilfälle at
kanna) så betyder det mycket.
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Åbo d. 21 Nov. 1793.
Min Högtärade Herr Broder! Jag hade så bråttom när jag
sidst hade aran at skrifva Bror tili, at jag endast hann raspa tilsammans några rader. Sedermera erhöll jag paketet af Skepp.
Berg oskadt, och tackar för godt bestyr om altsammans. Bilmark låter hälsa, och är ej missnögd med priset för Juvenalis;
de andre fingos för så mycket bättre köp. Nectarius finnes icke
pä Acad. Bibliotheket, och var derföre välkommen; af Lappska
Catechesen felades just den edition, som Bror förärt oss (såsom
Bror kan se af min Hist. Bibliothecse p. 354 not.; de föreg. och
efterföljande voro där förut); men hvart skal nu det andra Exemplaret, äfven som Synagoga Bifrons (Odhelii) göras af? Derom
väntar jag Brors ordres. Med priset på Ocellus Lucanus, där så
månge artige piecer finnas vidhäftade *), har Bibkt visst skäl at vara
väl belåten.
Nyl:n erhöll vår Acad. til present, ifr. Eyssland, genom Hr
Ambassad. v. Stedingks ynnest, Flora Eossica; vi läre derföre
förnämligast hafva at tacka Hr Amir. v. Stedingks förord hos sin
Hr Broder. Boken ankom ifr. Abborfors, genom Post-Commiss.
Holm s anstalt; men ifr. Petersburg hafve vi derom intet bref el.
underrättelse erhållit; vi vete fördenskul ej heller, om det händt
af misstag at af T. II 2:ne Exemplar (af T. 1 blott ett) blefvo oss
tilsände, el. om det 2:dra Exemplaret är til något annat ställe destineradt **); äfven som vi ej heller hunnit efterse om af detta värk
mera än 2 Tomer härtils utkommit; det är prägtigt! såsom väntas
borde, då det på Käjsarinnans kostnad utgifves.
Jag menar at jag redan sidst nämde, det Ass. Biörnlund
var här, för at planera för sig succession efter sai. Bergman.
Hu förnimmes, at jämväl Dr Wänman ifr. Helsingfors blir en
sökande: rätt vackra gubbar. Tager sig ej någon annan an länet
och staden, utan Colleg. Medicum (hvars aktiva pluralitet består
af oduglige stackare) får efter blotta anciennetets-grunden placera
hit en Provincial-Medicus, så blifve vi sannerl. at beklaga! Jag
påminner mig, at då ass. Haartmans projecter om Medioinska
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Yetenskapens befrämjande vid vår Academie voro som mäst i gäsning, äfven föreslogs at Lazarettet skulle skiljas ifr. ProvincialMedicus och anförtros Medic. Practic.se Professorns vård, at det
tilkka kun.de tjena til en practisk Sehola för Med. Studiosi såsom
Nosocomium i Upsala och Lazarettet i Stockliolm. Lennä idee
torde ej vara oäfven. Ty visst är det, at om Prov. Medicus skal,
genom resor, göra i länet det gagn lian bör, kan hän icke tilkka
tilbörl. vårda Lazarettet, soin fordrar beständig härvaro ***). Och då
den tilökning i lönen soin med Lazaretts-vården följer, är motivet
soin förmår de g:le oduglige Medici, som annors hafva svårt om
förtjenst, at söka sig hit, hvarigenom Prov. Med. syslan i Åbo, om
ej Gud och godt folk förbarma sig öfver oss, altid hädanefter
kommer at falla i deras händer, så torde denna separation bkfva
för Länet dubbelt förmånkg. Manne det vore å propos at väcka
Ibl. starka sökande efter Bergman, är ock Fåhre
denna fråga?
en; at förtiga flere. Men yisserl. vore orten mera betjent med en
ung Finne, af godt hopp, än af ali den andra bråten. Jag hade
lust at veta, hvad vederbörande dömma om vår Boxström, som
nu är där, at vid Lazarettet öfvas och pröfvas? At sai. Bergman
brukte honom til sin adjunct vid resor ut på landet, vid någre besiktningar etc., anser jag för et godt tecken.
I ani. af Besiktningar kommer jag ihog den tvist vår Medic.
Facultet hade med Doct. Åkerberg i Lovisa; lian har utbegärt
ifr. Hofrätten Pacultetens betänkande, ärnandes för alfvar angripa
dem, för det förklenliga omdöme de fällt öf:r hans betyg i en
dråp-sak. Sedän Colleg. Medicum förklarat hans betyg för aldeles oklanderkgt, som kkväl Hofrätten ej fann skäl at antaga (sedän den förut ansedt samma betyg för så mörkt och mot vitnesmålen stridande, at den deröfver hörde Faculteten), så har hän
fått dubbelt courage, ehuru b:te betyg, som jag af Hofrätts-Ledamöter hört, ej skal hänga ihop. Men de gubbarne i Coll. Medico
fråga ej efter sådant: jag mins nog deras yttrande, i faveur för
Ass. Wahlbom i Caknar, om änkan som gått så länge hafvande
efter sin mans död! Och hörde jag äfven sai. Bergman säga, at
Collegii yttrande var rätt partiskt för Åkerberg (som derpå skall
spenderat pg:r!).
Yi äre illa hållne med vår Acad. Trägård, hvars fond ingalunda är tilräckekg til dess många behof. Nu har bollvärket (som
blifvit illa lagdt) rankat, och det fordrar åter en dryg kostnad; rannan mekan Träg. och Fru Clevbergs tomt bryr oss äfFå se när Alanus får färdig Expeven, lika som ofta tilförene.
til byggningshjelp: jag skref
Tiggeri
ditionen om vårt tilämnade
ju redan til Bror om det förslaget?
§
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Jag har hört förut, at gubben Sernsköld baffc ynnest för
vårt Acad. Bibliothek, men en bans slägting, vid Hof-Cancelliet,
el. ock yid Hof-Marsk. expeditionen någon skrifvare f), som skal
bafva bopp om mästa arfvet, skal arbeta deremot; hän heter
Biörck. Kan Bror altså förnxå Gubben at skynda med sin författning och bringa den i yärkställighet, innan den unge mannen
hinner arbeta deremot och bringa honom på andra tankar, så gör
Bror Acad. en värckelig tjenst.
Blixens bok har jag nu läst; och den är sannerl. rätt rolig
at läsa. Brors omdömme om honom är för öfrigt aldeles riktigt;
hän är dristig och qyick, men ingalunda grundlig: har ofta rätt
och ofta orätt, men ger äirmen nog til reflexioner. Det undrade
jag dock öfver, at hän p. 184 yågat berömma Pechlin (fast utan
at nämna honom)! Nog ser man annors, at hän ej altid menar
hvad lian skrifver. Lust har jag at se, om nånsin Andra Delen
kommer ut!
Har Bror fått tid, at om naine frågor ang. de meddelte vapnen etc. öfverlägga med någon Antiquarius? Nu bilägger jag åter
en dylik papperslapp som sidst, hvarpå jag ritat 2:ne yapen som
finnas i Töfsala kyrka, enl. Dr Lencquists upgift (se Åbo Tidn.
N:o 47), och som jag ej förstår mig på. Annu har jag ej gjort
försök at upsöka Brors Exemplar af Stiernmans Höfd. Minne Ms.
Men jag vil minnas, at hau påstår, det Hartvig Japson (en i
Svartboken ofta nämd Herre) var en Tavasi, hvarmed dock vapnet ingalunda instämmer j-f).
Som jag nu fick främmande, måste jag upskjuta resten til
härnäsi. Må vai!
Ehuru jag afsände detta bref i Torsdags til Posthuset, blef
det dock ej mottagit, efter jag ej skickade lösa pg:r med, och man
ej skal haft någon 12 sk. sedel at gifva mig tilbaka: derföre fortsätter jag det nu (d. 25 Nov.).
I mit sidsta Bref var Lections-Catalogen för detta år bilagd;
jag hoppas Bror erhållit så den, som de förut öfversände pg:rne.
Yederbörande drifva starkt på Torpens skattläggande til Acad.
Cassans särskilda förmån, och är den provisionelt af Inspectores
Aerarii (och deribl. Malmström) med biträde af Gamereraren föreslagen; väl icke i sig sjelf myoket dryg, men som jag fruktar, i
anseende tilden svåra penninge-fångsten där uppe, dock nog tiltagen, och i contante pg:r upgifven. Et dagsvärke är t. ex. värderadt til 4 sk. Som de mindre Torpen ej syntes kunna skattläggas i jämn proportion mot de större, så blef de förras räntä i
Cons:o minskad, hvaremot dock de större skulle tilökas, efter vederbörande ej ville minska hufvudsumman; och blef beslutat, at
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bref afgår til Eogden om förnyande af 1788 års anstalt, at b:te
Torp ej vidare til bönderne, utan til Acad. Oassa skola skatta,
ocb skattläggnings-projectet medsändes, för at göra försök, om
det kan vidtagas. De Torp aro endast komne i fråga, b:ka tyokas komma at tilhöra öfverlopps-jorden, de öfrige få kemmanen
bekålla. Men tycker Bror, at ej tili denna anstalts värkställande
blir nödigt at förskalfa oss Oantzlerns auctorisation? Yar god ooh
meddela mig deröfver Brors tanka; frågan är värkel. problematisk.
Ula fruktar jag, i alla fall, at vi dels med vara bönder, ocli dels
med väre Torpare, få om denna anstalt många ledsamma tvister;
ocli at bättre kade värit, om man gedt sig tålamod at noga procedera efter Storskifts- ock öfverlopps-jords ideerne, sådane som
de af Öfverketen aro föreskrefne: då kade vi kaft befallning at
skylla på. Sant är vai, at med öfverlopps-jordens ntbrytande ändock skall skyndas, så mycket ske kan för Landtmätarenas ock
Agodelnings-rätternes trögket; men i ans. tilde mångfaldiga utlagor som de nya kemmanen komma at ntgöra, måste då frikets-år
dem lämnas, som nn med Torpen, k:ka såsom sådane redan njutit
friket nog, icke är så nödigt; ock tycker Consistorii pluralitet, at
dessa Torp-räntor just aro den tjenligaste fond at dermed bestrida
de utgifter som Acad. lär svårligen kunna undvika vid åtskillige
af de nye kemmanens utbrytande, skattläggande, visse dervid nödige Ckartors utlösande etc. När vederbörandes project, at til
den nya löne-fonden använda dessa räntor, en gång skal pröfvas,
som är driffjädern til deras nit, lärer fördenskul en svår strid
komma at upstå; ock blir lustigt at se, om ej Prof. Malmström
ock G-adolin, samt i ans. tildenne sednares interesse dervid,
äfven Bispen, skola förklaras jäfvige at i en sådan deliberation
deltaga! Härtils kafva de ej velat veta af någon jäfvigket, ej en
gång då fråga var om Leino til Annexa.
Yi börje nu at längta efter svar på månge väre Expeditioner, ifr. Oantzlern: om Anat. Professionen, om Snellmans Dooenture, om Director Musices (kvartil Torenberg är recommenderad).
Efter ingen ting kördts förändeligt ifr. Ängland, så synes
nogsamt at ryktet om en där timad Eevolution, var updiktadt.
Subscription för nästa år, som nu är börjad, synes lofva
Musicaliska Sällskapet ytterligare bestånd.
Magg. Bonsdorff ock Alopaeus legitimera sig, genom Prsesidium til Docentur, den förre i Språken, den sednare i Hist. Literaria. Märkligt blir at köra, kvem som blir Domprobst i Borgå.
Bror är ju bekant med Secr. Adlersparre: kunde Bror genom
konom erhålla underrättelse, om i Registratt. för åren 1634, 1641
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och 1644, något nämnes om Wiborgs Gymnasii inrättande. Jag
har ur Palsmk. Handlingarne anteknat, at det 1634 Liityit anlagdt, 1641 solenniter inaugureradt, och åter, med åberopande af
Eegistraturet för 1644, 2 Delen, pag. 910, at det då blifvit inrättadt. Skulle sjelfva Diplomet finnas, ville jag gerna betala den
som det afskrifver.
Hvad kosta Upsala Prott. om Medic. Philos.' Examen, h:ka
Bror täcktes mig tilsända: jag vil gerna betala och behålla dem.
Huru gick det med Brors förslag at resa til Upsala? —• Bror
nämner stnndom i sine bref om någre ämnen som i Dagl. Allehanda förekomma. Kär så händer, så var gunstig och köp sådane
blad för min räkning, at vid tilfälle hitsändas: ty särskildt postporto torde de säilän förtjena. Yi katve här svårt at få se Dagl.
Allehanda; och betala gerna för sådane nmnrer deras inköp.
Annu hafve vi här ej vinter; ibl. fryser det och snögar äfven ibland, men så har åter en hafs-vind magt at medföra blida.
Ifr. Kemi hade jag deremot bref, at d. 8 Nov. kunde mau redan
köra öfver den strida älfven.
Nu först har jag här hört frågan om forum för det bekanta
Confisoations målet i Carlscrona, hos väre Stadsboer vara känd; och
berättade en man derom häromdagen någre anecdoter, dels sanne,
dels osanne, äfven om den del Bror skal haft i Högste Domstolens beslut derom.
En ifr. Stoekh. hitkonnnen målare, soin ifr. Operan derstädes
blifvit diinitterad, har nu så ntstolferat vår Assemblee-Sal, at Bror
knapt vore i stånd at igenkänna densamma; men den är lika kali
soin förnt!

Mässlingen grasserar starkt här i staden, och mycket barn
hafva dödt i Einska Eörsamlingen, af vanskötsel. En och annan
äldre person har ock af densamma blifvit ansatt (t. ex. Maj. Lagerborgs nnga Eru); men de soin tillitat Läkare, hafva gått den
lyckel. igenom.
Alanus omtalar, at af dess 16 ä 18 åhörare, 3 el. 4 mäste
släppas til Ausoultant-Examen i höst. Tre par Candidater examinera vi denna höst, ibl. h:ka en blir Medicus, i nästa Termin lära
flere sig anmäla.
Alla vänner låta mycket hälsa!
Af h:ka endast Metirsii Solon fanns hos oss förnt.
Sedermera ankom Bref ifr. Hr Ambassadeuren, som berättar, at hän skalfat oss värket såsom en Present af Käjsarinnan,
och at det andra Ex. af 2 Tonien bör skickas til Lund, som förnt
*)

**)
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erkållit Tomus I; nu är ej lätt för oss at få Lundska Tomen öfyer förr än med öppet vatien.
***) Hvarföre ock, på Glen. Directeuren Acrells anmälan kos
Serapkimer-Eiddame om otjenligheten af sådan combination, Dr
Wallenius ej annorlunda än tils vidare ocb i nödfall, är förordnad at förestå Lazarettet i Tavastekus.
f) Af Hof-Calendern ser jag at kan är Hof-Eotarius.
ff) Atminstone påstås detsamma af Bång, i kans Ättartal öf:r
Tavaste-slägten. Månne ej vapnet kar någon slags likket med
Possarnes vapen?

XII.
Åbo den 16 Dec. 93.
Min Högtärade Herr Broder! Mu på stunden ankom ändtekn Svenska Pesten, med kvilken jag kade den fägnaden at erkålla Brors
bref sine dato; äfven det nästföreg. lät Widenius mig läsa; några
reflexioner skal jag kärnäst för ro skull meddela; nu kinner jag
ej skrifva mer än några rader, ty jag får rättnu Eations-möte.
Yi slöto i Eredags våre publika Lectioner, emedan väre Studenter, efter vanligketen, försvunno så snart det blef före, så at
jag til slut af 50 å 70 åkörare ej kade flere qvar än 7. Denna
vecka går ät til disputationer, Präst-Examina ock Ordination etc.
Yi kafve under denna Termin tilskapat 6 Pkilos. Candidater, ibl.
k:ka en skal blifva Medicus. Juridiskt Examen utstodo nyl. 5
stycken, af k:ka 2:ne gå til Wasa Hofrätt; deribl. en Ervast,
utmärkt qyick, ock ej illa grundad, men ganska fattig.
I sidstl. vecka kade vi en förfärlig vinter; Tkermometern
föll under 32 grader (soml. säga 34): nu kar den blifvit skälig.
Men på snö kar uppe i landet kärtils värit brist.
Vår Bisp är frisk, var nyl. til Loimijoki, ock på vägen invigde Nousis nya kyrka. Hän interesserar sig synbarl. för Malmströmska Stats-projectet, ock som Edelorantz än ej inkommit
med sit svar, beslöts nyl. at Cantzlern sjelf skal anmodas at tilkalla konom dertil: nog kar kan ock duktigt drögt! Yederbörande
äro så ifrige för sit project, at vi ej lära länge siippa at vidröra
det, ock då spår jag at månge af oss råka i Bispens disgrace. I
dag afgår brefvet til Cantzlern om lof at få tigga oss byggningskjelp; det synes tämmel. contradictoriskt, at under det vi så klage
öf:r vår brist, projectera nya löner, ja til ock med en öfverlopps-
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lön: ty man vil at fast Gadd innebar lön, Gadolin ooh Malmström dock skola få löner, ocb Edelcrantz har prse för dem
K. Bror, för allt i verlbägge! Detta gräl blir bögst ledsamt.
den, tala vid Cantzlern at liäldst någon af de där anbängige mål

expedieras; sedän i våras, bar på ingen sak fallit bans beslut.
Utom Airat. Professionen, är Åkermans fullmagt, Torenbergs
dito, Snellmans docentur-sak eto. svinbållen. Nu bar ock Putström blifvit recommenderad til Demonstrators syslan, såsom ensam sökande. Två nya Docent ansökningar, M. Job. Bonsdorffs
ocb AI op sei aro ock bar bifallne: få se, burn många månader
Brandel beböfver at föredraga dem; men på pg:r derföre, skal
ban länge ocb väl få vänta.
Jag är nu nyfiken at få böra, om ej väre bönder ocb Torpare rebellera för de å de sednare lagde räntor! illa fruktar jag.
Prof. Haartman interesserar sig bögel. för Boxström; ban
ville gerna bafva bonom qvar i Åbo, för at tillika få bonom til
Docens i Med. Faculteten, ocb berömmer bonom mycket; visst är
det, at jag ock börde sai. Ass. Bergman mycket prseferera bonom framför Starck.
Unge Gadden bar riktigt reverserat sig på 30,000 Dl. til
Georg ii: denne mannen bar en förunderl. lyoka, at viima de
oförtjentaste förmåner, bvad folk soin bäldst äro i brädet!
Tack för Piellström ocb Ups. Protocollerne. Odbelius skal
jag offerera åt Bonsdorff, då vi i morgon rakas. Jag lånte
Blixens bok åt vår Bisp, soin likaledes påstod at ban falski berättar visse facta; ja ban gaf, på min begäran, mig någre skrifteliga kårta anmärkningar derom; jag bar lust at se, om B. EoMycken tack för alla Brors
senbane upger samma bändelser.
nybeter, både til mig ocb Widenius: de om Gr. Lev. ocb B.
Pappe, kände vi förut!
Ånmäl vid tilfälle min respect bos Hr Pev. Secr. Marks v.
"Wtirtemberg; efter ban är road af slike saker, så skal jag begära bans uplysning om ännu någre dylike mål bärnäst. Täckes
Bror fråga bonom, burn månge delar ban bar af min dispp. suite
öf:r Juustens Cbronicon: ban torde kuuna uplysa mig ang. åtsk.
Af vanl.
Genealogiska dubia som jag i de sidsta delarne omrörer.
söleri, sägs at Possiska arfvingarne försummat at vädja mot
Hofrättens utslag; således få de vid Häradsrätten börja på novo
conto, ocb Lutman bebåller medlertid Monois!

XIII.
Anlcom d. 5 Becemb. 1793. [Bicf\

Åbo d. 28 Dec. 1793.

Min Högtärade Herr Broder! När jag sidst hade aran at skrifva
tili, glömde jag den angelägnaste saken, nami. at ytterligare
påminna Bror, at genom sit råd lios vår Cantzler ocb sit förord
bos flere vederbörande, arbeta derpå, at frågan om Anat. Professionen ej allenast • lyckel. ocb gynnsamt afgöres, ntan ock i synnerbet, at expressionen i Expeditionen ang. Prof. Bonsdorffs
rätt til lön i Pbilos. Paculteten så författas, at bans orimliga prsetensioner om åtnjutande af alla Jura Facultatis i 2:ne Eacc. på
en gång, afskäras, ocb derigenom et olyckligt frö til framdeles
gräl, tvister ocb processer i tid qyäfves, som annors belt visst
plågar både Cons:m ocb Cantzlern med obebagliga debatter ocb
trätor. Jag bar, oss emellan sagdt, redan förut bärom tilskrifvit
Hr Cantzlie-Eådet Eosenstein; var god ocb påminn bonom ytterligare bärom; lian torde bos Cantzlern kurnia mycket uträtta,
ocb äfven genom sin Cousin Hr Statssecret. Eosenblad etc. bos
Eegeringen. Af bans ynnest för oss boppas jag, at lian ej unBror

dandrar oss sit biträde.

Så länge Edelcrantzes utlåtande ej anländt, bafve vi fred,
tils yidare, för Malmströmska Stats-förslaget; jag är således ej
män omat Edelcrantz skyndar med sit svar, men så dröjer hän
ock dugtigt!
Hvilken skal mottaga ocb förvara Brors Disputations contingent? Om Bror så vill, skal jag taga dem emot, ocb gömma dem
tils vidare uppe på Bibbt.
Camer. Widenius, som nu komin til mig, beder mig högel.
at bos Bror anbålla, ocb jämväl på bans vägnar supplicera, at
Bror ville bos Vederbörande fälla et godt ord för Mag. Arenander (Capell. i Hinnerjoki) som står på förslag tili Masku Pastorat,
Bror känner ju bonom: ban är en värckel. skicklig Prästman; ocb
på visst sätt är ban Academiens Präst, som Bror nogsamt vet.
Widenius interesserar sig för bonom, ej allenast af vänskap, utan
ock derföre at ban af de föreslagne utfäst sig at gifva det bederligaste understöd åt ali. kyrkob. Oairenii änka ocb många små
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barn, som äro i yttersta torftigbet; ocb för detta Sterbbus har
Widenius, för fadrens skull sora yar bans soknebo (Klockarens
son ifr. Haliko), mycken ömket. Sokne-Herrskaperne (Vice-Presid.
Hallenberg, Öfverste-Lieut. B. Carpelan etc.) bafya ook derföre åtagit sig at i möjeligaste måtta understödja Arenander. Bror
ser således, at sakea är både billig ock för Sokne-folket angenäm;
så at om Bror i någon måtta kan nnderstödja den, gör Bror en
god gerning: Bror känner ju åtsk. af Yederbörande som gälla i

sådane mål.
Änau bafye yi ej yinter, ekaru åter någoa snö fallit; men
väderleken är åter blid, så at vår snö ej lärer blifva yaraktig.
Detta bar värit gynnsamt för våre Fartyg, som haft tid at binna bem.

XIY.
Åbo den 9 Jan. 1794.
Min Högtärade Herr Broder! Vårt tidebvarf tyekes vara anstucket af en aldeles epidemisk smitta, som plågar menniskjors sinnen
oupbörligt med tankar, förslag, försök ocb misstankar om revolutioner (större el. mindre, men altid med användande af bäftiga
medel), stämplingar ocb tiltagsna steg! Ocb är det väl i sig sjelft
icke underligt, at när et slags tankar, eburu fördärfliga, orimliga
ocb obetänkta, en gång begynt familiarisera sig, på et eller annat
sätt, med en nations el. tidebvarfs tankekrets, de soin oftast skola
röja sin värksambet, tils de som andra smittor efterband försvagas, utspädas ocb upböra! Men imedlertid är den tid ocb de nationer visserl. at beklaga, soin måste yidkännas epidemiens första
bäftigbet!
Dessa betraktelser bafva framstält sig för minä tankar, i ani.
af tidningarne om den complott som åter i Stockholm blifvit angifven ocb väekt Kegeringens bekymmer. Gud låte at detta symptome måtte lyckebn dämpas, ocb blifva det sidsta af sådan art i
vårt Fädernesland! Så länge vi bar ej i minsta mån kanne dess
beskaffenbet, kunne vi ej nogsamt nndra öfver et så otäckt ocb
tilkka orimligt anslag, som detta måste värit. Hvad bafva de dårarne trodt sig kumia litratta ocb viima? Ocb af bvad för sällsamt folk bestod ej kela complotten? Hade de någon fördömlig
afsikt emot vår unge Konung, kuru kunde de då H o at få det
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ringaste medkåll, af kvad stånd ock kvad slags corps som käldst?
Yar den stäld mot Hertigen Förmyndaren, kuru länge kunde de
tro sig skola skörda frukten af sit skändeliga anslag om det kaft
framgång, ock kvad liknelse at magten skulle komma i deras känder? Drefvos de af blind kämd, kuru dyrt skulle de ej derföre få
plikta? Yar complotten stäld endast mot dem som nu rådfrågas,
så var visst ingeu liknelse at complotteurerne skulle tagas i deras
ställe! Månge kär tro derföre, så länge vi ej erkållit närmare ljus,
at kraftlösa missnöjen, vaga ock klinda funderingar på kämd ock
medel at återskaffa sig sin förlorade inflytelse, utan ännu stadgad
värkelig pian, torde förenat desse dårar; ock då voro det yisserl.
lyckligt, at saken klef qväfd in prima kerba: ty sådane förslag
arta sedän ej säilän ut i de äfventyrligaste ock ursinnigaste företaganden! linedlertid är allmänketens upmärksamket käftigt spänd,
ock vi längte kögel. at komma ur vår ovissket, käldst det ges
folk, som låta förstå, det de anse altsammans för et lappri, et fåfängt spöke, et förkastadt allarm förorsakadt af oroliga misstankar, ock at kanske en älskogs-intrigue satt vederbörande i sådan
oro! Gud låte oss få bekålla lugn ock stillket, ock låte alla äfventyrliga försök i tid kämmas, om ej folket kan komma ur vanan at
cabbalera ock stämpla!
Tilkka brys vi af rykten om förestående krig, om kot at mot
ali föresats ock böjelse tvingas at skicka folk mot Fransoserne,
k:kas ursinnigket så litet angår oss, ock deltaga i et krig som
utan minsta sken af förmån för oss, skal kosta medborgares blod
til tusender, ock göra vår finance-förlägenket okjelpelig! Gud
kjelpe oss!
TJlkolms befordran kan ej upköra at väcka allmänketens
undran; kuru skal man kunna glömma, at kan blifvit allmännel.
efterlyst som en skälm, ock at man aldrig kört konom ifr. en
sådan fläck kaiva blifvit rentvådd? Skal det vara oundvikligt, at
i vigtiga mål bruka sådane redskap, ock nyttja dem i poster där
medborgares lif ock välfärd komma i fråga? Huru kan sådant
annat, än väcka publikens misstankar ock misskag? Skal ej en
ärlig kari tilkka kunna äga activitet ock skarpsinnigket at utforska complotter ock ransaka öf:r missdådare ock brott af farligaste
beskaffenket, men ock af misstänksammaste belägenket! De statsbrotten, ock proceduren i dem! Hvilka mörka betraktelser väcker
ej Historien! Men
.
Tack för Brors benägna löfte om Tkorilds piece! Jag väntar väl icke mycken föda för tanken ifr. konom; men roligt blir
dock at se kuru kan radoterar! Af Allgem. Litterat. Zeitung ser
jag, at Bosensteins Tai öfversättes på Tyska; ekuru reoensenten
7
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låter förstå, at de uplyste Tyskarne deraf ha långt mindre at lära,
Det är beklagligt med Juslen! Jag ser af
än-andra nationer!
sora
hans bref,
hän ock nu mycket sparsamt orkar skrifva, at hans
är
hälsa
aldeles delabrerad. Jag har gjort honom förslag, at i
sommar komma hit öfver ooh vara mig följaktig på min Osterbottens resa (h:ken jag om hälsan såsom härtils står hi, straxt vid
läse-tenninens slnt är sinnad at företaga); jag hoppas at en sadan

motion ooh distraction torde bli den bästa medicinering för honom: men hän har derpå ännn icke svarat.
Mycken tacksägelse för Brors löfte ang. Adlersparres Samlingar; jag längtar mycket at få läsa dem: en man som sitter
så närä kallan, bör visserl. i Historien, kanna ge oss de bästa kunskaper; och hans afhandl. om Krigskonsten ifr. Gustaf I til Gustaf
Adolph (i "Witterh. Acad. nya Handl. T. III) har gedt mig et ganska fördelaktigt begrep om hans gransknings-gåfva och opartiskhet. Historien om Adelns Eusttjenst utgör deraf et besynnerl.

märkvärdigt stycke.
Sedän vår Frenckell nu ej allenast åtagit sig at utge Tengströms biographie öf:r Terserus, utan ock Oedmans irtdrag af
Eesebeskr. öf:r Spanien, så blir jag i stånd at härifr. skicka Bror
interessante saker tilbaka.
Om jag i dag hinner (el. i annat fall,
härnäst) skickar jag Bror en förtekn. på de af Lagerbrings dispp.
som jag saknar och gerna önskade äga.
Tack för nyheten om vår Anat. Professionen, och ännu mera
för löftet om attention til termerne i Expeditionen! Det är så
hugneligt, at befrias ifr. et ofelbart ämne til nya tvister ooh nytt
gräl i framtiden!
Eöret har ock hos oss värit ostadigt. Yi fingo i sidstl. vecka
litet snö; men den gick åter bårt, och nu äro gatorna, äfven som
landsvägarne, hara. Yi hafve väl i par dagar haft litet köld, men
vacklande. Långväga landfcmän siitä ondt med sinä foror, och
tilförslen til staden har värit knapp. Köpmännerne bjuda 10 plåtar för Eågtunnan, (ooh skulle ej bjuda det, om ej kronan, vid
sin ansenl. nphandling, utfäst 11 plåtar för en tunna å IS 1 ISis
vigt, h:ken nphandling är ibl. orsakerne til våra krigsrykten), och
1 Edr å 1 Edr 8 sk. för 1 \B Talg och Smör.
Det blir roligt at höra, om Bror af de omtalte perme-brefven
får någon uplysning Einska Historien angående!
Notiiikation ifr.
Eevis. Secr. Kihlgren, at hän under Prancs permission, tilsvidare
förvaltar Öfver-Post-Directerrrs-syslan, har gedt folk anledning at
tro, det den sednare ock hålles misstänkt för del i complotten, el.
sådan obehaglig foglighet som hos Noriin ogillades; ooh samma
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anstalt bar väckt fruktan kos andre, at man ej är säker at skrifva
med posten bref somman ej önskar öpnas af andre än den de
tilskrifyas: associatio idearum väcker ofta sådane obekaglige ideer.
Af bvad Bror skrifver om Edelcrantzes fullmagt, tycker
jag mig böra sluta, at ban fått endast en cbaraoter?
Som intet svar ankom på Consistorii Expedition ang. Lemo
pastorat, så trodde Oons. Eccles, sig ej knnna längre dröja med
förslags nprättande dertil, ock ärnade derföre i går skrida dertil.
Men Prof. Malmström, (som värit på Jnl-resor med Prof. Bonsdorff) kann just i detsamma återkomma til staden, ock inkastade
en skrift, med bifogadt betyg at kans personelle el. enskilde ansökning at få b;te pastorat til Annexa, blifvit kos Kgl. Ms:t inlämnad, kvarigenom målet åter tog upskof.
När Jör. Ekrenmalm fick köra angående arresteringen i
Stookk:m, ock at man misstänkte B. A. [Baron Armfelt] at kafva
del deri, så fann kan sig straxt förbunden, såsom g:l vänn af gubben på Aminne, låta spänna före sinä kästar, för at vara den förste som skulle bibringa konom deuna ang. nyket, kvarom gubben
förut aldrig et ord kördt. Hvad tycker Bror om et sådant förkållande, ock en sådan ckaracter?
I förgår ingeck Ekenbom förlikning med Witfotkarne, ock
at siippa deras klander på sin deckarge, ock deras pretension om
ny redogörelse för kusets administration allt ifr. kans befattnings
början, afstod kela sit testamente ock deri erkållne gåfva af Såckerbruks andelen. Jag kar kört folk säga, at Eådstugu Kätten
så partiskt kandlat i denna sak (efter sin vana), at om den kömmit til kögre ort, kade de för sit förfarande emot Ekenbom aldrig
kunnat undgå ansvar.
Ibl. Stadsnyketer kör, kvad någon sade mig, at i söndags
blifvit lyst i Einskan för Lieut. (ock Sjö-Capit.) Walstedt ock
Mams. Woivalen, Augustins svägerska.
Biskopen anmodade Prof. Lindquist ock mig, at agera
skiftesmän i kans Sterbkus: den förrättningen var ej svår, ty allt
var förut upteknadt ock värderadt af interessenterne sjelfve inbördes. Esqv. Pred. Bäck var på begäran af Cons. Acad. förordnad til Curator för den omyndige sonen, ock Gubben bevakade
sjelf, efter fullmagt ock anmodan, den frånvarande sonens rätt.
Pastor Hielt gjorde biträde vid värderingen. Egendomen upgafs
til närmare 30 m. Rdr i Banco, ock 5 m. Edr i K;gälds-sedlar.
Just när jag kunnit så långt, anlände Posten ifr. Stockk;m
med Brors angenäma bref af d. 3 kujus, kvarpå jag kärnäst skal
svara, jämte fortsättn. om någre puncter som vid arfskiftet i Bi-

52

XIV.

1974%.

spens hus kommo i fråga; det förstår sig, i förtroende osa emellau.
Hu måste jag börja studera på Aviserne etc. Må väl! Alla vänner här aro vid hälsan!

XV.
Åbo den 16 Jan. 1794.
Miu Högtärade Broder! Mycken tack för Brors iuteressanta Bref
af d. 3 hujus! Yi äro mycket
at få höra vidare underrättelser om den uptäckta conspirationen, h:ken somlige här ännu
vilja anse för et lappri, hvaraf man gjort mera väsende än det
förtjenar; värckel. en sällsam idee! emedau en älskogs-intrigue ju
ej behöft med chiffre drifvas! Man roar sig imedlertid mycket öf:r
en Herres svar, som på tilfrågan hvad å färde vore, då arresteringen skedt, skal svarat: man vet ej vidare än at en h
velat
hafva hem sin amant! Afven sägs här, at Grrefvinnan B. [Budenschöld] vid tidningen om sin dotters arrest, fått slag, hvaraf hon
dödt; men Inr. Tidn. hafva ej ännu derom förmält, at hon aiiidit.
Ingen undrar jag mera öfver, än F. [Frane] som allmänt ansågs
för honnet man, och den enda sådane af
Hvad Brors raisonnement ang. Becommenderade bref i allmänhet angår, så anser jag det för ostridigt; men månne ej, icke
politice considereradt (el. i ans. til befarande missbruk, som kanske torde kuuna förekommas) utan ex jure sequitatis, casus med
Postbåten som sidst förlorades, var af en besynnerl. beskaffenhet?
Banquen betalar sinä sedlar, då de bevisligen af våda förkommit.
Åligger ej kronan, i lika fall, samma skyldighet med dess sedlar?
Eller hvad billighet är deri, at vid slike olycksfall, kronan skal
profitera på sine undersåtares bekostnad? Då hon nu betalar de
förkomne sedlarne, gör hon ej mer, än hon bordt göra, ifall de
lyokel. framkommit; löser hon dem ej igen, fast de förkommit, så
pretenderar hon at begagna sig af privatas olyekor, och kanske
undergång. Hvilken kan försäkra oss, at ej en Law som blir
Finance-Minister, lika väl kan tilställa en sådan olyeka, som en
Post-betjent falla på en bedräglig speculation? Då Bankens sedlar
ombyttes och inlöstes, så föranstaltades så, at de i hvart Landtränteri kunde få bårtväxlas; nu skulle alla Finlands Fahnehjelmare öfversändas til Stookinm på undersåtarenas bekostnad;
om det ännu skulle ske på deras risque, så syns det ju hårdt! Om
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det fölle en Law in (ty sådanes slägt är ej ntdödd), at på sådant
sätt, genom utsatt termin, samla in på en post flere tunnor guld,
och låta dem brinna npp på et post-Contoir, för at siippa deras
inlösen, så vore jn expedientet kosteligt? Hvad Eecommendationsbeviset angår, vill jag aldeles intet liafva det, i denna händelse,
considereradt såsom et försäkrings-bref, ntan simplement som bevis på at summan värkeligen är afskickad, ooh således genom den
tilstötta vådan förkommit. Bror ser således häraf, at jag enligt
dessa grunder, ej vill liafva Kronans betalnings-skyldighet för
pg:r som sändts med recomm.-bref, sträckt tilde summor som annors private emellan afsändas; h:kas ersättande blefve en värkelig utgift för kronan, då hennes egne förkomne sedlars inlösen ej
annat är, än et luomin cessans. För ro skidi, bar jag meddelt
Bror dessa minä tankar, h:ka jag menar ej strida mot Brors
grundsatser om recommenderade brefs natur i gemen.
När Gen. Cederström gifte sig, mentes hän göra et ofantel.
rikt partie; men Svärfadrens Banqueroute åstadkom en ansenl.
afprutning, ehuru jag hörde, at med högvederbörligt tilstånd, creditorerne dock blefvo ansenl. filouterade. Har Frun brutit mot den
moraliska regeln, si non caste, tamen caute, så kan hon likväl ej
ursäktas: ooh då tycks hennes antagande vid Hofvet, sedän hennes libertinage blifvit väl eclaterad, vara just af en upbyggelig
värkan för sederne!
Förbudet mot tidningar om de Franskes guillotineringar, kan
på 2 sidor anses: mycket kommer an på tonen, huru sådane saker
berättas; man talar ju om Tragediens moraliska nytta, när deri
brott föreställas, men så, at de väcka afsky. Då Bobertspierre
nu åter patrocinerar friheten at få hafva religion, och at få bivista Gudstjensten, så tyckes det böra få berättas. Annors gäller
om denna punot samma omdöme som om den förra.
Lustigt blir at höra, huru det vidare går med Edelcrantzes
Cantzli-Bådskap! Jag lär sidst berättadt, at på vederbörandes påyrkan, Cons:m bedt Cantzlern fordra sjelf af honom dess yttrande
om Malmströms opus, h;ket hän enl. Consistorii anmodan ej afgifvit; soml. af vederbörande tyckte väl, at man ej behöfde bry
sig derom, utan lika fullt skrida til hela planens öfvervägande;
men som saken värkel. rör honom, och Cantzlern befallt höra alla
i saken interesserade, tilstyrkte ock jag häldre den nu tagne utvägen, då man ej ville bus anlita öfverståthållaren, som väl
kunnat straxt ske i sommars.
Tack för Brors löfte om hitförskaffandet af Eosensteins
Tai: jag har afnämare på flere exemplar af dem.
Här sägs, at
Ti hl eman s ansökning ej lyekats; imedlertid skal för honom ooh
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förra Fru Fagerström vara lyst, äfven som för Tull-Fisc. Ahrenberg och Mams. Tililman. Likaledes för Sjö-Cap. ocb Lieut.

Walstedt och Mams. Woivalen, Augustins svägerska. Hvad
har åter Foenander gjort i Stockh:m, och huru kan den msk:n
ditkomma och derifr., samt sig där uppehålla?
Brors fägnande underrättelse om vår Cantzlers ömhet för
Acad:s bästa, har ganska mycket tröstat mig; men den obegxipliga
stagnationen i ali expedition derifr., nnderlåter dock ej, at ännu
oroa oss. Om ej i dag (ty just nu kom Cursor med Aviserne til
mig) posten medfört något, så vete vi sannerl. icke hvad vi skole
tanka. Brefvet ang. Joh. Bonsdorffs och Alopsei docentnr har
ännu ej afgått, efter på recommendationen i våras för Snellman,
ännu ej svar hunnit expedieras! Få se, om Butström kan få sin
fullmagt til Midsommaren! Men väntar Brandel pg:r af väre Docenter för bifalls-bref på deras ansökningar, så bedrar lian sig;
åtminstone skal jag af alla krafter hindra en sådan galenskap: och
i fall så fortfar som härtils, så skal åtminstone jag bäde afstyrka
hvar och en Magister at söka docentnr och stadna vid Academien,
samt i fall någon sådan ansökning likväl sker, af alla krafter
söka förmå Fac. och Consnn at lägga den ad acta!
Prof. Haartman har jag, efter Brors begäran, meddelt hvad
Bror skref ang. Prov. Medici syslan härstädes: hän trodde, at
utom de nämde sökande, ännu Dr Ståhl ifr. Kuopio skulle sig
anmält.
Här försäkra somke, at Lagin. Lode redan blifvit nämd til
Landsh. i Heinola; men andre tro, at Gr. Oxenstierna ej ännu
förlorat allt hopp om pg:e lån.
Jag nämde en gång, det jag hos Bror skulle anhålla om benäget biträde til minä dispp. öf:r Juusten, i det som rör de g:le
Finske Lagmännerne (sedän det är svårt, at igenfå Brors härlämnade afskrift af Stiernmans Höfd. Minnes 2:dra del), i fall Bror
äger tilfälle at rådföra Stiernmanska originalet på Kgl. Bibht.
Tilden ändan bifogar jag nu följ. nota, hvaraf Bror kan se, hvad
hjelp jag tarfvar. Likaleds bilägger jag förtekn. på min defect
af Lagerbrings dispp., i fall någre af dem finnas ibl. Brors
dupletter, til utbyte.
Jag menar, at jag sidst berättade om Jör.
Ehrenmalms officieusa resa til g:le Armfelt på Aminne; hän
hade det nöjet, at se gubben först blifva ogement altererad, sedän
falla i gråt, och ändtel. nödgas intaga sängen. Grumman hade
bättre contenance. Hvad tycker Bror om et sådant steg?
Jag
berättade ook om Ekenboms förlikning med Witfotharne: den
skedde ej, innan Eådst. Kätten fält dom i .saken, casserat gummans tes:te, efter bägge vitnena voro döde, undanröjdt hennes
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gifna decharge, efter bon satt i oskift bo, och sönerne altså bordt
dertil conourrera, ocb skildt honom från förmynderskapet för den
fåkunnige sonen (bvarom ej keller i stämningen var nämdt), efter
test:t, däri kan dertil constituerades, ej kunde äga bestånd.
Bror glömmer väl ej, när Ticcanders ocb Fagerströms
mål blifva afgjorde, at med några ord berätta derom; den sednare
sitter nu bar på Gillstugan, för Stads-Cassans spolierande etc.
Jag nämde sidst med par ord, om arfskiftet bos vår Bisp.
Yärdet på ali egendomen, i löst ocb fast, uptogs i Banco, ntom
de 6,000 Pdr som funnos in natura i Piksg. sedlar. Mågen bebåller Haroi s, äfven den del som öfverstiger beloppet af Fruns
möderne, emot sknldsedel derpå til sine samarfva tilsvidare, dock
ntan interesse. Som ersättning för pbil. Adj. ocb unge Wilhelm,
för bvad de andre barnen erbållit förut, får den förre 1 ocb den
sednare 2 m. Edr särskildt, i fall gubben dör innan ban kan pakosta dem lika som de andre barnen. Gustaf får nu straxt Ekestensbolm i besittning, likasom Willebrand Harois.
Scbalberg anfäktas så grufiigen af Jör. Ebrenmalm (på
g:le Lagm. Peuterbolms vägnar) för skulden til Secr. Bergman,
at hän (i stället at enl. vårt råd, sälja sin gård, m. m.) tagit sig
Aimelteus til advooat, för at underrättas i alla tergiversationsknep; få se, burn långt det bjelper. Aimelseus bar Browalliska
egendomens vård ocb busets utredande om bänder; ang. Testit får
man väl således snart böra.

Gantzlerns bref, med sidsta post, at ban ej kunnat bos Kgl.
Ms:t begära inbibition på Leino pastors-förslag, var vederb. oväntadt; men Malmström framviste i Cons. Eccles, bevis, at ban privatim anmält ansökning derom bos Kgl. Ms:t, bvarigenom saken
ännu upsköts. Nu undrar man, burn Cantzlern fått kunskap om
Prästernes missnöje vid Jubel-festen, öf:r annexerne, då b:ken något nämus derom i de tryckte Acter, ej beller våre Deputati påminna sig något sådant postulatum vara anmäldt.
Här omtalas at utom de arresterade, en Capit. Holtbusen
ocb vår bjeltemodige Ofw. Lieut. Morian såsom misstänkte för
delaktigbet i Complotten, efterslås? Hvad grund äger detta rykte?
Europseus ifr. Fredriksbamn, sände til Bror en bok, kallad
Die Eussisscben Gesetze ibrem Inbalte naeb in alpbabetisber Ordnung unter Titel gebracbt, et slags repertorium el. register öf:r
deras Lagar, af J. J. Helwig, Peval 1792, 8:o. Yil Bror ba den
öfversänd? —Nu hinner jag ej mer skrifva denna gången. Pihiin an, som är inkommen til marknaden, låter, äfven som öfrige
vänner mycket bälsa! Anmäl min respect bos de Herrar ocb gynnare, som bebagat mig ibugkomma.

XYI.
Åbo d. 30 Jan. 1794.

Min Högtärade Broder! Om ej mine bref altid innehölle hvarjehanda commissioner, så at de vore skickligare at besvära än fägna
Bror, så ägde jag skäl at skryta öfver min idit at skrifva. Hu
börjar jag åter på en epistel; i väntan at när Pesten ifr. Sverige
(soin denna tiden kait nog trög gång) ändtel. anländer, blifva
hugnad med skrifvelse ifr. Bror, som jag på några veckor ej
erkållit.
Jag lär sidst skrifvit om den boken ifr. Fredriksbamn, soin
jag på Brors vägnar emottagit, ooh frågat, om Bror vill kafva
den öfver til Stockholm? De med Hr Landsh. B. Eamsay öfversände Exemplar af Hr G. B. Bosensteins tai, var hän god och
sände straxt til mig, då lian hit til staden anlände; men hän hade
på Delet värit så olycklig, at hans lass fallit ned genom den svaga
isen, hvarmedelst hän lidit stor skada. Minä exemplar voro väl
derigenom blefna så genomblötta, at det dröp af dem; men som
jag straxt skickade dem til Bokbindaren som uplöste och torckade
dem, så aro de nu återstälde, utan at hafva tagit någon skada;
och tackar jag Bror för omsorgen om deras hitsändande.
Om Jöran Ehrenmalms officiensa resa til g:la Armfelt
på Aminne, lär jag redan skrifvit. Hän har nu det nöjet, at få
höra det gubben, som förut var sjuklig, nu måste halla sängen,
och ej lärer göra långt. Ar likväl en sådan character icke förträfflig, och af dem som enl. g:la ordspråket, ej oftare le än då
by brinner etc.!
G:le Oapit. v. AVillebrand lefver ännu, ehuru hän på Hera
veckor ej kunnat svälja. Hän mätäs medelst et rör af Besina
Elastioa, som stickes ned genom haisen, och hvarigenom bouillon,
mjölk etc. hälles ned i magen; men lian har stark appetit, och är
illa belåten dermed at hän ej får njuta någon stadig mat. Dock
tager G-übben af småningom.
Ändtel. har nu Cantzlers-Cancelliet kömmit i någon rörelse,
så at vi derifr. erhållit några Expeditioner, och deribl. svar om
Snellmans docentur, och med ovanl. snällhet ang. Demonstrators-
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syslan. Få nu se, om Dr Eutström, utan at förut erhålla fullmagt, vil resa hit för at disputera! Nog kade Medic. Faculteten
kunnat låta blifva at derutinnan visa sin nit, lion af livars Herrar
Ledamöter ingendera sjelf upfyllt de skyldigheter som Aoad. Constitutionerne fodra. Då något Specimen k:ken af Hellenius el.
Dahl blef fodrat, när de blefvo Demonstratorer; då Eutström ej
allenast förut ägde allmänt loford för skickligliet i denna, ooh
jämväl liere andra vetenskaper, ooh gjort för at perfeotionnera
sig i sin sak en vidlöftig utländsk resa, som fordom altid ansedts
för vai så godt specimen som en dålig disputation, så tycker jag
man ej heller nu behöfb quaerere nodum in scirpo. Då vi hafve
ali möda i verlden, at genom correspondence och gynnares biträde
förmå dugligt folk at söka vara fattige syslor, til h;ka icke någon concurrence, utan knapt en enda uphskad sökande sig anmäler, så företage vi oss likväl at vara stränga, ej vid deras vai,
utan vid formaliteternes upfyllande. Det vore rätt väl, min sann,
om nu Eutström, som blifvit öfvertald at söka sig hit, vore nog
pointilleux at ej fråga efter hela härligheten; då vore vi väl fast!
Såsnart någon ung slarfvig Doctor då ville prsesidera, ehuru knapt
incipient i Botaniken, så finge vi lof at mottaga honom: vetenskapen och Academien utan tvifvel til mycken fromma! Cons:m
Acad. ansåg i sin Expedition, intet vidare Specimen af en så känd
man som Eutström behöfva fordras, men Cantzlern har hakat sig
fast vid Medic. Facultetens betänkande. Yi hafve nu bedt Hellenius med goda ord söka öfvertala Eutström, at i säker räkning
på fullmagts erhållande, sedän hän kömmit hit, straxt flytta til
oss och disputera; men för honom, såsom fattig kari, och den där
tilsatt sit yttersta på sin resa, är det kännbart at på egen bekostnad såväl göra denna färd, som här uppehålla sig tils lian hunnit
utgifva och pakosta sin disputation, samt derefter (Glud vet huru
snart!) erhålla sin fullmagt, hvarförinnan hau ej kan erhålla den
stora och rika lönen. Ehuru Hellenius (som fortfar at hafva en
mycket vacklande hälsa) visserl. icke har något at gifva bårt, ooh
så länge vi ej erhållit Expeditionen om Bonsdorffs flyttning til
Med. Faculteten, icke är viss at få behålla Prasfecturam Horti
Botanici, har hau dock otferert Eutström, då saken nu tog en så
ledsam vändning, at imedlertid, tils lian kan vinna den sökta
syslan, och för at upmuntra honom at ej lämna hela ansökningen,
hos honom hafva fritt bord. Mera kan man väl af honom ej begära. Då vi nu åter, för den fatala Trägårdens skull, til et nytt
Bållvärks läggande (i stället för det g:la dubbla och högst dumt
lagda, som nu kullramlat) få lof at öka vårt förskott til Träg.
fonden med mera än 100:de Edr, så blir ock svårt, at om Eut8
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ström sig infinner ocb blir Demonstrator, göra honom, til reseunderstöd bit, någon douceur, bäldst dertil fodras Cantzlerns bifall!
Jag lärer förnt bafva skrifvit, at vi fått Cantzlerns bref, det

ban ej ville nnderstödja ansökningen om Lemo til Annexa; som
jag för min del anser för väl gjordt, dock utan at bafva något
deremot, om Malmström för sin enskilda del ocb in boc casu,
tils ban får lön, kan vinna b:te Pastorat til personlig Annexa,
lika som Planman bade Nousis.
Nu bar åter Cons:m afsändt 2 Expeditioner til Cantzlern,
l:o om Docentur för Job. Bonsdorff ooh för Alopaeus, 2:o om
den lediga Annexans disposition. På nu se, burn länge vi få vänta
på svar. Sedän Castren blifvit Pastor i Utsjoki, bar åter vår
Docent-corps minskats; ocb är det svårt at i den Yetenskapen
(Metapbys.) få någon Docens, bäldst så duglig som ban var,
eburu ban ej var den rätt vuxen. Alopaeus antas i bans ställe
til 2:dra Amanuensis Bibliotbecse, bvartil ban blir rätt skickelig,
såsom arbetsam ocb stadig; sedän Bibbt är delt i 3 rum, ocb jag
ej törs vinter-tiden länge vara där uppe, är omöjligt, at med en
Amanuensis komina til rätta. Kekoni som negligerar sig öf:r
böfvan, ärna vi snart utelämna. Burman söker sig bårt til sin
bemort; ocb Tammelander sanat Sundvall, som föga gagn någonsin gjort, bafva stått Pastoral-Examen ocb söka ifrigt at blifva
Pastorer, bvartil vi önske dem mycken lycka!
Ang. Annexan blef Consistorii beslut, at Teng ström bebåller sit Pikis, ocb Adj. Bonsdorff får Finskan; om S:t Marise,
bvarest Kreanders barn fått dubbelt nådår, kunde ingen ting
ännu sägas, bäldst Pbilos. Eaculteten bar tage-rätt, i nuv. ställning, tilden Annexan. Tengström lät omöjel. öfvertala sig at
bebålla Finskan, ocb anförde dertil så bindande skäl, at ban ej
utan våld kunde dertil trugas. Enl. Konga-Brefvet af 1748, är
det egentel. 2:dus ocb ej 3:tius Tbeologus, som til Einsk Pastor
designeras, men ej annorlunda, än om ban vill den syslan emottaga; i annat fall, tillägges uttryckekn, at med denna Annexa bör
förfaras såsom med de öfriga. Hvad Tessins sednare bref angår,
deri ban förklarar för betänkligt at gifva Finskan åt Tbeol. Adjuncten, så ägde ban l:o ingalunda magt at ändra Konungens
förutgående författning, 2:o bar detta bref så litet blifvit regarderadt, at just derefter Pastoratet förvaltades först genom Vicepastores ocb sedän gafs åt Extraord. Prof. Gadolin, 8:o berättade Biskopen den anecdote, som förorsakade b:te Tessins författning,
som skedde för en enskild casus, ocb var bärifrån tilstäld. Hvad
Finnarne klagade öfver, varat de ingen Pastor bade, ej at Tbeol.
Adjuncten skulle blifva det, ocb bade de den gången väl värit
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belåtne med Halenins som då begärte Pinskan, om ej vederbörande sådant hindrat. Tengström, som ej bar råd at köpa någon fastigbet, ocb dels är van vid ooh road af landtbruk, dels anser någon tids vistelse på landet nödvändig för sin svaga balsa,
klagade deröfver, at ban, bvilken såsom ung man ej vil afbålla
sig ifr. Pastors syslans förvaltning, omöjel. kan fortfara at i Domk.
predika, b:ket bans Medicus Haartman bonom förbudit, emedan
ban derefter bvar gång blifver sjuk, ocb at truga bonom dertil, vore
at vilja dräpa bonom; bvarförutan ban ledsnat vid en församlings
vård, som bvarken tillåter bonom at njuta några ferier, el. vara
någon enda timma mästare af sin tid, el. fri för öfverlopp. Ocb
ser det så nt, som denna församling bädan efter, såsom bärtils,
blifver den som svårast af andra lärer mottagas, än den som tager det partie, at blott til namnet vara dess kyrkoberde.
Har Bror baft tilfälle at läsa Consistorii Expedition om vårt
tilämnade Tiggeri? Jag bar lust at förnimma, bvad Cantzlern
säger om den saken!
Vid Music. Sällskapets Högtid d. 24, böll M. Frantzen Talet, med allmän applaus. Til ordförande för detta år, blef vår
Biskop vald, ocb Hantin. Caloander til Skattmästare. Til Oalaset bade 140 karlar subscriberat. Prof:r Bonsdorff, som åter
var Directeur därvid, ådrog sig denna gången mycket tadel, för
sine felaktige anstalter vid sonpeen: min sann är det icke en ledsam Commission. Folket bar bar denna tiden ifrigt roat sig, med
Calaser, dans ocb slädpartier, altsedan Julen.
Hu bafve vi tilräckel. snö ocb godt före, med en vacker ocb
lindrig vinter; bärtils bafve vi deremot mäst baft blida, ocb föga
snö, som först i denna vecka infnnnit sig.
Kronans spanmåls-bandel bärstädes, bar bidragit at bålla säden i pris. Köpmännerne begynte redan tvinga bonden at mottaga 8 1 / 2 til 8 plåtar för Håg-tunnan; men nu båller piiset sig vid
10 ocb 11 plåtar. Yåra bönder ifr. öfre Fögderiet bafva emot min
förmodan riktigt betalt sin ranta, ocb baft pg:r tilräckebn; ganska få af mine bönder, bafva bärtil lämnat någon rest. Då nu
frågan om nya bemmans inrättande nti Lavia by i Mouhijärvi på
öfveiiopps-jorden derstädes förevar, så blef natnrl. vis tillika frågat, bvar betalning åt Landtmätaren som densamma skal ntbryta
ocb dela, må tagas? Mit project, at Torp-Eäntorna dertil skola
användas, tycktes ej bebaga vederbörande Project-Makare som
därifr. vilja tilskapa sig löner; men nog tror jag, at Consistorii
pluralitet det bifaller. I Lavia är öfverlopps-jord mer än til 5
mantal. Emot min förmodan, klaga någre gubbar mindre öfver
Torp-räntornas mistning än likt syntes; allenast dermed förfares

60

XYI.

1794 3 %.

försiktigt, lindrigt ocb småningom, lärer det gå an. Somlige larma
likväl. Men t. ex. Hnida, som mister 3 sköna torp, sade at då
lian fått behålla dem så länge, at bans på Storskiftet gjorda kostnad blifvit ersatt, kan ban väl nmbära dem, bäldst de värit sturske, oob ban får bebålla de 3 närmaste torpen.
Plera bröllop bafva bär denna tiden bållits: såsom Tullfisk.
Abrenbergs med yngsta Mams. Tiblman, Yice-Häradsb. Dabls
med en Mams, Pipping, Lieut. (ocb Koopf. Oapit.) Wablstedts
med Mams. Woivalen (Augnstins Svägerska). Har jag berättat,
at Oapit. Claesson, som skulle segla til Bordeaux med bräder
etc., af Engelsmännerne är upbragt? Consul Witfotb förledde
Fru Bremer at sända bonom tilden orten, eburu med inga förbudna varor.
Med en Eysk köpman fingo vi kunskap om nya Yppigbetsförordningen, som var belt oväntad: alla trodde, at saken redan
somnat. Månne i så critisk tid, epocben var gynsam el. ogynsam?
Item bngo vi den nya förordn. om lån i Banco. Men de rykten
som ang. Conspirationen utbreda sig, at den värit både ohyggligare til sin pian ocb vidsträcktare tilsit anbang, än vi först
trodde, är obebagligt i bögsta matta! ocb gör vårt begär at få
böra rätta sammanhanget, desto större. Gud låte smittan ej bafva
utbredt sig til Provincerne! Yändningen som Franska sakerne lagit, tycks böra determinera vederbörande til fred, ocb vi således
ock få blifva utan anfäktning: nog lär det nu bli omöjl. at tukta
det ursinniga folket; ocb denna bändelse ger ymnigbet af lärdomar på alla bänder: Gud gifve, at litet bvar ville deraf be-

gagna sig!
Glöm icke, k. Bror, at upmuntra gubben Sernsköld at fullborda sin lofvade donation! Jag lär förut skrifvit, at Hof-Canc.
Björk, bans slägting, skal söka bindra bans pian allt bvad ban
förmår!
Jag bar ej bört ännu, om Bökmans änka i Laukas fått
dubbla nådår; om saken ej är afgjord, så var god ocb af barmhertigbet för det fattiga buset, bjelp bennes sak i bvad Bror kan.
Just som jag skulle sluta, så kom åter Posten: men jag hade
intet Bref ifr. Bror, om det ej kömmit under någon annans couvert. Yi skole i dag bos Hellenius smaka på en stek af bans
nya batard-afvel, b:ken ban genom parning af sin gumse ocb råget erbållit, ocb nu redan i Hera generationer fortplantat sig; det
är roligt nog, at gumsarne likna får ocb aro bvita, men med Båbocks-artiga born, bvaremot taokorna äro brunaktiga, oob det i
flere leder! Må väl!

XYII.
Åbo den 6 Febr. 1794.
Min Högtärade Broder! Så väl Haartman soin Widenius läto
mig läsa sinä med förra Posten erhållna bref; ocli med den sidsta,
soin i går morgons anlände, kade jag det nöjet at erhålla Brors
sednaste af den 31 Jan. Tackar ödmj. för alla såmedelst erhållne
svar och interessanta underrättelser.

Jag fruktar at Juslen är aldeles förlorad: lian orckar ej en
Om det
gång med några rader underrätta mig om sit tilstånd.
paketets öde som Landsk. Eamsay kade med sig, ock jag trodde
at Bror afsändt, berättade jag sidst. Tihlman är kommen; men
jag kar änmi ej kaft tilfälle at träffa konom el. Cygnseus; skolandes i dag köra efter dem. Mycken tack imedlertid för de med
öfversände saker, som jag väl bekommer i sinom tid; särdeles
illfänas jag at betrakta Ckartan öfver Heinola Län. Het skadar
ej, at jag af Rosensteins Tai får dubbelt antal: de gå nog af.
Den nya Yppigk. förordningen sysselsätter ännu en tid folkets upmärksamket: få mi se, kuru det går med efterlefnaden i
synnerket kvad vissa Articlar angår. Somlige tycka mycket om,
at kafva fått skäl tilat indraga depenser som värkel. incommoderat dem; men väre krämare aro deraf icke upbyggde; ock ingen artickel kar så många opponenter som Caffe-förbudet. 'Widenius aflämnade straxt Tkorilds critik. Hvarföre skulle Pkilipson besvära sig med den galenskapens utgifvande? Et ömkeligt
ord-rytteri, ock raisonnementer af en tok, som likväl talar såsom en
Dictator, ock med största impertinence debiterar sinä sottiser,
kade visserl. ej förtjent at ifr. Danmark lurendrägas in. At uplysningen ej kan värka genom våld (förståndet ej på viljan, denna
ej genom pkysiska krafternes användande!); at en tanke ej kan
vara et brott (också mot borgerlig lag, som ej lärer gilla tanken
och upsåtet at t. ex. en Regent som icke gynnar den k. kyrkans
lärosatser både kan ock bör undanrödjas!); och at skilnad ej bör
göras mellan rättigketer ock skyldigketer: deri bestå kans påminnelser! Sant är, at tanken, såsom dold, ehuru skadelig tendence
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den kan hafva at knllstörta ali borgerlig ordning ej kan straffas:
men det samma gäller ock om bemliga mord!
När jag i går gick til yår Bisp, var kans måg Capit v.Willebrand färdig at sätta sig i slädan, för at resa öf:r til Stockholm.
Hän tillät mig dock, at få sända med honom litet pg:r til Bror;
jag slog fördenskul couvert om 20 Edr, litan at hinna skrifva något om deras användande, h:ket jag nu bör göra. l:o täckes Bror
deraf taga sin betalning för de saker Bror åt mig upköpt (såsom
Chartan öfver Heinola län, som jag ser kostar 32 sk.) ooh framdeles är god och köper. 2:o G:le Seor. G-a hm har af Academien at
fodra sit arfvode för 1 år (1793, nami.), 8 Edr; men hän prsetenderar ock lika mycket för 2:ne nästföreg. år, då lian ingen discre-

tion erhöll. Hu har hän väl dertil ingen rättighet, emedan b:te
summa ej förr än 1791 honom århn stipulerades, hvarefter hän ock
för 91 och 92 årl. fått sinä 8 Edr i stället at hau förut erhållit
då och då en disoretion (ooh denna diseretion ej de år, då hän,
som ej säilän händt, inga tryckta saker öfversändt); men som gubben på sin ålderdom blifvit mer och mer behöfvande, samt nu afsagt sig hela commissionen med Acad:s exemplars öfverstyrande,
så har Gons:m beviljat honom såsom en diseretion, ännu 8 Edr,
hvartil komma 2 Edr 32 sk. som hän säger sig för Acad:s räkning utlagt, summa 18 Edr 32 sk. Dessa pg:r är Bror gunstig
och honom tilställer; de hade längesedan bordt honom tilsändas,
såsom ock Cons. redan i Hov. månad dem beviljade; men Alanus
har glömt hela saken, tils jag nyl. åter derom påminnte. Säg ock
Gubben, at jag nasta post skrifver honom tili, då jag ock för enskild räkning sänder honom något pg:r. Men nu bör hän på de
af Acad. erhållna 18 Edr 32 sk. gifva quittence, för at Camer.
Wide ni us tilställas. Derpå blir en annan fråga, huru framdeles
med dessa Acad. Bibht tilkommande inrikes tryckta sakerne skal
förfaras. Gahm recommenderar väl til denna Commission H. Archivi vaktmästaren; men med det slags folket kan Bror lätt se,
at Cons:m ej vil hafva at skaffa. Yar derföre gunstig, och tala
derom med Kgl. Secr. Adlersparre, och fråga honom til råds.
Ghibben Gahm har värit en slarfvig Commission air; stundom har
hau sändt soml. artiolar dubbelt, och andre hafva fattats. At
mycket påkosta denna anstalt, finner Bror nogsamt ej löna mödan; häldst Bibht bör få dessa Exemplar för intet, och då Boktryokarena tilhållas at särskildt couvertera hvad hvarje Bibht tilkommer, och bifoga förtekning på sit tryck, så har commissionairen ej annat at göra, än at mottaga och hitsända paketerne, och
tilse at paketerne aro så många de böra vara; ty at öpna dem,
må hau låta blifva. För besväret, skal hän få en liten årlig
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summa, som kan stipuleras. Detta recommenderar jag til Brors
goda försorg.
Härnäsi skal jag skrifva om andra Acad. ärenderne; nu beder jag blott Bror täckes af alla krafter yrka på Airat. Professions
combination, med sådana vilkor Bror förut yet. Detta är en stor
angelägenhet, om Acad:s Stat skal nånsin komma i ordning; de
andra projecterne må resa med gässen. Hvad jag ock, för Acad:s
beder ocb gagn önskade, vore at vi finge hit Eutström, h;ket
genom vederbörandes krångel nu står i yida fältet. Eefuserar
hän, som nu til olycka fått vink om et annat tilbud som honom
snart lär göras, så få vi väl altid en Doctor, som kan disputera,
men at vi få en duglig Botanicus, derom bar jag stor orsak at
med barm ocb fruktan tvifla.
Hofrätten begynte i går sin Session, ocb vi i Måndags at
läsa (utom visse som altid taga sig betänketid), eburu våre åbörare ännu aro nog få. Steven ifr. Fredriksbamn tog det kloka
partiet, at ännu sända sin son hit.
HvacT duga följ. piecer, ocli meritera de at köpa?
l:o Cederhjelms Tankar om Handtverkerierne.
2:o Humoristen af Bergstedt.
3:o Anecdoter om K. Christian Y i Danmark (kanske et stycke
ur G-jörwells Hist. ocli Statistiska Tidn.? af Inka jag ännu
intet sedt).
4;o Oväldugheten til Jacobinerne.
5:o Hufvudkällorna til Polit. eländet.
Aro de Cbartor öf:r Trollhättan som utbjudas til sain, nya,
el. de g:la? Duger Marat s portrait å 4 sk.?
Troils Handbok bade jag nog lust at se. Hvad säger man
om Geringii Psalm-profver el. Andel. Sånger? Duga de?
Ar det sant at Cederbjelm nu lämnat Finance-kammaren, för
siira svaga ögons skull, aldeles? Nog tror jag, at för den myckna
rök där vankar, värkel. fodras stark syn at utbärda!
Nu bilägger jag allenast et litet stycke af anmärkn. öf:r Tuneld, men bärnäst skal jag öfversända Beskr. öf;r Åbo Höfdingedöme belt omarbetad, så mycket nu i bast kunnat ske.
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Min Högtärade Broder! Sedän jag nti 2:ne Postdagar å rad blifvit oförmodeligen liindrad at skrifva Bror tili, så börjar jag nu
på at skrifva et bref til härnäst, i förråd, såsom Boktryckarena
uttrycka sig. Då bör jag först taoka Bror för besväret med de
öfversända sakerne: jag bar altsammans riktigt af Secr. Tihlman
erhållit. Cbartan är rätt vackert stucken, ocb så accurat somman
bör prsetendera; ty små oriktigheter, (somlige vägars utelemnande
etc.) ocb de Finska namnens rådbråkande, bar jag längesedan beredt mig på; så länge en Svensk, ocb icke en Finne (ocb en dertil som värkel. känner sit språks lynne) författar Cbartan som til
gravering lämnas, ocb correcturen likaledes af en Finne icke besörjes, så må man i denna delen aldrig vänta någon accuratesse.
En annan observation, som jag ej vet om artis periti må godkanna, men som meus sensus gifver mig vid band, är den, at bemödandet tilat i sticket likna recognitions-cbartor, medelst bergs,
skogars, kärrs, men i synnerbet bögders ocb dälders granna ritande, ocb cbartaus fyllande med dessa artigheter (som ändock
aldrig blifva pålitliga, utan göras på böft, då märkeligen stora
sådane Jord-ytans ojämnbeter undantagas, b;ka väl böra utmärkas, men helt simpelt) gör den oredigare, svårare at läsa ocb
öfverse, samt med imaginationen följa; hvarföre jag tilstår, at den
mycket mindre grannt ritade nyaste Cbartan öfver Finska Yiken,
bebagar mig långt mera; ocb tycker jag at de granna trän, som
på Cbartan öfver Åland aro bar ocb där på böft kringströdda,
äfven kunnat utan skada umbäras, eburu denna likväl på långt
när icke är så med slike grannlåter belastad, som Heinola Läns
Cbarta. Jag tycker näml. at en sådan Cbarta bör likna jorden
sådan bon ifr. en stor bögd betraktad presenterar sig, näml. belt
pian, då vissa stora bergsryggar etc. undantagas. Helt annan sak
är med Militaire-Chartor etc. Men kanske detta är et kätteri;
bvarföre Bror ej bör genom dess omtalande röja min brist för någon annan än Prof. Schulten vid tilfälle, som ook bjertel. bälsas!
För öfrigt önskar jag högekn at Cbartorna öfver de andra Pro-
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vincerna i Finland snart må få åtfölja denna; ocb nndrar bvarföre man ej så gerna börjat med Åbo Höfdingedöme.
Jag bör nu, at Major v. Willebrand etc. skola ärna besvära sig öfver Hofrättens Dom i Rossista sakon. Jag är icke
Jurist ocb kan fördenskul värckekn ej i sanning veta, om detta
mål bordt til alla sinä delar i Oons. Acad. afgöras, el. icke: jag
litade allenast på allmän opinion derom, ock någre präjudicater
jag bördt tilförene omtalas. Men då jag mi efteråt bar besedt
Wilskmans värk, 1 Delen (1760 års upl. p. 200) så bar jag studsat vid det soin där ur 1724 års bref (d. 27 Jnn.) til Svea Hofrätt anföres: „Alle andre saker som äro om köp, jordaträtor, arf
li
Effcer den för—• slites ocb dömes på Rådstnga eller Ting etc.
fattningen bade ju bela målet ej bört oss tili at vidröra? Ocb det
vore en berrlig sak, om vi aldrig beböfde uptaga dem. (Då borde
ock processen om Widenii Testaments-sak ej böra til Consäi
Acad. Handlftggning? Den bar nykii til bans förmån blifvit afgjord. Få se, om bans Svåger går vidare). Eller burn bör detta
bref förstås? Icke må bela denna vår så besvärliga Jurisdiction
bero af de bifogade orden „med mindre så vore, at saken med
bägge parternes samtyckte af Senatu Acad. slitas ocb afbjelpas
kan?“
Men en beständig praxis är dermed ej förenbar. Ej beller bar Hofrätten nu af annan grund upbäfvit Oonsdi utslag, än
at enl. Rätteg. B. 10: 14 denna tvist bordt böra til Häradsrätten:
då likväl frågan möter, om denna del af Rossista arfs-tvisten

■—■

bordt särskildt ifr. de öfriga, el. lämpeligen kunnat, pröfvas? Åtininstone bar nu den omyndiga dottren blifvit derigenom strandsatt.
Med mycket nöje bar jag genomläst Kgl. Secr. Adlersparres
interessanta Historiska Samlingar, ocb önskar at hän genom förmånlig afgång må blifva upmuntrad at dem fortsätta: de gifva
mycken uplysning om de tiders ställning i Fäderneslandet!
När Bror binner, boppas jag Bror meddelar mig dels sit omdöme om det jag i min disp. skrifvit rörande Rättegångs-värket
i Finland etc. i fordom tima, dels i synnerbet de bristande bjelpemedlen ur Stiernman ang. Finska Lagmännerne för Reformations-tiden: jag båller nu på, at åter göra några particulse af detta
samma mit opus färdige til tryoket, för at en gång binna til slut
Jag bar sedermera åter öfverkommit någre små bjelpdermed.
redor, börande tilde G-enealogiska ocb Heraldista frågor med
b:ka jag besvärade Bror jämte Herrar Antiquarii uti Stockholm;
kanske jag en annan gång ytterligare derom upgifver minä suspicioner.
Glanska långsamt går med ransakningen öf:r Högmåls-brottet;
h:ket imedlertid ger visst folk anledning til bvarjebanda glossas;
9
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bättre är dock, at man procederar ordenteligen, om ock långsammare, än förkastadt.
Hvad Bror en gång skref om Prof. Malmströms pian at accordera med Wilde, blef ock den tiden här omtalt: multa movet,
sed parum promoyet. Då jag 1791 var i Upsala, gaf man mig om
bans genie en ännu värre målning, än jag bärtils funnit inträffa;
men med något skal m:skn occupera sig!
Med Wittfotb bar jag säilän värit i sällskap; ocb då bar ban
icke rögt någon Jacobinisme. Men nog bar jag bört, at ban något är smittad af den läran, eburu ban ingalunda offentel. predikar den, om ock bändt, at ban någon gång röjt sig; dock skal
ban mera vara af det opprimerade Glirondiska, än af det nu segrande tankesättet, ocb derföre vara illa brydd i frågan om sin
återresa til Bordeaux bvarest ban lämnat bustru ocb barn, bafvandes (såsom man säger) allenast en slags mamsell med sig til sällskap under resan; Bror kan tänka, at detta ger vederbörande damer bar anledning til noter.
Prof. Lindquist bar snart i 14 dagar värit sjuklig; i början
tog Hellenius det för en början til fluss-feber ocb anstälde curen derefter, men eburu sjukdomen derigenom först tycktes gifva
sig, ocb för öfrigt värit lindrig, så bar dock dess envishet börjat
blifva betänkelig: nu öfverlägga bägge Svågrarne derom, få se
burn lycklige de aro. Laibiander i Nerpis ligger illa sjuk, ocb
tros knapt kunna återfå sin bälsa. Hofr.E. Job. Lilius bade ock
et bäftigt anfall af Fluss-feber, men bar nu börjat gå uppe, likväl endast innoin sine rum. Annu lefver Capit. Willebrand, ocb
bar nu til ocb med kunnat börja sjelf äta ocb svälja, men är så
afmattad, at ban dock ej lärer länge kunna utbärda. Hellenius
bar nyl:n fått sig en son. At Secr. Tibleman, straxt efter sin
återkomst, böll bröllop med förra Fru Fagerström, lär jag förut
bafva berättat, äfven soin ang. Lieut. Wablstedts förmälning
med Mams. Woivalen, Augustins svägerska.
Eburu man ännu ej begriper rätta afsikten med den ansenliga Spanmåls-upbandling soin Kronan gör i Finland, på flere
ställen, så bafva dock krigs-rykten nu åter tystnadt.
Lect. Meinander var nyl. bar ifr. Borgå på en skutt: ban
var mycket ond deröfver, at Streng fått Domprobste-förslag, ocb
enl. rykte ock skal gå närmast at få sjelfva syslan; berättade ock,
genom bvad ovanliga stämplingar ocb operationer, särdeles af 2
Fruar i soknen, Streng fått fleste rösterne; detta sednare förekommer åter mig aldeles icke ovänteligt; ocb bvad förslaget angår, begriper jag ej, bvarföre icke vederbörande bade så mycken
anstalt, at de förmådde någon bederlig Probst i grannskapet, at
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käldst pro forma sig derfcil anmäla! Jämmerligen skola ock Borgoenses klaga öfver kändelsen med Mag. Calonius, som utan at
prsestera vederbörl. examen, fick förslag til Saarijärvi; men ej så
mycket sjelfva saken, ty sådane magtspråk kade yäl ock tilförene
skedt, förtröt dem, somat då kans klagomål voro så kårde ock
aldeles ärerörige, de likväl deremot ingen reparation el. skydd
njöto, fast de i ock för ämbetet voro angrepne; t. ex. med beskyllning at kafva fört falskt protocoll, ekuru deras sed vid examina är, at straxt låta på stället examinandus justera sinä svar,
lika som de göra med sinä frågor; ock må Bror tro, at den misstankan det Bror kulpit tili at skaffa dem en sådan tort, ej litet
plågar dem. Men kvad kom åt Brors bröder, som sedän de så
långt reusserat, at M. Jokan fick förslag, först ej kunde skaffa
konom pluralitet vid valet (ty efter min g:la idee om Präste-val,
aiiöpa de väl säilän utan operationer, mer el. mindre fina på bägge
sidor!) i egen socken, ock då det skulle klagas, ej bättre kuro sig
åt, än at de bårtslumrade fatalierne? Nu blir det värkel. en scandaleuse tvist, sedän Eosckier imedlertid allaredo är i syslan instäld, at åter käfva konom derifrån. Efter jag kar intet annat at
nu skrifva om, ock i förtroende pladdrar med Bror, så skal jag
berätta, at då jag i sommars var där uppe, mig sades, det den
tredje mannen på förslaget, (Hyllens Stjuf-måg, Lönneström, en
burgaffel, inter nos!) skulle blifva Calonii farligaste competitor,
medelst en beslägtad där boende activ Landtmätares biträde, men
sedän kar saken ändrat sig; jag känner Eosckier ej, men kan berättades kafva konsten inne at kunna insinuera sig, modis omnibus. Ock om nu ej Calonius genom magtspråk ifr. kögre ort straxt
får syslan, så blir säkert Bosckiers pluralitet, sedän kan närvarande kaft tilfälle at ytterligare planera, om nytt vai anbefalles,
större än förra gången, käldst M. Jokan ingen ting mindre är än
insinuant el. slipad at maniera en menigket, kafvandes dessutom
vissa stycken af sit eget ovarsamma förkållande emot sig, som
kans slipade vederpart ej försummar at exaggerera. Meinander
klagade ock kögel. öfver kans upförande mot Consistoriales i Borgå,
efter misslyckadt prof, k:ka kan skal med kot ock plumpt ovett
anfallit: så at de på konom äro icke gode. Dermed kjelper man
ej gerna sin sak, käldst då den i sig sjelf är sjuk. Ben Lucander, som blef ogillad tillika med Calonius, kar åter värit sedän
til nytt examen; ock väl, för nöds skull, blifvit ansedd för duglig
til "Wiitasaari lilla Pastorat, dit kan ock, i brist af sökande fått
förslag, men ålagd, at innan kan kärnäst kan föreslås, ännu en
gång stå nytt examen!
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Bror vet, at de i allmänhet äro i Borgå mycket strängare
med Pastoral-examen än här (hvarest til ooh med Sven Mellenius, elmru med någon limitation, ang. hvilken sedermera en
lustig tvist npkommit), som i sig sjelf är berömligt nog; men hvad
grund de må hafva at examinera någon blott til Jorois, el. VYiitasaari etc., et ego nescio, neo ego euro.
Lustigt haude med
Alla togo för så afgjordt, at
som
så
g;le
länge
Yice-pastor, skulle söka
min
där värit
Parbror,
hän
i
sine yngre dar försvarl. studerat, och ej
syslan; och som
negligerat
sig, samt har natnrl. godt hufvud,
heller sedän aldeles
så är jag säker, at hän nog lyckats i Past. Examen: jag styrkte
ock gubben därtil i sommars vid min därvaro. Men hau vägrade
at söka, häldst hän, som är öf:r 70 år, samt änkling och barnlös,
ändock sade sig komina nog tiiratta med sin Caplans-lön; varandes dessntom så sjuklig, at hän ena dagen ligger och den andra
går uppe, hvarföre hän ock afstyrde församlingens olfert, som
gubbarne och för mig vid flere tilfällen omtalte, at hos Cons:m
el. Kungen, h:ketdera skulle behöfvas, för honom intercedera.
Imedlertid gjorde den allmänna tanken at hän skulle på et el. annat sätt söka syslan (som omöjehn kunnat undgå honom, om lian
rest til Borgå til examen), at inga sökande, mot vanligheten sig
anmälde, och at altså en så ung Präst som M. Boxström, som sidsta dagarne innan ansöknings-tiden gick ut, fick derom kunskap,
kunde vinna förslag. Skulle det angå mig, och jag ville el. kunde
något dertil uträtta, önskade jag ock visserl. at lian, framför både
Lönneström och Lucander, finge syslan, såsom en rätt beskedlig kari.
Sedän föreg. var skrifvet, hafva inom en vecka 2:ue Svenska
Poster anländt; den förra drögde något, men den sednare gick så
mycket snällare: med bägge hade jag den fägnaden at erhålla
Bref ifr. Bror, nami. af d. 14 och 21 hujus.
Ehuru minä rättelser
öf:r Tunelds beskr. rörande Åbo Höfdingedöme i det närmaste äro
färdiga, hinner jag dock ej i dag, i ans. til min Tyska Post, affärda dem, som helt visst skal ske i nasta vecka.
Brors raisonnementer ang. Post-saken, finner jag vara aldeles riktiga; jag kände förut icke hvari status quaestionis egentel.
lag, ty man blandade i allmänt tai ihop frågan om rättighet til
ersättning af Piksg. Contoiret för de sedlar man kunde til sin
nummer upgifva, med hvad endast summo-vis var anteknadt, och
af Post-Cassan pretenderades. Bror lär ock af mine erinringar
sedt, at det var den förra slags ersättnings-skyldigheten som jag
egentel. yrkade. Men visst är tillika, at tvånget tilat öfversända
alla Fahnehielmare til Stockh;m at inlösas, i alla fall var hårdt
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(fast ej Postvärkets fel); ocb at, då man ville förmå Postmästarena
at räkna ocb til nummer uptekna alla siika sedlar (som dock til
remittentens säkerket om ersättning, i fall af vådelig händelse var
de svårl. dertil samtyckte, såsom ej lönande mödan
nödigt),
för den ringa recommendations-skillingen, så at det ej var lätt at
kirnua upgifva de förkomne packornas numrer. Hvad specie-mynt
angår, menar jag mig redan förra gången kafva det undantagit;
sodi visar hvad jag egentl. vid slike fall fruktade före.
Tack för recension af Ärke Bispens Handboks project: jag
bar nog lust at läsa det. Yår Bisp skal redan bafva exemplar
deraf.
Yar ibl. de böcker jag frågade om, Eiegels Hist. öf:r
Cbristian s;te i Danmark? I annat fall lärer jag sedt den omnäind
ibl. de böcker Grjörwell nu åter, med rabatt! til sain utbjnder,
oeb af b:ka jag i et Compagnie, requirerat någre. Jag ser af
Allg. Litt. Zeit. at den är mer än frimodig, til oob med bitter
mot samma Kungs minne, så at den granna ärestoden i Köpenbamn bör anses ganska oförtjent.
Vi bafve nu fått många bref ifr. Illustrissimus: så at Brandel visserbn värit plågad deraf; til ocb med om Akermans Apotbek kom svar.
Hvad Tengströms petitum angår, så tycker jagBror fodrar
af bonom fönnycket npoffrande så snart det ej är bans skyldighet. Om t. ex. den casus inträffar, at ej nog månge i Pbilos.
Faculteten finnas, som vilja blifva Präster för at mottaga Annexorna, så anser jag mig sannerl. ioke förpbktad, at kasta mig
under det oket, för at derigenom biudra en oreda i vårt löningsvärk, då mig fribet är lämnad i den delen. Ej allenast denna
gång, utan ock altid härefter (likasom en lång tid sedän bärintils),
blir Finska församlingen belt säkert af Annexisterne refuserad, så
ofta de få äga fritt vai; ocb af alla våra Ånnexor, såge jag bäldst
at den kunde bårtbytas, såsom just en plåga för den Professor
som måste mottaga den. Skal åter någon påläggas at ovilkorbn
mottaga densamma, så må det blifva hädanefter (nami. så at lag
derom in futurum först göres, ocb ej nu in casu) tertius Tbeologus,
såsom först inträdande i Faculteten; ty det är värkl. sällsamt, at
den som redan bar en beqvämare Annexa, skal nödgas lämna den
då ban rycker fram i sin ordning til secundus: ens vilkor pläga
förbättras, men ej försämras, då man avancerar. Få nu se, bvad
Cantzlern bärom förordnar. Jag sätter för öfrigt på Tengström,
såsom en llink ocb värkel. nyttig lärare, det värde, at jag ock
derföre tror mig på bans förmån böra bafva allt det afseende som
jag kan; ty ban ersättes sannerl. ioke genom de ämnen, som nu
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at tilgå, ocli med kans Mena kälsa oclx myckna
verksamhet önskar jag så mycket ske kan kuskålla.
På Malmströms pian med Lemo, förstår jag mig sannerl.
icke; ty jag kar stora skäl at tro, det kan dock aldrig ärnar blifva
Präst. Men kan är rik på förslager, ock färdig at söka dem genomdrifva. Nu kar kan för öfrigt värit flitig nog at läsa; men
Consdi sessioner bivistar kan (liksom fordoin Kreander) ej gerna,
utom då kan kar något mål, soin konom sjelf rörer, at krängla nti.
Det var ej af annan orsak, så mycket jag vet, an at göra
sig tili, ock visa nit då ej beköfdes, som Med. Faculteten yrkade
specimen af Eutström: få nu se, om vi få konom kit. Mig är
sagdt, at Demonstr. Afzelius i Upsala ej ämar återkomma, då
Eutström snarare blir vid Upsala. Afzelius lärer ännu kålla på
med at efterspana det Nya Jerusalem.
Här sägs, at Ckristiernin af Acad:s köga Canoeller blifvit
förment at i sin tour bli Eector, för det kan värit uppe några
gånger i fjol i Studenternes Convent; ock at Heikter blifvit
(ekuru Polit. Professor) förbuden at läsa i Politiken, såsom misstänkt för farliga principer; jag kar på lång tid ej fått bref ifr.
Upsala, el. skrifvit dit, så at jag ej vet, kvad deri må vara sant
el. ej.
Myoken tack för Gakms quittence, ock besväret dermed!
Gubben är g:l ock i förlägenket: jag vil derföre siippa konom,
men skal se tili, at privatim kjelpa konom til någon förtjenst.
Tack ock för de meddelade nyketeme: det är ej under, om i slike
saker ej alt straxt får tagas för antingen afgjordt, el. erkändt!
Haartman kar jag påmint om recomm. förskaffande åt BoxTil Fredenkeim skal jag inström, ock at avertera derom.
Den goda Kämpe kålls då aldrig kemma!
nan kårt skrifva.
Hälsa konom vid tilfälle! Alla vännerne kärifr. låta kälsa Bror
kjertekn. D. 24 Febr. 94.
aro vid Acad.

XIX.
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Min Högtärade Broder! Yar gnnstig och lämna til Seor. Björkegren hosföljande bref, innekållande de begärte correctiones öf:r
Tuneld angående Åbo Län; ebnru grufvel. jag tufflat til konom,
hafva likväl så många peccata så oommissionis sora omissionis
blifvit öfrige, at arbetet dermed ingalunda är bragt til vederbörlig fullkomlighet. Men också är Åbo Höfdingedöme långt sämre beskrifvit af Tuneld (i brist af anstalt om hjelpredor) än bägge
Österbottens och Kuopio Läner. Det arbete jag, under brinnande
Terrain, då en kel svärm dispp. ligga på mig, på rensandet af
detta Augise Stabulum måst använda, är orsaken dertil, at jag
denna gången ej kinner skrifya långt bref.
Prof. Haartman läste något för mig ur sit bref; och tackar
jag mycket för underrättelsen, at häldst något hopp ännu är om
Juslens restitution.
Käilner Bror den nye Secr. i Witterh. Acad:n Flintenberg?
Mån det är densamme som för flere år sedän var här i pension
hos Lefren? Jag undrar veta, om den Tonien af Handlrme livari
mit Inträdes-Tal skal få rum, snart skal tryckas: i h:ket fall jag
uprepar min förra anhållan, at Bror täokes se på correcturet, i
ans. tilde Finska orden.

Tull-Insp. G-råberg dödde hastigt af sin Grikt, som hän med
sin vårdslösa Diät upretat. Både Ghibben Laihiander och hans
måg Westerheim (som kom til Herpes at se efter honom) hafva
afsomnat; Westerheim har inga barn haft med sin efterbl. änka.
Lindquist är ännu ej frisk; Tengström har ock värit opasslig
af halssjuka.
At Forsman (el. Rosendal) förlorat sin process
i Högsta Domstolen, är här et allmänt Tale-ämne: saken gillas,
men så at harmonien med förra domen anses för svår at igenfinna.
I dag är Inscription i Acad. och vi skole i Cons. öfverlägga
om vår Byggnads-sak. Nog tror jag, at tiggeri-planen (utom sin
vanhederlighet) skulle föga importerat; men så tror jag ock, at vi
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mindre kopp äge at få kjelp af Eronani Huru trögt gick
det ej med de 2 m. Eiksd. vi fingo til Trägårdsfond! Ock nu aro
behofven ännn större, ock Einancerne ännu mera i obestånd!
Yisst folk säga kär, at Armfelt redan skaffat sig sysiä i Eyssland, med kederlig lön! Kommer kandit, så får lian där råka sin
goda vänn Sprengtporten (samt sin älskade Cousin Klick, som
Tyska aviserne kerättä fått nåd i Sverige!); då kan får med den
förstnämde samråda om Fäderneslandets bästa! H;ka nnderliga
saker! Om Spp. skulle mana konom ut på dnell (om kan finge
så vore det värkein! i sin ordning.
lof!) ock
Tänk kvad Ministeri! Alopaeus nu är för en stor man i
Eyssland: vet Bror at sai. Kungen gjorde konom til Svensk Adelsman?
Om föret etc. kan Bror af Gapit. Gripenberg som lofvat aflämna detta bref, inhäinta kunskap.
Laser Bror Allgem.
Litterat. Zeitung? De reflexioner soin på bilagde lapp aro anteknade förekommo mig så värde Brors attention (äfven som sjelfva
den recenserade Boken) at jag afskref dem, til Brors tjenst, i den
kändelse Bror ej laser b:te Journal.
En tildet vigtigaste. At nyttja tilfället, vågar jag besvära
Bror med mottagandet ock förvarandet af kosgående pengar 50
Edr specie, om k:kas disposition jag nu ej kinner skrifva (emedan Cons. timmen är iune, ock Gripenberg straxt efter middagen
lofvar resa), men skal göra det kärnäst. En expedition til AYiitasaari med en resande som ock straxt efter midd. kommer til mig
at undfå bref, kindrar mig at nu mera tillägga. Adieu.
ännä

—•

-

XX.
Åbo d. 10 Apr. 1794.
S. T. Min Högtärade Broder! Mu har jag hela B:ne Bref obesvarade, som jag denna tiden erhållit, och för h:ka, så väl som för
de med Capit. Eöring riktigt erhållne Skrifterne, jag aflägger
förbindligaste tacksägelse. Som jag nu har hera Dispp. dels på
tryoket dels nnder arbete, så är jag mycket syslosatt, och måste
således, tils de snart infallande ferierne gifva mig mera ledighet,
upskjuta med de sakers omrörande som ej fodra desto sfcörre hast:
hvaribl. hörer disposition af de hos Bror i förvar varande pg:r
som jag innan kårt skal föröka med en summa tili, för at på en
gång employeras.
Af de erhållne piecerne, tyokte ook jag, at Cederhjelms
var interessantast, ehnrn ock Nordforss hvässt pennan mot våre
Handtvärkare; men hän declamerar, och skrifver så tvnnget, at
man trötnar at läsa honom. Mycket, mycket väntar hän ock af
Yppighets-förordningen. Den anonymen som med silfret i Eiket
vil betala dess gäld, tycks vara en fantast. Värst är, at om i
dag gälden betaltes, osäkert är, hurn snart ny gäld åter npkoinAt Beuterholm blef Premer, då intet silfver mera är i behåll!
i
ej
ovänteligt
ställning:
lycka är, at de ej äro
sident, var
närv.
flere bröder!
Lector Lind var i måndags hos mig; hän lär väl
snart visa sig hos Bror, ty hän reste tii Stockh:m at söka Domprobsteriet, ej för sig somman lätt bör tro, utan för Alopaeus,
för at sedän kuuna succedera honom: allenast hän ej kommer för
sent! Skulle likväl Pörsynen så skicka, at hau sjelf blefve nämd
til Domprobst, torde hän väl linna sig deruti! Alopaeus måste vara
mycket illa anskrefven hos vederbörande, efter hau har så svårt
at kuuna framtränga sig. Oss emellan, berättar Dr Pihlman,
at hän haft bref ifr. Stookhmi deri man rådt honom at söka
b:te Domprobsteri, efter Alopaeus ej skal kuuna få det; men hän
har i stället sökt Nerpes Pastorat. Men "Westerheims änka har
fallit på den ideen at begära efter sin Far 1 el. 2 nådår, såsom
fattig, kan tanka! Men hvad vågas icke? Hon är barnlös och får
nog mann i stället för den hon miste; men hon tror sig hafva
10

74

XXI.

1794

gynnare at räkna på. Nyl. fick jag böra, at Paldanii Sterbkus
i Jorois fått 3 nådår, liksom Oairenii nti Masku. Framdeles lära
väl nådåren ntsträokas til 5!
Landsk. Tandefelt, som gerna vil kafva alla Pastorater delade, emedan lian mår för väl på Osterbottens Prästegårdarne, då
ban besöker dem, arbetar på at få Nerpes delt i 3;ne. För at få
Församlingen at begära det, bar ban lofvat en socius, Caplan i
Öfvermarken benämd Forsman, at ora ban får sine Capellboer i
rörelse, skal Tandefelt skaffa bonom Pastors fullmagt, utan föreg.
Pastoral-examen, bvarföre ban bäfvar, eburu lindrigt det i Åbo
plägar aflöpa. Men Forsman bör ock deremot bestå kostnaden
som erfordras til sakens genomdrifvande. Caplanen i Korsnäs, til
b:ken samma proposition skedt, bar rent af nekat at gå i någon
ntläggning! Om alla dessa Caplaner bli Pastorer, så få de ej någon Caplan jämte sig i det nya Pastoratet; ty så är planen. Hvad
bafva då bönderne vunnit? Men den upsikt bvarunder desse Präster förut stodo, då en Pastor hade styrsel öfver dem, försvinner;

ocb då redan deras tilsyn är svag nog, bvad skal då böra väntas?
Jag förstår ej, bvad förmån deraf är at påräkna, at deras titel
förböjes; ocb at någre små lägenbeter tilskapas i stället för en
dnglig, när dock församlingen derigenom antingen intet vinner,
el. får förökad tunga, utan bättre skötsel.
I ani. af bvad jag skref om Borgoensium klagan öfver M.
Calonii besvär, bör jag tillägga, om jag förut ej nämde det, at
bvad dem i synnerbet förtröt var det, at deras Protocoll af bonom skal blifvit beskyldt för falskbet; jag vet ej, burn bans ord
må Pallit, men detta påstå de, ocb säga at sådant går å deras beder ocb ära; det öfriga äro de ej ovane vid.
Om den nye Pastor i Saarijärvi bar jag ej vidare idee, än at
ban är af en ej väl noterad race, ocb at jag bört bonom anses för
en konstig man; men en beskedlig busfcru skal ban bafva.
Mine tvifvelsmål' ang. Consistorii Jurisdiction, tog jag af
"Wilskmans ord, som äro så generelle, at ingen exception göres
til blott jorda- el. råtvister etc. Det är ieke endast i detta Pali,
utan i många Hera, som jag nog erfarit, at den som vill dömma
endast efter brefvens ocb förordningarnes (ocb ännu mera efter
deras compilerares) ord, utan at af praxis förr bafva bjelp vid deras uttydning, mycket misstager sig. Då vi vid skiftet i Bispens
bus, skulle determinera bans fördel, erfor jag at sjelfva lagen är
på flere ställen lika beskaffad: om i stället för theraf i Gr. B. 17
C. 1 § stått af dem el. dylikt, så hade ej tvifvelsmål upkommit,
om fördel skal tagas blott af Lösören el. hela egendomen. Nu
bar ej allenast Kebrman deri vacklat, utan praxis är ock olikaj
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åtminstone togs fördelen i Bisk. Brovallii Hus (där doek skiftet
af ganska lagfaren man förrättades) af både löst ock fast; men
Gadoiin var nögd at taga den blott af lösa egendomen.
Widenius bar vai vunnit sin sak i Consistorio, men får ej
Alanus at upsätta domen: ban blir allt mera trög, ocb vi blifva
rättnu strandsatte med bonom. Nu bar Ofv. Lieut. Carpelan, ef~
ter Härads-Eättens anvisning, stämt Capit. Pryss til Consist. Ac.
i frågan om den börde-skillingen som Sadeel på Prysses räkning
mottagit: äter et nytt gräl, som jag önskat at vi sluppit; jag var
för opassligbet hindrad at sidst vara nppe, då Cons:m på Prysses
invändning at bans Svågrar äfven borde instämmas (som HäradsEätten lorut afslog), dertil bifallit ocb bvaröfver Carpelan nu besvärar sig i Hofrätten. Som Bror af bvad jag för detta skref,
nogsamt förnam, bar jag ej ännu begrep om bela saken: jag bar
intet papper läst, ocb intet andragande bört derom. Yet således
ej, burn dermed rättel. sig förbåller. Bror, såsom Skiftesman i
Pryssiska Huset, måste bafva lärt kanna den. Huru tycker Bror
Jag måste väl under ferierne företaga mig at
at den ser ut?
påse densamma, efter jag ej lärer siippa at deri deltaga.
Lycka var, at jag sidst ej kunde gå upp, emedan en ledsam
bölda bindrade mig at i llere dar kuuna sitta; ty man bar där
skamligen trätt om den vigtiga saken, bvem borde bli Acad. Yaktmästare efter Tulander, som då var illa sjuk ocb nu aflidit.
Gadd ocb Bonsdorff ville ej bafva saken afgjord, eburu de baft
tid ifr. förra Cons:o at besinna sig derpå; den blef nami. upskuten, efter de begärte så. Nu bestridde de, at afskeds-ansökningen
var värkelig, efter Tulander ej sjelf underskrifvit sit namu; jag
lät likväl Widenius gå til bonom ocb fråga, då ban för bonom
ocb flere sagt det vara bans begäran, eburu ban ej orkade skrifva.
Den student Pernell som förra gången sökte syslan, bar nu accordert med Tulander; ocb som ban imedlertid kömmit i Bispens
bus såsom dess oeconomus, bade ban nu Bispen för sig, ocb de
förra skälen voro glömde som emot bonom anfördes ocb af Cantzlern gillades. G. ocb B. voro dock denna gång ensamme för Cursor Eosenmark.
Men kbn slår 12, jag måste sluta: resten
bärnäst. Lindquist börjar nu röras ute. Adieu.
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Min Högtärade Broder! Det var en terrible nplysning om
den länge omtalta Conspirationen, som vi med sidsta post erköllo!
Alla kemligen insinuerade misstankar, at deruti ingen farlig pian
värit dold, lära nu kos allt förnuftigt folk kastigt försvinna; ock
de oförnuftige måste man lämna i sin förkärdelse. Så snart något blifver tryckt, hörande til denna Gomplotts Historia, koppas
jag Bror är god ock upköper et exemplar åt mig; då jag förut
kostat pg:r på Fredricskofska ock Liljekornska Protocollerne,
jämte dexn ang. Kunga-mordet, så bör jag ej heller sakna exemplar af denna nya Tom, i en så nnderlig samling! Hvad skal en
gång efterverlden säga om densamma, då sakerne åt alla sidor
hunnit nplysas?
Om Bror vill til Acad. Bibliotkeket aflämna de bägge af Bror
ifr. Halien bestälda värk, så tagas de gerna emot, enl. förra beslutet. Som Bibks Cassan ännu til en stor del består i Bancomynt, så känner den ej olägenketen af det ofantel. agio som mellan
Banco ock H:gälds-sedlar begäres, ock kan således något årl. köpa.
Men de 30 Edr som af Lidenska donation inflyta, jämte mantalspg:rne etc. måste mottagas i H:gälds-sedlar, ock försvinfta således
efter hand til et intet!
Jag kommer sannerl. icke mera ikog, kurudan Expedition til
Cantzlern var ang. Annexe-Pastoraterne; som jag trodde, at vederbörande som den angick, skulle kafva omsorg derom at den
med bekörig styrka skulle upsättas, brydde jag mig ej vidare
derom, an at jag körde den i Cons. upläsas ock sedän underskref
densamma; men jag tyckte, at den var tydlig ock grundelig nog,
i en så simpel sak, så at jag sannerl. ej vet kvarföre Hans Exc.
dervid gör sig så många sorupler; jag kar sagt Bror derom min
tanka förut. Men tvifvelsutan ligger Brandel ock krånglar deri,
om ej derföre betald af Bonsdorff (kvartil 50 plåtar kuuna spisa,
då ej mera fås), så i väntan at präja något af Tengström, kvari
jag dock tror at kans väntan blir fåfäng. Efteråt kar jag fått
köra, at Magistrarne Jok. Bonsdorff ock Alopaeus värkel.,
S. T.
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emot min tilstyrkan, sändt honom pg:r; kvarföre ock promt svar
fölgde på brefyet om deras Docentur, då Snellman fick vänta
öf:r et kalit år. Derigenom kaiva de beredt en viss tunga åt sine
framdeles blifvande camrader! Med allt förtroende til Hans Exc:s
goda upsåt, (väre detta sagt i förtroende!) tycker jag mig se, at
Brandel dock uträttar mera än jag koppades, ock mera än i
Sparrens tid! Herren, fruktar jag, är för litet van at kandtera
aifairer, ock altså förmycket scrupuleux ock irresolu; derigenom
får Br. tili alle til sinä procrastinationer ock remonstrationer, i tid
ock i otid! Til Ex. kvad är det för en scrupel, at Finskan ej skal
kunna updragas en man som ej förut värit Pastor? Om en Pkilos.
Professor blir Tkeologus ock då först Präst, som ofta kändt ock
känder, skal kan då ej kunna få Finskan? Hvad erfarenket kade
Gadolin då kan fick det? Ock förestod kan ej sysi an lika väl?
Huru gammal Präst var Tengström då kan det emottog? etc.
Ock kvad mera missnöje skola Finnarne fatta deröfver, at en
Tkeol. Adjunot (som räknas af kka värdigket med Probstar ock
kyrkokerdar) blir deras Pastor, som om de finge en särskild kyrkokerde utom Acad., det de ofta begärt? I sanning, jag begriper
icke dessa scrupler! Men jag nekar deitore ej, at icke äfven jag
kar scrupler vid detta tilfälle, ekuru jag måst dämpa dem; men
de aro tagna, ej af Bonsdorffs värdigket, utan af kans ckaracter!
Ty visserl. fruktar jag, at kan ej undviker tracasserie med Borgerskapet; men det samma skulle kända, om kan än vore Domprobst, ock värit Präst i 50 år; ty kan är en Bonsdorff! ock det
i kög grad. Men kan skal ju ändock gå samma väg fram, ock nu
el. framdeles bli Pastor i Finskan; om kan ej skal ujuta särskildt
faveur, på andras bekostnad, just för det kan är elak!
Det var värkein oförmodadt, at Oomediant-trouppen ej fick
kär nedslå sinä bopålar! Hade sai. Herren lefvat, så kade visst
utslaget blifvit annorlunda! För Hans Exc:s bidragande så väl
kärtil (luket likväl ej nämnes), som til Prosectors-lönens etc. bibehållande, beslöts at et särskildt tacksägelse-bref til konom skal
afgå; men vår Secr. är så kjertel. trög; Gud vet när det blir färdigt, ock kurudant det blir. At kjelpa konom, åtog jag mig (ekuru
öfverkopad med syslor jag är, i ans. til både månge Collegier, ock
7 dispp. at ännu i denna termin utgifva, alla af Hist. innekåll,
som ej kunna ikopblåsas på en timma) at upsätta Consui svar i
den angelägna Boktryckeri-saken; men ännu ej fått af konom,
oaktadt flere påminnelser, de dertil nödige documenter! Jag skal
dock i dag exsequera ut dem af konom! Annu är ej Dom upsatt,
kvarken i Backmans el. Widenii sak; ock Pkysiska tvisten kommer nu tili! Gud vet kuru vi skole komma i rent vatten! Om
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denna Pkysiska tvist, begärde jag af Bror et kårt videttir: om
Bror kinner, så var god ock meddela mig det. Då Cons. ntlät sig
om invändnings-frågan, kvaröfr Carpelan nn klagar, var jag ej tilstädes, hindrad af en elak Hämorrkoidalisk anstöt, som dook, Ghidi
lof, gick lyckel. öfver, ehnru jag redan fmktade at fastna för en

fistel.
Af värkel. glömska, försummade jag sidst at svara ang. de
til Auction aflämnade Böckerne, som Bror skref om; de förnämsta
af dem Bror nämner, äger Bibliotheket förut, såsom Eusebii Tkesaurns Tempornm, Georgii Btlcker-Lexicon, Platina, Bembus. Men
Sellius ock Navigationes primse in Americam, kade värit artigt
at få.
Med ali kögaktning, för öfrigt, för vår nnv. Regering, tilstår
jag at sättet til syslors bårtgifvande, ad Modum Minellii, förtryter
mig, för det at evännen derigenom får så öppet kugg på Herrarne
för deras Nepotismus eto. eto. Om man ej förut kände verlden,
så kade man käraf exempel nog at inkämta, det bonum publicum
säilän är de styrandes driffjäder!
Med utslaget i Forsmanska saken, var vårt publicum visst
ej missnögdt, i ans. tildet läge saken nu var iråkad, genom Konungens förra dom; mien at detta mål i sig sjelft bordt annork
afgöras, ock at domen i sig sjelf var sibi repugnans, det var kvad
man anmärkte, anseendes kvad nu gjordes, såsom en nödkjelp.
Äimelseus köli redan på, at råda Rosendakl til en ny förfrågan kos Konungen; men lian kar nu i stället tagit det visa partiet at genom en dryg förlikning (kvartil kan måste i Holland
upnegoeiera åtm. kalfva summan, emot 5 proc. ranta) skilja sig
ifr. sine förre Interessenter; om denna förliknings innekåll, lär Bror
redan vara underrättad.
Et annat mål, kvari Äimelseus får tilfälle at visa sit genie,
tros blifva tvisten om Brovallii Testamente, somman menar at
Fru Kökler skal klandra. Sjelfva Test. är upsatt nyss för kans
död, då kan vetterl. var aldeles oredig; men Äimelseus litar på et
af konom redan några månader förut egenkändigt upsatt Concept,
som skal ersätta bristen! I alla fall, blir kans vinst af processen
säker! Ock et Testamente skal ju prooessas om! det är i sin
ordning!
I nasta Cons:o skal jag erinra om Reotors-ombytet, i ans. til
Cantzlerns resa! Ingen är, som ej anser Brors rätt, at kafva sig
vid återkomsten sin Pectors-tour sig förbekållen, för ostridig: så
at ingen tvifvel är, at derom i Brefvet til Cantzlern förmäles.
Ekuru myeket det å ena sidan värkel. bör fägna oss, at Bror vid
sin nuv. station ytterligare blifvit bibekållen, käldst det sker med
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publici kända approbation, och i många afseenden är önskansvärdt, så bafve vi ock private skal, såsom Åcademici, at önska
oss Bror tilbaka, både för syslors och våre affairers sknll. Men
väre angelägne mål hos Kungen och Oantzlern, önskade vi dock,
i alla fall, först få afgjorde! Höres ingen ting om Anat. Professionen? Är det ej möjligt, Innan Cantzlerns afresa, at få den saken
At Mus. Directors och Demonstrators-syslan ej aro bårtafgjord?
gifna, är utan tvifvel vederbörandes eget fel, soin til Br. Inga
pg:r lära skiokat. Jag har i par dagar ej värit ute; vet således
icke, om ännu om Annexerne någon Expedition anländt; Maji månad
tilstundar, då tilträdet skal ske: det tyckes blifva tid på, at göra
slut på scrnplerne!
Ang. vår Byggnads-plan, har Oons. utnämt visse depnterade,
som skola densamma utarbeta. Men de aro lila hållne, emedan
i hela Staden ingen Architect finnes, som de kuuna rådfråga och
til biträde med säkerhet nyttja, hvarken til grundritningens el.
kostnads-förslagets förfärdigande: de hålla likväl på at fundera
dermed. Projectet om Yacante-Pastoralier i någre år, vore excellent, om sakerne finge gå sin riktiga gång; men såsom nn går,
fruktar jag, at vinsten derpå ej blefve stor. Får t. ex. Westerheims änka (fast från Ståndet gången och ej behöfvaude) nu
Nådår på Nerpis, som här säges at hon genom Just. G:s och Hofr.E.
H:s [Hisingers] biträde skal hafva säkert hopp om, så blifver där
ingen tingat förtjena: et sic in caeteris! Imedlertid är godt at
försöka!

Om Bror får tilfälle, utan kostnad, at meddela oss betydliga
På
Auctions Cataloger, så sker oss altid en angenäm faveur.
Commissionerne til Widenius, lärer hän väl sjelf hafva svarat.
Bror har denna tiden fägnat och hedrat mig med så många
bref, at ännu et är obesvaradt: det jag nästa gång skal svara
på, jämte det jag skal meddela alla nyheter härifr. som jag vet.
B. 21 April. Hindrad af et Correctur, at i tid afsända detta
Bref på posten, hade jag imedlertid den äran at erhålla Brors ang.
af d. 16 hujus: på hvilket jag i öfvermorgon skal hafva svar färdigt at med nästa post afgå. Taok imedlertid, för den mycket
interessanta detaillen om den skändel. complotten, som så lyckel.
blifvit uptäckt!

XXII.
Åbo d. 24 Apr. 94.
S. T. Min Högtärade Broder! N n fodrar min plikt at besvara Brors
2:ne sidsta ärade skrifvelser af d. 8 ock 15 bnjns. Tillika med
Brors förstnämde bref, erhöll jag sammu post et ifr. Ofv.L. Juslen,
med den väl icke numera oförmodade, men icke desto mindre för
mig ganska smärtsamma tidningen om hans broders död. Med
den närmaste kännedom af bans ej mindre lyokliga ocb lätta
suille (så reelt i sednare åren, som det i de yngre var muntert
ock lekande), än hans redliga och honnetta character, kunde jag
ej annat än älska och högakta honom; och när dertil kom det
hand, som en nastan ifr. barna-åren fortsatt oafbrnten förtrolighet
knntit, så är naturligt, at denna förlust har rört mig, mera än någon annan som jag härtils erfarit, och altid blifver för mit hjerta
högst ömmande. Men, vi böre i menskligheten altid vara beredde
på sådane händelser, och de år knnna icke blifva månge som för
mig sjelf återstå; också skulle de sannerl. icke blifva mycket
värde at önska sig, då man slutekn, af alla egentliga vänner och
samtida lämnad, skulle lefva ensam, såsom nti en toin och trist
Jag väntar nu med otålighet at höra, i hvad tilstånd
öcken!
sai. Juslen lämnat sin Fru: nog vet jag, at det ej kan vara synnerl. fördelaktigt; men jag vil dock hoppas, at lian under de sidsta åren kunnat någorledes arbeta sig ur sin skuld, enligt hvad
jag 1791 vid min vistelse i Stockholm, af honom inhämtade.
Grlöm icke, at vid tilfälle ytterligare lära kanna Secr. Flintenberg: jag ville i flere afseenden vara underrättad om honom!
Svenska Academien, som nyl. mist en Ledamot genom döden
(Celsius), lärer snart genom en Civil död mistä den andra(Armfelt),
och lustigt blir at se, om E. [Eeuterholm] sätter på henne så mycket
värde, at ordres utfärdas at gifva honom den ena platsen! Soin
enl. statuterne, den tilträdande bör altid berömma sin företrädare,
så får den en ledsam Commission som skal succedera Armfelt: man
tänkte, förmodl. ej, när stadgarne gjordes, på den oasus såsom
möjelig, at företrädaren kunde blifva dömd ifr. lif, ära och gods;
Ooh aldraminst, at A, skulle blifva den första, på hvilken en så-
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dan liändelse skulle inträffa: så underlig är verlden! Besynnerligt
ock, at då Armfelt i sai. Kungens sidsta år var så sjuklig, affallen ooh. tvinsotig, hau nu befunnit sig frisk nog, at företaga
så vidtsyffcande stämplingar, som atm. ej utvisa någon ledsnad vid
yerlden!
Försöket at åtkomma styrelsen öf:r Grötkeborg, var
fintligt: en sådan plats meriterar at innehafva!
På den nya Skogs-ordningen bar jag kos Prof. H ellen! us
kastat ögonen. Hnrn skal den kuuna lämpas til Finland, där ingen
Jägeri Betjening finnes, när man undantager Jägmästare-syslan i
Nyland, som är en pension? Eller yil man, til besparing i Eikets
ntgifter, ännn införa hela denna Boeke-svärm i den redan nog
medtagne Kålgården? Mycket vore at säga, om väre Finske Skogar, men kär är icke ställe därtil.
Yi kafye kär en ovanl. tidig vår. Redan för kelgen sådde
en del sine ärter. I går kördes åskan, med litet regn. Glud bevare oss för svår efter-vinter!
Bror kar ej avarat, om Bror vil kafva öfver til sig de kär
utkomne Disputationer? Item den ifr. Ryssland sände Juridiske
Boken? Jag skal dock med någotdera af de im segelfärdige fartygen öfversända dem?
Det behof jag kar af Stiernmans Höfdinge-Minne, den Ms.
delen, gör, at jag ännn, med Brors tilstånd, torde öfvertala Pastor
Hjelt, at sedän väderleken blifvit varmare, försöka at ibl. Brors
böcker npsöka den. Kan Bror ej gissa, om den må vara i låda
el. tuima inlagd? el. upgifva någon närmare anledning til dess
upsökande? Jag skyndar med minä dispp. öf;r Finska BiskopsCkrönikan allt kvad jag kan, at få en gång detta värk färdigt;
en del skal i Lördag ventileras, 2:ne aro på trycket, ock ännn 2:ne
tili skal jag denna Termin utgifva. Har Bror sedän hunnit kasta
ögat på den delen jag kade äran at til Bror öfversända, för at
ang. de deri vidrörde Juridiske ock cameralistiske anstalter, erkålla Brors omdöme.
Nu måste Bror väl, medan Terminen varar, göra en skutt til
Upsala. Huru tro där står tili, både med patres et adolescentes?
Här berättas, at surdegen ännu icke aldeles försvunnit! Men i den
fameusa tvisten ang. Medicorum Pkilos. examina, säges at de blifvit känviste til Constitutionernes efterlefnad! Rätt nog i sig sjelft;
men så torde väl et ock annat deri väl tarfva ytterl. jämkning
ock förklaring.
Ibl. menliga rykten, som visst folk kär gjordt sig
besvär at sorgfälligt utsprida, är det, at oaktadt förbudet emot
Hazard-spel, dock en Spel-klub sedermera blifvit i Stockk:m offentel. auctoriserad, emot viss betingad afgift! Kan det vara möär

jeligt?
U
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Man fortfar här at köpa landtgårdar för enorma priser. At
ej omtala Munktells bandel (den yngres af de bekante bröderne),
som af nnge G-yllenstolpe köpt Jakola ock Kirstilä (et frälseb.
ocb et Eustbåll, på Luonoma ö, således med snäfvaste ägor) för 100:de
tusende Daler, då egendomen anses väl betald med 50 å 60 m.,
bar en Färgare (Nordling, ni fallor, Brors granne) köpt Ala Lemo
frälsebemman af Wallviks Yice-Frn, för 58 m. Dl. ocb "VYittfotbarne Taatis af S par e för 75 m. DL, för at därpå etablera sin
dumma el. fåvitska broder, som ook anses för at vara et samvetsBror lärer veta, at Hiulbammar
löst förfarande med bans arf.
arrenderat Heickilä Kungs-gård, el. tilbandlat sig Major Eamsays arrenderätt. Ass:r Carlstedt bar köpt et förfallet ocb aflägset litet Säteri i Haliko, benämdt Naapala, af en Aminoff, ocb
ärnar flytta dit ut; lian bar gedt, om jag mins rätt, derföre 30 m.
DL, ocb vil nu sälja sin Stads-gård för samma summa*). Hellenins bar arrenderat bårt sit Aminne åt nnge Fogden Hedman
(som gifter sig med Camer. G-adolins dotter) för 116 Edr 32 sk.
om året, utom Stom-Hemmanets ranta, som ban sjelf npbär. Sedän B. Stackelberg bårtflyttat tilsit Piilois, arrenderar nu Capit. Spåre Majorens Heickilä af B. Mannerheim.
Bror lär redan fömummit at G-übben Dabl åter giffc sig (ocb
bade så bråttom, at knapt de 6 nödyändiga månaderne bunno löpa
til ända ifr. bans förra bustrus död) med en af Sadelmak. Jobns
döttrar, som var i Christian Bicbters Hus; ban upgaf sin egendom til 30 m. 8 o. Eiksd:r, som tros värit förlitet, ooh barnen af
förra giftet til förfång. Loffman efterlämnade större förmögenbet än man trodde, nami. utom fastigbeterne, 12 m. Hdr i Contant; efter bans testamente, bebåller Frun alla fastigbeterne i sin
lifstid, dock utan lof at sälja dem; sedän får köpmannen Stads
gården, Carl Silckilä, ocb rätt at lösa det 2:dra Frälsebemmanet
(ni fallor) för 900 Edr, men utan rätt at någonsin få sälja el. förpanta någotdera (det är et slags Fidei Oommiss!) ocb dottren det
halfva Eustbållet. Gubben bar värit så accurat Husbållare, at
ban för bvart år ordentligen sintit sin bok (b:ket ban, såsom en
för sin religiositet känd man, altid gjorde med bifogade suspirier
ocb verser ur Bibeln!), bvaraf ses, at bans inkomst somlige år
stigit til 40 å 60 m. DL k;mt!
Jag var nyl. ocb besåg Krigs-Commiss. Björkboms Bryggocb Bränneri-Inrättning i Färg. Wecbters förra gård; ban bar
derpå användt betydlig kostnad, och anlagt et stort värk; Prof.
Gadolin bar värit bans Arobitect el. Mecbanicus. Hän är försedd med kölna, is-källare (utom andra källrar), magasiner, etc.
Yid Bränneriet aro 3, ocb vid Brygg- ocb Mälteriet 2 drängar;
•
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utom Brännmästaren, g:la jungfru Särmän (som tjente bos sai. Ass.
Haartman), en bans bror til Bokbållare eto. På nu se, bvad
credit hans dricka i längden vinner; men bränvinet (som är det
förnämsta) bar en god åtgång; G-adolin ocb, såsom säges, äfven
Prof. Pipping, är bans med-interessent. Man fortfar at prata
derom, at Prof. G-adolin yärkel. skal gifta sig med bans stjufdotter (i bopp om, at bli bans arfvinge!)

En någre nybeter rörande Academici ocb Acadamien. Lindqvist, som hela tiden värit sjnklig, bar ändtel. så vida repat sig,
at ban i Måndag ärnar begynna läsa, dock bemma; sjnkdomen
bar mycket medtagit bonom. Lefren, soin för 14 dar sedän
fick en så starck Gikt- el. Pbnme-attaque, at hela nedre delen
af kroppen var aldeles bårttagen, så at ban måste lyftas ocb
vändas af andra, bar så repat sig, at bopp är om restitution. Hellenins är bans Medicus, ocb berättar, at G-nbben ej
allenast återfått känslan, litan ock börjar knnna sjelf röra sig,
samt bättras dagebn; denna olycka var nu för bonom så mycket
svårare, som ban båller som bäst på at upföra en stor byggnad
(af träd) i den g:la Träd-byggningens ställe; bvarunder ban förmodel. förkylt sig. Scbalberg, som klagade i Hofrätten (i ans.
til beräkningen af myntet, el. något dylikt, jag mins det ej (Äim e laen s var bans fullmägtig) öf:r Hector s utmätnings utslag för
bans skulds. (med nplup. interesse) til Secr. Bergman ocb som
Hofr.H. Jöran Ebrenmalm, å Lagman Eeuterbolms vägnar
innebafver, bar tappat, ocb ansättes nu tillika af Post-Insp. Alleen, så at ban är i en brydsam ställning.
Prof. Bonsdorff, som i allt blandar sig, bar nu åtagit sig
at blifva Landsb. Willebrands byggmästare (el. pådrifvare vid
byggnaden?) vid Jockis, där Willebrand upförer en ståtelig Stenbyggnad; ban är nu som bäst ditrest. Hvad tycker Bror om en
sådan Commission? Det är et allmänt Tale-ämne i Staden, ocb tros,
at om ban kan bållas bemma til Läse-Terminens slut, så reser ban
dock dit öf:r sommaren. Hvad ban betingat sig i lön el. dagspenning, vet man icke; sjelf bar ban, efter vanligbeten skrutit
derom orimligen.. Jag vet ej, om jag bör mera undra öf:r bonom,
el. öf:r Willebrand? Sant är det, at Bonsdorff är driftig, ocb at
ban under den tid ban i fjol upförde, under kalltak, sin Stenbyggnad på Brinkball, lärer vandt sig at se efter murare ocb andre arbetare; men at värkställa en byggnad efter ritning ifr. Stockholm, burn kan det af bonom väntas? Hans Svärfar sade, at eburu
ban i början ogillade detta Bonsdorffs engagement, bar ban dock
sedän därtil bifallit, af 2 skäl, l:o emedan B. icke då bygger
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sjelf, Hiedan lian ser effcer Willebrands byggnad, 2:o emedan ban
dernnder bar tilfälle at något lära sig!
Sedän Pipping afsagt sigProsectors-syslan (under Bonsdorff
kan tanka), kar Cons:m beslutit l:o at yacancen i Tidningarne
knngöres, 2:o at imedlertid Med. Faculteten för hvarje Termin
ntser någon snäll Med. Stndiosns at göra syslan, emot den lön
som för samma tid faller: bärom skrifs til Cantzlern.
Om vaktmästare-syslan effcer Tnlander, som aflidit, bar i
Cons:o värit et gruiiigt tracasserie. Consistorii pluralitet bar dertil nämdt densamme stndenten Pernell, som förra gången blef
förbigången; men bar imedlertid sedän värit Biskopens Oeconomus, et circumstantise variant rem. G-add ocb Bonsdorff bafva
ifrigt plaiderat för Gursor Eosenmark, deras favorit, om ej för
andre skäl, så för at opponera sig mot Biskopen; (utom deras röster, blef ban ocb nämd af Tengström). Utan tvifvel npstudsa
de bonom at besvära sig bos Cantzlern. Den 2:dra Gursor sökte
ieke; en Yioe-Pres. Hallenborgs betjent, ocb en bod-betjent
bärifr. staden, fingo inga röster. Som b:te Pernell bar fallenbet
för oeconomiske bestyr, men aldeles icke bufvud at läsa, är ordentlig kari, ocb äger gård i Staden, bar jag (med b:ken ärendet
blef communiceradt, effcer jag för opassligbet ej kunde vara nppe
i Gons.) så mycket mera accederat til Consistorii pluralitet, som
at jag redan förre gången röstade på samme Pernell. G-add ocb
Bonsdorff beropa sig på förre Cantzlerns (Armfelts) utslag; underbt, at en Student skal trugas at blifva en betydligare ämbetsman än ban sjelf vill ocb duger tili! Liksom Länsmän, Brofogdar,
ja mölnare etc. som någre af dem blifva, vore förnämare män,
än en Acad. Yaktmästare ocb som en torpares son (såsom Pernell)
skulle derigenom förnedras, sedän Åbo Scbola framskjutsat bonom
til Student!
Under samma Gons. Session, bar Bonsdorff yrkat derpå, at
det Banco-Capital bvaraf ban njuter sin lön (ocb bvarföre nu fås
af Biksg. Contoiret 5 proc. i Banco) borde nu, då Agio stigit så
bögt, bårtväxlas til Eiksgälds-sedlar, för at sedän kunna til 6
proc. förräntas. Cons:m bar deröfver ännu ej tagit något beslut.
Men för min del afstyrker jag bans förslag: bvem bar sagt oss,
at Agio stadnar vid det som det nu är, ocb ej ännu stiger til 50
procent?
I sidsta Gons. gjorde Prof. Gadolin pretension på p:ge-lönen, 400 plåtar, som Malmström bittils innebaft; således är nu
deras interesse åtskildt! Malmström tyckte, naturligfc-vis, ej om
denna proposition. Saken blef upskuten: jag gissar planen vara,
at G-ust. G-adolin söker vinna Pbilos. Adjuncts-lönen efter sin bror,
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effcer syslan då kommer at bårtges! Man bör noga efterse, kuru
Edelörantzes resolution lyder; om den är expresse stäld blott
på blifvande indelt Von i Philos. Faculteten, såsom någre Collegge
påstå? Höres ej af, om kan kan få säte ock stämma i Canc. Collegio, med lön, så at apparence blefve at befria vår stat ifrån denne
pensionair?
Nu til Brors sidsta Bref: de deruti meddelade nnderrättelser
om den förekafde Eevolutionen, voro mycket interessante! G-anska väl var, at denna skändel. complott i tid blef uptäckt ock
förekommen! Om G-rannen deri yärkel. ingått, så kade det sannerl.
ej stadnat dervid, at en Förmyndare-Conseil sknlle tilsättas, ock
ekurn af kämd' ock regersjnka förblindad Armfelt etc. må kafva
värit, så kan jag ingalunda anse konom för absurd nog, at kafva
velat tilställa en så farlig anläggning, blott för at i 2 å 3 år få
vara en af ledamöterne (låt vara den betydligaste) i denna Conseil! ock det, under kela Nationens ofelbara afsky. Säkert var
afsikten vidare sträckt! De suggererade skälen mot Sverige ifr.
Eysslands sida, aro kostelige. Hvad är det Eyssland sjelf gjordt
för Monarckernes allmänna sak emot Frankrike? At det inkräktat
Pokien? Väre emissarier til Jacobinismens fomenterande? Gud
gifve vi kunnat något i Pokien litratta, emot detta Eikes våldförande! Men, käldst efter Werelä freden, kar väl det värit platt
intet! (Sedän detta olyckliga rike nu är så stympadt, kunde vara
rätt så godt, om det, såsom nu spås, blefve aldeles dissolveradt,
ock röfvarena således omedelbarliga grannar: tvifvelsutan skola
de en gång börja slitas om rofvet! Allenast Eyssland ej dessförinnan förmycket växer dem öfver kufvudet!)
Af alla Armfelts reflexioner, var ingen så skön, som den öf;r
Låstbom! Men kvarföre borde kan ej, just derföre, så mycket
säkrare kuuna tillitas, at kan var un coquin? Atminstone
tänkte en viss afleden stor Herre så! Men de måste bägge ej syftat åt samma kali, tilförene redan, då bägge voro nyttjade! Då
L. ej var bättre anskrefven, så tycker jag det ej bordt förekomma
undransvärdt, at Aklman ej påtänktes, såsom kel ock kållen körande til Låstboms band!
Den tilärnade åderlåtningen var, min
sann, icke så legere, i Sverige närnk, där Franska Guillotinen
ännu är så främmande!
Ekuru vänteligt det var, at E. Hofvet, då
complotten i förtid uptäcktes, skulle altsammans desauvouera, så
är dess förklaring likväl för oss så vida kugnelig, som den synes
förvissa oss om fred på den sidan, åtm. för det närvarande. Yinner A. ej där asile, så kommer kan sannerl. at spela en slät role;
ock mit råd vore, at kan reser öfver til C:pel el. Algier, ock
Palmquists förkållande, som af Hertigen
blifver Muselman!

—■

XXII.

86

1794 2 Vi-

Hvad
Eegenten ujutit så mycken nåd, är svårt at förklara!
Landsman är Hr Abbe Herald, och uär bar ban kömmit i Armfelts förtroende? Hnderligt, at de sluga HufVuden ej kuuna akta
sinä papper! —Af Gr. G. [Gyldenstolpe] väntade jag sannerl. ej en
sådan galenskap: eburu ej något dugligt. Yisst slapp ban för godt
köp; men föraktet ocb samvetet skulle blifva bönom straff nog,
Det
om ban ej ägde et bepröfvadt medel at dränka bägge!
fägnar mig, at Eosenstein var bos Armfelt så illa anskrefven.
Huru många frågor skulle jag icke bafva at göra Bror, om vi
mundtel. finge talas vid, ocb til buru många omständigbeter ville
jag icke kumia gifva upmärksambet, om jag vistades i Stockb:m
ocb frequenterade Hofvet, el. vore lierad med dem som i den atAf åtsk. ibl. de på "Waxbolm ocb Nynäs
mospbseren vistas!
fundne brefven etc., hade jag väl lust at bafva afskrifter! Men
ännu mer önskar jag, at de, innan nya bvälfningar binna tima,
blefve, om icke publicerade, dock copierade el. så undanbragte,
at icke med dem det myckna ljus skulle evigt försvinna, som om
en viss periode i vår Historia ur dem ofelbart måste kuuna bämtas!
Märkligt blir at se, buru mycket af de complotten angående
bref, til almänbetens uplysning tryckas. Saken är kinkig! Men
privatim vore lustigt nog, at få se prof af A;s ocb Frökens [Eudenscböld] oorrespondence! Jag mins ej om jag sagt Bror (inter
nos!) at då under Finska campagnen bon ilitigt skref A. tili, ocb
ban ej bade tid at läsa de långa brefven (fulla med plagier ur
la Nouvelle Heloise etc.), lät ban sin Secreterare Ablberg läsa
genom dem, med befallning at stryka under de ställen som borde
besvaras, b:ka ensamme ban då sjelf påögnade ocb svarade på!
Yåre vederbörande, bafva visserl. ej mindre lång Eäsa än
edre; men ännu gifva de ej saken aldeles förlorad: misstankar ocb
tvifvelsmål återstå ännu. Ingenting var lustigare, än at en ifrare
uplyste någre borgare derom, at den nti. magt Hertigen pekar på
i Prot. måste vara England, ocb at afsikten med denna genereuse
nations biträde, ej kunde vara så brotslig som föregafs; så obotligt galne äro de! Nu bar jag lust, at i ani. af namnet Eus. böra
en ny förklaring!
Bror bar sedän ej något förmält om Gubben Sernskölds
present! För ali ting, se til, at Hr Biörk ej gör saken til intet!
Om ban likväl straxt ville bitsända det ban ärnar oss!
Månne
Bror nu får ledigbet, at böra efter Ackola saken, ocb dylike commissioner, bvarmed jag Bror besvärat?
Ibl. lustigbeter, som jag glömt namua, är at då förra Fru
Konow kom i våras ifr. Stockbun med sin bror, vår Bisps måg,
(bvad ärende tro ban bade?), så bade bon en egon Lif-Medicus
—■
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med sig et stycke på vägen; ooh då li on bärifr. begaf sig til
Björneborg til sin Svåger, betingade bon sig likaledes följe af Dr
Påbre; men sora denne ej straxt kunde blifya ledig, tog bon
imedlertid en Med. Studiosus med sig til "Wemo, dit Fåbre följ.
dagen reste, at aflösa bonom. Annu böres ej af någon förmälning:
G-en. Klingspor synes vilja slingra sig!
En obygglig, ocb här G-udi lof, i långliga tider obörd gerning, skedde bar sjelfva Påskdagen. Tvänne liderliga poikar, den
ene en öfvermage, skomakaren Salmelins son (en liderlig bests,
soin i fjol böll på at med en bammare, i fyllnaden dräpa sin
bustru), den andre 15 å 17 år, men belt liten til växten (soin redan för stöld ocb rofferi fått ris vid Eådstuguporten) en svarfvares son, mördade en torpare ifr. Nurmijärvi som kom bit at resa
til Stockb:m för en process, ocb röfvade ifr. bonom bans pg:r, om
b:ka de på en krog fått knnskap. De försökte först fylla bonom,
som lärer tämmel. lyckats, låckade bonom så, nnder föreg. at med
båt fara öfver ån, i den gränd som är mellan Lefrens, Drväders
ocb Allens gärdar, bvarest de med en knif stncko bonom i bjertat, kk mellan 6 ocb 7, altså när det var anna belt ljust! En
stockbög som där ligger, skymde bestarne; men Lefrens lilla son
börde skrän, såg gossarne **) ocb karien liggande, b:ken de sade
vara full; berättade sådant för fadren, soin trodde at slagsmål mellan fyllbundar värit å färde, ocb sände bud på Stads-vakten, som
kom dit, ocb när de sågo karien ligga död (Gossarne bade bårtlupit) lämnade bonom där, skolandes dock rapporterat derom til
Hr Lagman Synnerberg, som ock lät bonom ligga där, ocb först
2:dra dagen, just då folket gick i Svenska Högmässan, lät släpa
liket af police-gubbarne til Anat. Saleu. Gossarne äro grepne;
den yngre bekänner, den äldre nekar aldeles. Hr Lagmannens
förhållande borde aldrig tullfritt aflöpa! Tänk om karien kunnat
vederfås! Om pg:rne ännu värit oröfvade! Hade ej liket imedlertid
kunnat vältras om natten i ån, af bundar slitas etc.?
Just då jag skulle sluta kommer Tengström til mig, med
berättelse, at Oantzlern befallt bonom afträda Pikis ocb bebålla
Einska församlingen: bvaröfir ban är aldeles desperat. Jag skal
gå til Hector, för at läsa Expeditionen. Där skal föreslås et alternativ, at Tengström tils S:t Maria blir ledigt, bebåller bägge
Pastoraterne, ocb oederar indelta lönen til Bonsdorff: det tycker
jag är redicult; men bärom bärnäst. Klockan slår på stunden ett.
*) Rättare: hän har köpt Naapala för 35 m. Dl. och begär
30 m. för sin Stads-gård.
**) Ifr. en mullhög på sin faders gård.

XXIII
[Odat. skrifvet, troligen, d. 28 April].
S. T. Min Högtärade Broder! Just då jag skulle afsända mit
sidsta bref, koni Tengström ooh berättade mig, at Cantzlerns
bref anländt, bvarigenom ban ålägges at til Bonsdorff afträda
Pikis Annexa, ooh blifva vid Åbo Finska Församling: ooh. at ban
hade således 8 dagars rådrum, at sälja sin ladugård, dragare ooh
åkerredskap etc., samt flytta sin busbållning til staden! Hvad bans
med kostnad anlagde Trägård ocb öf:r nödvändigbeten byggda
Hus angår, så står bonom valet öppet, at antingen skänka dem til
Bonsdorff, eller processa med bonom för at sedän ändock [ej?] vinna;
ty skälig ersättning med godo af den mannen, må hau ej engång
tanka på *). Emedan ban spart sine återslående Läsmöten til ferierne, reste ban ut, at sluta dem ocb sätta sine askar i orduing,
så aldeles nedslagen af denne contretemps, bvilken så bögel. trycker bans affairer (med några tusende dalers rena förlust), ocb blifver ej mindre kännbar för bans bälsa, lugn ocb förnöjelse, at ban
inclinerade at ingå i det af Cantzlern omnämde underl. alternativet (såsom en galgenfrist), tilat cedera pä et år sin ord. Professors lön åt Tbeol. Adjuncten (en lustig casus nog!) ocb fortfara
med bägge församlingarnes skötsel, för at i nasta vår
vara precise i samma ställning som nu, ocb då bero af et magtspråk lika som nu! För Bonsdorff vore det värkel. beqvämligt
nog, at imedlertid få lön, utan at med någon Pastors-sysla bafva
besvär, ocb bafva derigenom tid på sig, at förse sig efter beqvämligbet med bvad til busbållningens etablerande i Pikis beböfves!
Den Pbilos. Professor, som då vil blifva Präst, lär icke vara galen nog, at väljä Finska Pastoratet för S;t Maria; ocb bvad options-rätt Tengström då skal kunna pretendera framför bonom,
då ban ej nu ansågs äga den framför Tbeol. Adjuncten, bar jag
svårt at begripa: om ej samme Pbilos. Professor då, åter genom
et magtspråk skal åläggas at vara nögd med Finskan! I fall, som
troligt synes, detta då blir Gadolin, så kunna Finnarne ej klaga,
at de icke få en van ocb i den dyra själa-vården öfvad Kyrkoberde! Risuin teneatis? Jag afstyrkte således Tengström aldeles
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ifr. en sadan idee, ocb bad bonom nöjas med sit öde; b:ket jag
ock ärnar göra i Consistorio Acad. dit vi skole i Torsdag församlas. Häldre ville jag appuyera bans andra idee, at vid ansökningen om transport til Kerpis Pastorat, begära Cantzlerns förord
hos Kongi. Ms:t (för at blifva väl af med bonom), om jag ej ännu
bäldre önskade at gnbben Piblman på sinä äldre dagar matto
bngnas med denna goda lägenbet, bvartil, om den ej kommer på
anction, jag tycker ban i alla mått.o bör anses förtjent: jag menar
väl, at ban bos vederbörande är sjelf väl känd, men om Bror kan,
At komma til Tengström tilbaka,
så fäll et godt ord för bonom!
så råder jag bonom vidare, at såsom bans värde ämbetsbröder,
låta blifva at predika, för at skona sin svaga balsa; derigenom
skal ban väl förlora, både i sin credit bos sine Pinske Borgare **),
ocb i sin inkomst, men nöden bar ingen lag; ty vidtager ban ej
det rådet, så bärdar ban sannerl. ej länge nt. Ofverlefver ban
Lefren, så kommer det på lyckan an, om bonom då tillåtes at
byta sig ifr. Pinskan eller ej ***); ty det kan då sägas, at denna
Annexa bör af 2:dus Tbeologus, för beders skull, nödvändigt förestås! Ocb såsom jag mig förut yttrat, det vore mycket bättre at
sådant en gång för alla blefve visst faststäldt (KB. af Konnngen), än
at det skal i bvarje casus få ankomma på Oantzlerernes välbebag,
at inskränka el. följa Kongliga Brefvet, ocb derigenom leda in
folk nti missräkningar ocb förluster. Sker detta icke, så förorsakar detta Pastorat jämväl Academien beständig förtret ocb gräl;
ty det skal altid genom trng bvälfvas på någon, såsom det bärtils
i långan tid skedtl Sed de bac re plus quam satis!
Men et bärmed beslägtadt ämne faller mig in, såsom vår L.
[Lefren] plägar säga: näml. at med rätta borde Annexer aldrig tildelas
andre Professorer, än dem som tillika bafva 400 Dl, s:mts lön, bvartil
de utgöra fyllnaden. När altså slike Annexer gifvas åt någon, som
antingen bar blott p:ge-lön (då de blifva et surplus) el. väntar på
lön, så är detta en gratial, börandes b:te Annexe-inkomster med
rätta i sådane fall tilböra Academiens besparings-oassa. Häraf
följer, l:o at de af Professores stadde i bägge sednare fallen ej
kumia såsom en rättigbet praetenderas, då de äldre afsäga sig
de samme ocb (såsom nu Hellenius) åtnöjas med bristande (blott
400 Dl. s:mts) lön, utan såsom en grace, bvilken Oantzlern ock
äger afslå, 2:o at om b:te äldre med bristande lön tjenande Professores sedän besinna sig, ocb vilja blifva Präster, så bafva de
rätt at Pastoratet återfodra, ocb innebafvaren är skyldig at det
til dem aflämna, om de förre ej positivt in perpetuum afstått sin
rätt. Sådane casus kumia inträffa!
12
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Bifogade papper har jag fått af Eyttm. Aminoff, förra ägasäteri uti Töfsala. Efter Bror är bekant med
Heraldien där i Stockh:m, så var god ooh inhämta deröfver deras
videtur, samt återsänd sedän papperet, som jag ibl. mine samlingar vill förvara.
Grenom Pastor Cygnaeus i Petersburg, bar jag kömmit i
correspondence med en Collegii-Assessor i Petersburg, benämd
Yölkner, en född Brandenburgare, som fått en klåda at skrifva
i Nordiska Historien, ooh har ali ansats at blifva en Bysk Eudbeok. Jag har härifr. skaifat honom någre af väre Auctores i
Hist. och Antiquitt., ooh nu begär hän flere, hvaribl. somlige äro
nastan omöjel. at få. Jag ville dock tjena honom, emot dylik
gentjenst. Yar gunstig och biträd mig härutinnan, samt hör åt
hos Bok-auctions Kotanen, om hän kan skaffa någre af desse
böeker: somlige (såsom Peringskölds Monum. och hans Sturleson)
torde ock Eunemark eller Htter kunna komma öfver. Jag skiekar
til Brors påseende hela brefvet in originali, at Bror må kunna roa
sig åt mannens fanatiska ideer, blandade med ansenl. dosis af
io-norance;
h:ket Bref Bror täckes vid tilfälle återsända. Skulle
O
af
de
någon
derpå upförde böeker erhållas, tagas de för min räkning, nami. om priset är rimligt. Den Tyska complaisancen, blandad med en antagen Bysk suffisance, måla sig nogsamt i mannens
bref, och Cygnaeus berättar, at hän dock i Eyssland äger en slags
reputation!
Et annat för mig sjelf angeläget ärende, beder jag om lof
at få besvära med. Til minä dispp. öf:r Juuston behöfver jag
af det stora (så kallade Holländska) tryekpappret et partie, emedan jag derpå låter tryeka en hop Exemplar til framdeles behof;
ooh nu är mit förråd allt. Yar derföre gunstig, och köp deraf åt
mig 4 Eis, samt afsänd det med första Åbo skeppare som träifas
kan. Bokhandlaren Utter har detta papper, som vid Hargs bruk
tilvärkas, i Commission til sain. Förlåt at jag härmed besvärar;
men som i hela staden nu deraf ej finnes något Eis, och jag ej
äger qvar mer än högst til par delar af mit arbete, så nödgas
jag härmed falla besvärlig. Brors dräng torde kunna upspana
Skeppare ifr. Åbo, som nog emottaga pappret hos IJtter och hitföra detsamma.
Annu et ärende: äro Ducater nu i Stockholm dyra? Här
gälla de ofantekn. Jag skulle behöfva 4 styoken; om de fås (t.
ex. på Banken) för någorl. rimligt värde, önskade jag med någon
säker resande, til Pingest-tiden, få dem hit. Men äro de altför
dyra, må dermed anstå.
ren til Kahiluoto

'
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Då jag berättade liärifr. vara små nyheter, gårds-köp etc.,
sade jag at Oarlstedt begär för sin gård 30 m. DL, men hän begär 40 m. On lupa kysyä! Hellenii arrende för sit Joensuu,
tycker jag är hederligt: utom räntan af Krapila stom-hemman,
behåller hän ock Augments-räntorna, som alt tilsammans stiger
til mot 80 Edr årl:n.
Bror mins, at Exe. Peuterholms tai öf:r sai. Kungen etc.
i Frim. Logen, ej kömmit i Bokhandeln. Men männe ej vara
möjl. genom vänner ooh väns-vänner, at få et Exemplar deraf til
vårt Acad. Bibliothek? Helt visst blir det i framtiden interessant
at äga. Månne ej t. ex. Gr. Taube el. någon sådan Gynnare,

kunde skaffa oss det?
Hvad de Fransoserne aro rasande! och hvad stora steg där
göras til en Åristocratisk regering af en Cabal, och slutel. despotisme, i stället för deras galna Democratie! At Hebert med sinä
med-fantaster och skurkar ur vägen rögdes, var för Eobertspierre
visserl. ej så vigtigt, somat hela Ministeren afskaffats, och Dantons folk, sluga och polerade, måste duka under!
Deremot, är

Angländarenas tyranniemot Neutrala flaggen, aldeles oförskämdt!
Men hvad vilje vi och Dannemark göra, om de fortfara at värkel.
bruka våld? Om ej Frankrikes Sjömagt kan repa sig, och Americanerne sig med de Nordiska förena, så tyrannisera de utan stor
fara för sig, häldst då Eyssland är med de sjöröfvarena!
An
de galne Polackarne! Om dem gäller Finska ordspråket: aika hiiren haukotella etc.
I fall sednare delen af Celsii Sv. Kyrkohistoria (ifr. år 1000
til 1022, Lund 1792, 8:o) fins til kops i Stockhmi, så var gunstig

och sänd mig den vid tilfälle.
Tengström, som jag för en stund sedän råkade på gatan, berättade at hän värit svag nog (för at erhålla rådrum at arrangera
sig och flytta med beqvämlighet) tilat, emot mit råd, proponera
Bonsdorff den af Oantzlern öppen lämnade composition, at mot
hela Prof:s lönens afstående til Bonsdorff, få til nasta år bli qyar
i Pikis, h:ket dock Bonsdorff vägrat! Det varat af honom vänta!
Ehuru hans eget interesse tycks bordt råda til annat. Sant är väl,
at det är godt at emottaga en i bästa stånd satt Prästegård, utan
at ärna unna sin företrädare någon ersättning för dess kostnad
(utom det obetydliga, hvartil hän lagligen kan tvingas): men så
besinnar hän ej, at då T. tager sin lagård til staden och här bårtauctionerar den med dragare etc. (hvartil jag honom styrker, för
at göra sit lidande så drägligt som ske kan), så lär honom möta
ansenl. svårigheter at få Prästgården, som T. skött med eget folk,
försyarkn häfdad; at skaffa sig i hast landbonde, lär ej heller bli
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så lätt, at förtiga de anstalter, som mi i sådan hast måste göras
om vårsädet etc. Hog tycker jag, at 400 Dl. s:mt indelte, dugat
at häldre, utan besvär, mottaga. Men jag för min del är glad, at
I nasta torsdag
ämne til vidare gräl derigenom förekommes!
jag
Eectors-ombytet,
skal
i ans. til Cantzlerns förest.
påminna om
resa. Men skal saken om Anat. Professionen ej dessförinnan kanna
blifva afgjord?
*) ISTu som bäst bar Bonsdorff en artig Process med en
Capit. Toll om 14 Rdr, som hän påstår fattas i den pensionssumma hän sig för Tolls son betingat, ooh fadren ville af den
grund afpruta, at gossen värit hemma en tid under ferierne. Et
par knogare! Bonsdorff har derföre pantat gossens coffert ooh sängkläder, och Toll, at utbekomma dem, har stämt honom til Consist.
Minus!
**) Så väl som allmänheten.
***) Får hau sig oek anna någon Prästegård, så må hän akta
sig, at patsa den, hvarföre hän nn, androm til varnagel, så känbart får plikta, utan häldre såsom hans värde företrädare i Nådendal, då arbeta på dess fördärfvande!

XXIV.
Besvar. d. 13 Maji.

Åbo ci. 8 Maji 94.

Min Högtärade Broder! Sedän jag hade aran at erhålla Brors ang.
bref af d. 26 och 27 April, som Secr. G-ers hade med sig, lärer
jag icke hafva skrifvit Bror tili: myoken tack för de derutinnan
och i brefvet til "Widenins meddelade nyheter! Så har Bror
ändtel. besökt Upsala! At Bror skulle blifva med höfiighet bemött, var visserl. at vänta. Aarivillias är en så flink och beskedlig man, at Bror ej annat knnde än vara nögd med honom.
Men hvad tyckte Bror om Flygare etc.? Item om orten? Jag
hade nog lust, at råka Bror, för at mandtel. om allt sådant discurera!
Arke-Bispen är aldeles en artig man. Skada, at Schröderheim
skalle så tokagt bära sig åt, at hän måst gå ifr. sit län; ostridigt
är det en man af talenter, om lian råkat i andra händer etc. etc.
At "Wetterstedt kom i stället, var mot rycktet: här gissade man
dook dertil, emedan hau erbudit Alfving, at i suoces. bli Cammar-Råd, för atsatt summa- Hvad månne hän gedt? Här sägs 8

XXTY.

1794

93

m. Rdr i Banco; Holmbrink lär väl nu bli Öfver-Directeur, om
hän bar utväg at anskaffa accords-summan. At Lind skulle så
skicka sig som Bror skrifver, visste jag nogsamt förut: naturam
expellas furca! Få nn se, om Öfv.L. Juslen, som tyckes äga
Hertigens faveur ännn bar kunnat utvärka Herrens graoe för sin
Om ej Just. C. ocb Hofr.E. Hisinger understödja
svåger!
Fru Westerbeim, blir väl hennes begäran fåfäng; men
Til Cons. Eccles, bar bon redan inkommit med sin ansökning.
Här sägs, at ock Dr "Westzyntbius skal söka ISTerpes, som jag
båller för underligt, ocb i fall det delas, för bufvudlöst.
Om
vårt Annexe-gräl bar jag tilförene skrifvit plus satis!
Tänk at Bonsdorff värkel. tycks trodt, at hän skulle vara
i stånd at forcera Tengström tilat för vanpris öfverlämna bonom
bvad til Prästgårdens skötsel beböfdes! Men då T. acoorderte bete
för sin boskap hos Haartman på Raadelma, dit ock allt bans
folk skulle flyfcta, ocb sändt mästadelen af sine mobilier til S:t
Marise Prästgård, där hau beslutit tilbringa sommaren (såsom varande förmyndare för Kreauders barn), så vaknade ban, förmo-

del. ock på brodrens föreställningar, genom bvars (jämte Här.
Ranckens) bemedling T. lät öfvertala sig, at til Micbelsmässo el.
tils bärgningen skedt, arrendera af B. Pikis Prästgård för 100:de
Rdr; bvarefter ban åter ditflyttat, ocb B. bar rådrum at skaffa
sig landbonde til bösten. Likaledes bar ban för sine öfverbyggnader ocb meliorationer afslutat med B. skriftekn at åtnöjas med
200 plåtar i ett för allt. Nu bemödar sig T. at få köpa något
litet bemman bär om kring; men de aro så dyra, at ban ej dermed
lär gå i land. Hän misstänkte Bror värkel. at bafva arbetat bonom emot; men sedän vi fått läsa Cantzlerns expedition, som
Brandel sagt vara så grundel. utarbetad, fanns däraf klarligen,
at Bror deri ej deltagit, ty den är så usel, ocb nyttjar så ömkliga
grunder, at en om vår stat kunnig man visserl. ej dertil bidragit.
Hän tar pro dato l;o at Pikis Annexa är oföränderbn Tb. Adjuncten til lön anslagen, 2:o at den rätt Professores enl. 1748 års bref
tilkommer, består deri, at mottaga en ledig Annexa, el. vara utan;
ocb at då denna rätt bonom förunnas, ban ej kan klaga det Annexan bonom påtrugas: en ståtelig förklaring! Imedlertid är brefUnderligt förekommer
vet långt, om grundligbeten deri består!
mig, at Arkeß. trodde sig ensam äga Ex. af den tryckta Codex
Alex. då ibl. pranumeranterne står Åbo Acad. ocb Arkeß. Mennan der; hvart bar dennes exemplar tagit vägen?
Sedän vi fått böra, buru frikostigt vårt Borgerskap är, skole
väl vi fattige ämbetsmän ock tilskjuta vår contingent til sammanskottet för flottans utrustning: eburuväl vi säkert per indirectum
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dela emellan oss ock det tilskott som Borgerskapet gör, som
A
plägar förstå at slå sinä omkostnader på varoma de sälja!
propos af underl. befordringar: kär omtalas et rätt lustigt accord,
som skal vara å färde, nami. mellan vår Prof. Bonsdorff och
Lagm. Stålhandske! Hvarföre kan ej en Medic. Professor så
gerna duga til Lagman, som en Capitaine (ex. gr. Lode)? Wibelius bar ock funderat på detta accord; ja man bar til ocb med
omtalt unge Gyllenstolpe, som nu bar pg:r sedän lian fick sin
egendom så väl betald. Min man som vinner! På syslans skötsel
bafves ändock intet afseende!
Hvad Bror skref om Gr. O. [Oxenstjerna] var mig bögst
oväntadt; burn bar folket kunnat sanka sig så lågt i nedrigbet!
Ocb bvad trollkonst ägde den Armfelt, at så förkjusa de stackarena! Om ban värit en Prins af Kongi, blod etc., så bade ban ej
mera ascendant kunnat sig förskaffa: O! ömka!
Oss emellan sagt, berattade jag vår Bisp, at IJpsalienses skrifvit grat. skrift til Ofverbeten för den lyckel. uptäckte och dämpade conspirationen: då ban straxt proponerade, at ock vi skole
så göra, och man tvang mig, at upsätta brefvet, som med nasta
post skal afgå. Vi tyckte, at i alla fall, superfl.ua non nocent.
Om Eectors-ombytet är exped. afgången, ocb Brors rätt deri uttryckel. förvarad. Har Bror i Stocklnm råkat vår blifvande Demonstrator Eutström?
Krigs-Gommiss. Björkbom bar köpt Gråbergs stadsgård
för 24 m. DL, ocb man pratar allmänt, at ban lämnar sin egen
gård til sin blifvande måg!
Hur kommer til, at väre Tidningsblad åter få omtala Pransosemes flitige ocb grymme Guillotineringar? Underl. blir at se,
huru länge Eoberts-pierres tyranni varar!
Tvänne besynnerl. nybeter stodo i sidsta Tyska Tidningarne:
l;o at Armfelt åter visar sig fritt i Neapel, ocb firas vid Hofvet;
ooh detta var berättadt ifr. Stockholm! 2:o at vi skole köpa 3
örl. skepp ifr. Danmark! Hafve vi ej 8 annors qvar, som aro i
stånd at utlöpa?
Tidn. om conspirationen i Keapel var en råga
på tidens underl. skiok. Hvad ända skal allt detta taga? Allestäds conspireras och cabbaleras; likväl bli vederbörande ej varsammare i sin styrsel ocb upförande!
En hop Eoslags-båtsmän bafva ankommit, at arbeta på vår
lilla flottilles i stånd sättande: det beböfs väl, sedän fartygen så
lång tid legat utan ali tilsyn, utan reparation, skjul etc. Om en
privat så skulle negligera sin slup, så skulle alla tadla bans oförstånd ocb vårdslösbet! —Med Mag. Tammelander, som i dessa dar
få
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Stockh., sänder jag Brors dispp. eto. Alle
kälsa! Lindquist repar sig allt mera!
reser til
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vännerne

låta

P. S. Om en sak någre ord i förtroende. I ani. af Brors
berättelse, at Upsalienses skrifvit et gratul. bref i ani. af den

lyckel. uptäckte conspirationen, ocli hvarom jag privatim underrättade vår Bisp, proponerte ban at ock vi sknlle göra på samma
sätt: hvarföre, som det blef allmännel. agreeradt, man anmodade
mig at upsätta samma bref. Men då vi nasta gång samlades, då
ock brefvet justerades, upkommo åtskilliga dubia, som gjort at
det ännu är oexpedieradt: nämkn l:o somman fått veta at kärv.
Hofrätt ej påtänkt något sådant, fruktade manat det sknlle se så
beställsamt ut, at vi ensamme sknlle likasom göra oss tili, h:ket
kunde sedän gifva anledning at kasta skugga på Hofr. livilket
åter sknlle ådraga oss dess reproclie för vår affecterade nit, och
2:o vi ej visste om Lnnds Acad. äfven gjordt såsom Upsala, el.
denna af det särskilda skäl at Eegenten är dess Cantzler, bordt
sig utmärka, så sknlle man litet vänta. Men sedän upkommo nya
kinder: 3:o sjelfva drögsmålet gjorde, at vi nu torde synas komma
försent; 4:o vi fingo bref ifr. vår Cantzler (som borde frambära
brefvet) at hän in medio Maji sknlle resa bårt til Pommern; 5:o
upkom fråga, om ej ntom det ena brefvet, som var stäldt til Kgl.
Ms:t, et annat borde särskildt ställas til Hertigen Eegenten; hvarföre jag ock projecterat et concept til detta sednare. I denna
villrådighet äro vi ännn. G-if mig, med aldraförsta, medelst par
rader, nnderrättelse, sub fide silentii, om dessa pnncter, och hvad
nn bäst må vara? Bror som är in loco nti tilfälle at veta hvad
rådligast är, gör oss en stor ynnest, om Bror ger oss godt råd;
och skal Bror aldeles icke dervid komma at synas, ty allt skal af
mig privatim för Bispen, såsom af mig sjelf, si placet, nämnas,
ooh saken regleras ntan discnrser.

XXV.
Åbo d. 10 Maji 1794.

Min Högtärade Brocler! Just som jag liade lagt paketet tilsamman som inneköll alla kärstädes ssdan Brors afresa utkomma
Dispp. fick jag Brors ang. bref af den 6 kujus, kvarföre, så väl
som för det medsände Prot. ocli Brors gunstigt kafde besvär med
mine commissioner, jag aiiägger skyldigaste tacksägelse! Efter
Brors begäran, lämnade jag nu qvar alla de öfrige Dispp. (k;ka
jag skal lägga i förvar i nedra Bibks-rummet tils vidare) ock sände
blott de delar af min Biskops-Chrönica som under de 2:ne sidsta
Terminerne blifvit tryckte, skolandes framdeles skicka de ‘ime
som nu aro på trycket; jag skickar exemplaren sådane Cursor aflämnat dem; då jag engång, vil Gud, får värket färdigt, skal jag
förse mine vänner med liopbundne complette exemplar på et slags
papper, som jag tilden ändan aiiägger.
Bror känner detta arbete lorut: det innehåller ej stora saker,
utan mäst minutier; men som jag deri velat, såsom i et magasin,
införa allt livad jag förmått samla, rörande Finska saker, ock derjämte utmönstra alla de osanningar ock critisera de oriktigketer,
kvarmed man öfverkölgt det lilla som af Finlands käfder är qvar,
så kar en sådan minuta diligentia ej kunnat undvikas. Andre må
sedän, med tilkjelp af detta mödosamma gräl, af de samlade ock
rensade materialier upföra en bekagligare byggnad, kvartil jag
plägar upmuntra våre ungkarlar, ock kvaraf Bror ser prof i S neliin ans ock AI op aei utgifna disputationer. (Den sednare kåller på
med fortsättningen af sit arbete; den förre kar af Gr. Taube erkållit olfert af en fördelaktig condition kos Presid. Gr. Gyllenborg i Stockholm, som jag tilstyrkt konom at på någon tid antaga ock tilden ändan begära sig permission ifr. Academien; kan
behöfver väl llyga litet ut i verlden, k:ken kännedom sedän i
mångfaldig måtta kommer en yngling af kans lynne til pass, som
aldrig värit utom sin Faders kus).
Paketet skickade jag til M. Tammela n der; ock som jag
lick köra, at kan dröjer qvar tils i dag, så skrifver jag ock med
konom dessa rader; ty i går var jag kindrad af disp. på Acad.
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för middagen ocb et Nations-möte e. middagen. Tillika bilägger
jag nu, för ro skull, et ex. (utom Brors lagliga, som förvaras tils
Brors återkomst) af 2:ne mine andre dispp., den ene pbilosopbisk,
ej magni momenti, af resp. skrefven efter min pian, ocb af mig
flyktigt corrigerad, bvarföre den ej är mycket strängt utarbetad
(dock tjenlig at inplanta bos nngdomen vissa nyttiga ideer), den
andra bestående af et supplement til M. Peins disp. I fall någon därv. Historicus kade lust at se på den, bar jag ook, för sammanbangets skull, bilagt förra delen. Sammalnnda bifogar jag
ock, för ro skull, nyssnämde Magistrars dispp. såsom bevis, burn
af mine materialier någon nytta kan dragas.
Ibl. nybeter bärifrån, börer det, at G-en. Klingspor nu värkel. begått den länge befarade sottisen, ocb gift sig, med förra
Fru Konow, på Ulfsby Prästegård; och at sedän g:la gubben Capit. Willebrand så öfvervunnit sin svåra slaganstöt, at ban åter
friskt äter, och eburu med någon oredigbet emellanåt, kan tala
ocb tanka, bar ban, af tacksamhet, kan tanka, emot Borgin.
Keppi eri änka (ifr. Lovisa), som under bans sjukdom skött ocb
vårdat honom, fått lust at gifta sig med benne: Bror kan tanka
huru detta af bans barn, i ilere afseenden, uptages! Men de lära
bafva svårt at styra gubben: bon bar så förstått insinuera sig med
bonom, at ban redan, tilat börja med, testamenterat benne sin
Stads-gård etc.!
Yid första försöket tilden märklige subscriptionens öpnande, bafva af vårt Borgerskap (sedän Landsb. föregått dem
med sit upmuntrande efterdöme af 300 Rdr:s offert) Fru Bremer
anteknat sig för 500 Edr, Trapp et Comp. för 250, Eosendal
för 200 etc. eto., så at åtm. 1,500 Edr af dem offereras: en del
bafva ej ännu värit uppe. Yår Bisp bar utfärdat et tryckt Herdabref om den saken, som jag dock ej ännu fått läsa; men skalkar
säga, at ban deri i synnerbet upmuntrat Prästerne, ej så mycket
at sjelfve sammanskjuta, somat dertil anmana sine åbörare! På
se, när vi Academici skole samlas!
Yår byggnads deputation (best. af Tengström, Haartman,
Bilmark ocb Arcbitecten Bonsdorff) bar föreslagit, at på Aoad.
Träg. tomten, som är värkl. större, efter sin skedde utvidning, än
vårt bebof ocb vår Cassa äska, et nytt Bibbs Hus skal byggas,
jämte rum til Nat. Samlingarne etc., 2 våningar bögt, så tilstäldt,
at när vi blifve rike, genom tilbyggnad, Auditorier eto., kuuna
därmed framdeles förenas: de bafva upsatt ritning därtil; föreslå
vidare, at förra Bibbs rummen skola tilredas til Oonsist. rum (med
sit förmak ocb arcbiv), fäktsalen återgå til sin förra destination,
13
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ooh Auditorierne tils vidare repareras. Häröfver skole vi nu in
pleno öfverlägga.
De på Torpen lagde räntorna, skola nu på försök, upbäras:
få se, kuru det lyckas! Af dessa pg:r skola storskifts-kostnaderne i vissa orter bestridas, såsom i Ikalis, där bönderne inkommit med remonstration (som ock är billig) at de för öfverloppsjordens utbrytning ock delning etc. ej kunna gå i ntläggning.
Sedän ifr. Gefle så försmädel. skrifvits om Eldsläckningsämnets
kraft (allt sedän jag läste ntdraget i Stockk. Posten, af Meyer s
afk. derom i Yet. Acad. Handl., så kar ock min scepticismus blifvit stor! Men imedlertid kar v. Åke n, af den rike Konnngen i
Pokien fått sig en ärefull gåfva!) kafva ock väre til denna ock
Stadens öfriga Brandanstalts reglering utnämde deputati (så vai
af Borgersk. som andre Stadens corpser), funnit nödigt, för at öfvertyga allmänketen, tilat upbygga ock upbränna et Hus, efter
konstens reglor, innan man går vidare: detta skal ske nnder Lect.
Nordberg s inseende, som är en af Acad. Statens deputerade. Sedän Hofr. etc. ej velat contribuera tilden nnder Magistratens visa
disposition kärtils varande ock altid fattiga Brand-Cassan, kafve
ock vi tillåtit väre deputati, at concurrera til en ny Brandordnings
författande (til ytterl. öfverseende först af oss ock andre corpser,
ock sedän vederbörl. stadfästelse), kvarigenom ali brand-anstalt
skulle förenas, men styrelsen ej updragas Magistraten, utan en
Direction, vald ur alla corpser, som mot årlig redo, skal förvalta
cassan, styra anstalterne etc., ock ej til andre bekof employera
cassan: denna idee understödjes ock af Borgerskapet, som ej kar
förtroende til cassans förra förvaltning. Vi kafve dock förbekållit
oss sjelfve ali upbörden, jurisdictionen öf:r de tredskande af vårt
folk etc. Få nu se, kvad af allt detta blifver.
Landsk. vil
kafva et vård-torn på Wårdberget, med stycken at kunna lossas
til signal, pumpar vid bron etc.
Nyl. skref en af Öfv. Dir. Bremer s söner, som skal blifva
Bruks-karl, på Pac., på Svenska (hvarföre skole vi, mera än andre
vederb. kålla våre egne författningar i kelgd?), för at sedän, under
Prof. Gadolins inseende, utgifva et låndt arbete i Metallurgien,
ock så blifva engagerad i Bergs-Collegio!
M. Tammelander som nu reser til Stockk. kar 2 ärender
(kaec omnia inter nos!), l:o at vinna förslag til "Wicktis Pastorat,
en värkel. underlig pretention! 2:o at i fall kan ej kan bli Pastor,
praeparera vägen för sig til Pkilos. Adjuncturen, den kan supponerar måste förklaras ledig, så snart Prof. Gadolin tilträder den
oontante Prof:s lönen. Jag undrar kuru Edelcrantzes vändningar aro beskaffade? ock om kan prsetenderar b:te p:ge-lön? Jag
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mins oob nu icke, om i hans resolution denna omtalas, el. blott
nasta ledig blifvande indelta lön? Får Qadolin p:ge-lönen, så är
klart, at hän måste lämna Adjnnots-lönen, och at Adjuncturen då
måste besättas. Nu misstänker man, at planen är, i det fallet, at
Glust. G-adolin skal få denna sysiä; man lägger tili, at hän derefter (sedän hän sålunda försäkrat sig om någon lön tils vidare)
skal accordera med Schalberg, som ansatt af sinä creditorer,
måste afstå sin sysiä och flytta til Lundå, at åtnöjas antingen
med blotta Pastoratet eller någon del af lönen derjämte (om hän
ej kan få behålla densamma hei och hållen), och kommer nu an
på, med hvad förmån hän kan få afsked; ty derefter blir accordssumman, emedan hän, för at erhålla straxt större summa, skulle
afstå viss del af lönen, (genom privat convention, til sin suocessor, i sin lifstid) om hän densamma hei och hållen linge behålla.
Bror ser, at speculatift folk ock ibl. oss linnas. Huruvida allt
detta värkel. är grundadt, kan jag dock ej säga; men så gissar
man. Blir då förslag til Philos. adjuncturen, så tycker Tammelander at det ej bör kuuna undgå honom, i ans. til hans docentålder, ehuru hän sannerl. ej lofvar Acad. mycket gagn, såsom
hän ej heller under sin docent-tid visat myoken Uit! Ostridigt är
deremot Ghist. Gradolin et capabelt ämne; och såsom hän har et
godt, redigt och tänkande hufvud (hvari jag mycket prsefererar
honom för brodren), så tviilar jag aldeles icke, det hän blefve. en
flink Metaphysices Professor. Och ehuru hän harsin goda dosis
af Gr—ska arten, så är hän dock långt mindre inbunden ooh snål,
och mera både franc och dristig än brodren. Men jag är ej fri
från en hemlig fruktan, det hän för fader Bacchus har et decideradt tycke! Dies dabit!
Men pappret befaller mig sluta; hvarförinnan jag likväl bör
berätta Bror et godt infall af Lindquist: at näxnl. om i ani. af
den uptäckta Conspirationen Acad. borde anställa någon solennitet, så vida ändock ej ser likt ut det hon öf:r sin fordna Cantzler
A. [Armfelt] kommer framdeles at halla någon Parentation, sådant nu virtualiter kunde ske på en gång, och då, enl. g:l sed at
de af en ali. Cantzler promoverade personer aro dertil närmäst
förbundne, kunde anstaltas så at ex Cathedra superiori Holmberg, och ex media Lohman borde dertil nämnas! Adieu. Wallerian, som just nu koin til mig, ber hälsa, och påminner om
svar på något sit bref!

XX YI.
Åbo d. 22 Maji 1794.

Min Högtärade Broder! Jämte Brors ang. Bref af d. 15 bujus, bekom jag i förrgårs Pappret, de upliandlade exemplaren, Upsala lådan ooh, Ducaterne, som Bror värit god ooh til mig med ÖfverDir. Bremers jakt öfversändt, ocli för b:ket allt jag aflägger ödmjnk ock skyldigaste tacksägelse. Med Mag. Tammelander,
som sknlle på en Pisksump ifr. Wemo el. Töfsala öfverresa, sände
jag til Bror några Dispp. etc. jämte et bref, som jag hoppas redan
framkommit, men glömde då at svara ang. Ducaterne, b:ka jag
bade ärnat at emot Banco inväxla; men som Bror redan tagit dem
för Elksg. sedlar, så får jag til annat bebof använda Banco-myntet, som i alla fall til samma värde kan utgifvas, så at det aldeles kommer på ett ut.
Hallenbergs 4:de del var ganska välkommen; men jag bar
glömt at heratta, det jag ej ännu hunnit skaffa mig den 3:dje,
bvilken jag fördenskul beder at Bror af vanlig ynnest jämväl vid
tilfälle öfversänder, t. es. med Tammelander el. Eutström, om
ban ännu är qvar i Stockholm.
Pappret anlände i bög tid; ty annars bade jag måst afstadna

med min commentarius öf:r Juustens Cbronicon, bvaraf jag mi
kan utgifva 2:ne stycken tili i denna termin.
Grefve Oxenstiernas Tai var ock ganska välkommet: ocb
Bror bebagar vara god ocb likaledes öfversända andra sådane
märkvärdige saker, som kuuna utkomma. Jag båller nu på at
läsa talet; utom det öfverdrefna smiokret, bar jag ock flere andre
puncter at därvid erinra: kanske jag en annan gång skal för ro
skull något vidare derom yttra mig.
Protocollerne ang. Conspirationen äro bögst märkvärdige:
månne Frökens upgift om sin gratification, som skulle ifr. Eyska
Käisarinnan utvärkas, är grundad? Oförskämdt var försöket! Men
ingen ting bar så indignerat mig, som den ej otydliga planen at
förföra den unge Herren: b:ken pian jag anser för så skändelig,
at den bör väcka bvar redlig ocb tänkande medborgares afsky!
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Af Insp. Alleen Sek jag riktigt yeta om de befordringar
sora Bror til konom notificerade; jag kade ock med samma post
ifr. Ass. Ziervogel underrättelse om Alopsei utnämnande til
Domprobst; det var rätt väl, at ej Strengen ditsattes, som sknlle
sedt underl. nt. Jag mins icke kuru mine ord må kafva fallit;
men icke kar det värit min mening, at Pastoraterne denna tiden
gått på anetion, såsom under en viss periode, ekuru ali mannamån ej altid torde kuuna förekommas, som ej keller bör prsetenderas. För öfrigt kör jag nn ej klagas öf;r Eccles, befordringarne.
Weman kar värkel. lagt in om Nerpis; kan beköfver fundera
på någon ny ressource, ty innan kårt är kan åter färdig med en
banqueroute af andra uplagan. Hän viste sig häromdagen rätt
missnögd deröfver, at ej Contr. Probstar skola få enl. YppigketsFörordningen bära Siden-kappor, då likväl Lectores, som aro Consistoriales, kafva lof dertil. För konom kommer den puneten tili,
at kan såsom Eeg. Pastor vid Gardet var ledamot i Hof-Consistorio; skal då kan ej få bära sådan kappa som kans efterträdare i
b:te station? An kuru skal det då ske med Lectores som gå til
Pastorater?
Men af alla b:te Förordnings svårigketer, (som aro, ty värr,
många ock stora!), vet jag dock ingen så förfärlig, som den, at ej
en gång Prof. Lebell skal få bära siden-kappa. Ty Tkeol. Professorer som ej äro Consistoriales, äfven som Pkilos. Professorer
k:ka ej köra tildet andliga Cons:m, upräknas ej ibl. de lyckliga!
Få nu se, om kan skaffar sig Doctors-bref ifr. Tyskland, el. ord.
Hofpredikants fullmagt; ty at kan värit Hertiglig Hofpredikant,

lärer ej göra tilfyllest.
Det är otroligt, kvad den fatala förordningen bryr folk. Jag
kar kört frågor ventileras t. ex. 1.0 om Fruntimren få bära klädningar af siat (ja kemväfven) nättelduk, som väl ej uttryckel. förbjuds, i sällskap med brockerade, faconnerade etc., men straxt
derpå tyekes inskränkas til blott förkläden. 2:o om siden-byxor,
band etc. af karlarne få nyttjas annars än då de äro klädde i sin
svarta nationaldrägt (utom Gala-drägten etc.)? Kan Bror derom ge
uplysning? Imedlertid karman redan fallit på den lyckliga ideen,
at låta tryeka på sine nättelduker, som annors vore förbudne at
nyttja, då de sedän, under namn af Cattun, få opåtaldt bäras! Detta
är et sinnrikt infall!
Sedän det är så svårt, at utan omåttlig betalning få köpa et
ehuru litet kemman kär närä staden, så är Tengström ännu sinnad at köra sig före, om det kunde gå an, at kan nasta år finge
byta sig til S:t Marise Annexa emot Finskan, kvarvid kan icke
kan trifvas. Jag vet väl ännu icke, k:ken Pkilosopkus då vil an-
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mäla sig at blifva Präst: i allt fall, tviflar jag ioke, at Gaclo 1i n
finner sig dervid. Men om Cantzlern ej om Professorernes tagerätt til Annexer därtils får sannare begrep än i sidsta expeditionen yttras, lärer Tengström knapt reussera. Ville Bror vara
gnnstig vid tilfälle ooh obiter höra åt, hvad Cantzlern skulle säga
om b:te idee? Consistorium gär säkert däri och remonstrprar alfvarsamt Professorernes rätt, at vid yppad ledighet, få efter gammal praxis, gå ifrån en sämre Annexa til en bättre el. beqvämligare. Om Cantzlern qvarblifvit i Stockholm öfver sommaren, hade
Tengström, som jag hört, rest öfver vid Terminens slut, för at
träffa honom.
Oförtöfvadt lär Bror få se Holmberg i Stockholm, som åter
dit öfverreser, jag vet ej i hvad ärende: hän skal taga sin Fru
med sig.
Jag mins ej visst, om jag sidsta gången bad Bror, at göra
försök tilat förskaffa til vårt Bibhk et exemplar af B. Beuterh olin s Tai i Frimur. Samfnndet öf:r sai. Konungen etc.: det vore
Völkners
skada, om man ej på något sätt kunde erhålla det.
bref täckes Bror vid tilfälle återsända. Brors Peringsköld skal
jag låta förse med det bristande bladet, och så i vinter, (förr blir
ej lägenhet) detta exemplar, mot utsatt pris,' til Völkner afsända.
Om den underl. Historien i Esho, äre vi lika kloke: hvem
som densamma insändt, vet man ej; otrol. ser den ut, h:ket uck
utgifvarena af Åbo Tidn. tilkänna gifvit! Major Taube från Nyland var i dag hos mig: hän hade ej heller derom någon knnskap.
Yår.vackra vår, har förbytts til kulen och stormig; dock har
det tilräckliga regnet väckt gräs-växten emot vanligheten denna
årstid. Säden är gången i ax, och står hefrligen. Samma natt
som i Stockh. var ock här blixt och dunder, med et dugtigt regnskur: så hade ock skedt, såsom Maj. Taube berättade, i Prästkulla;
således på tämlig vidsträckt rymd!
Ang. våre Stadsboers subscription uplyses Bror ur Åbo Tidningar (de data man först upgaf för mig, voro oriktiga). Vi sammansköto ock en liten summa vid Cons. Acad. sidsta session; vår
Bisp gjorde början med 200 Rdr; Professorerne gåfvo mycket
olika, 100:de plåtar, 25 Edr, 15 Edr etc. så at summan gick til
circa 440 Edr; sedän någre under Acad. Staten lydande personer
äfven tilskutit hvad de behaga gifva, ärne vi nti en summa sammanslå vår gåfva, som ej blir betydlig, men ock ej bordt väntas
stor. Huru månge af Cons. ledamöter, när våre bägge Wästgöthar undantagas, hafva någon årlig besparing? Ty hvad Haartman
och Lindquist af sine barns arf hafva under förvaltning, är icke

deras!
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Man bör väl ej sqvalra bvad inom ämbets-rmnmet göres; men
Bror vet, burn tyst det hålles som hos oss sker; hvarföre jag nog
kan berätta för Bror, bvad redan hela Staden vet oeb ler åtj
nami. at vår Patriot, Prof. G-add (i stället at ge intet, som värit
bättre) contribnerade för sin del en Rdr specie: bvad tycker Bror?
Men ban anförde til skäl, at hän under knappa vilkor i Kronans
tjenst måst tilsätta egen ocb sin bustrus ärfda egendom, ocb bade
många oförsörgde barn, bäldst ban ej fått lön förrän vid 10 ars
ålder (Bror vet burn ban talar; ban ville säga, full indelt lön först
efter 10 års tjenstetid vid Aeademien!). Det var svårt at bålla sig
»för skratt; men bvad skulle vi göra?
r
lana
Vår Malmström, som måste
bvar styfver, täcktes ej
så
litet!
Sådane
exempel
bade sedän elak värkan på våra
gifva
rika gummor, t. ex. Pru v. Mell som ger 60, ocb Bisk. Haartman
som ger 20 el. 25 (jag mins ej visst)! Ooh är tydligt at se, det
visst folk just söka afråda ifrån detta sammanskott; förebärandes,
i fortroende, at pg:rne ej bli tildet föregifna, ntan til andra bebof
använde, til ocb med, at ingen utrustning beböfves etc.; man bar
ock gedt gnmmorna den fromma ideen, at det är bättre, at i stället oka. sin frikostigbet emot de fattiga etc. Mycken elakbet sitter i soml. m:skjor, ocb går icke ut ntan bön ocb fasta! Alit bvad
de kunna, söka de at förringa och väl uttyda de brottsliga conspirateurernes pian etc.
Är det sant, som på Tyska avisan stod, at sai. Gr. Persen
sm.
Pdr?
I dessa dar bar Hofr. Eek afsomnat i Töfsala.
gaf
I fall Gr. Taube nu ej dyttas in på ord. staten, så få Cedervald
ocb Wallerian sine löner.
Nog lär jag berättat, at Posendahl förlikts med Tobaksfabr. interessenterne så, at ban til dem efter 1/4 år betalar 48 m.
Pdr. I går skulle frågan mellan Jos. Bremer och haus svåger
Kijk afgöras om Tykö: buruvida de förlikts, vet jag ej. Den
sednare tilbjuder Bremer at antingen utlösa bonom för 900 m.
Dl. k;mt i Eiksg. sedlar, el. låta utlösa sig för 750 m. Dl. k:mt i
Banco, (en äreskänk af 1,000 Dl. silfver i bägge fallen oberäknad):
alternativet anses för sällsamt!
Har jag berättat, at Gadd afsagt sig Inspection för Tavastl.
Nation (som valdt Hellenius til Insp. i stället), men behåller
Ömålänningarne! Alla vänner låta bälsa!

XXYli.
Åbo den 5 Junii 1794.
Min Högtärade Broder! Jag vil minnas, det jag redan berättat*
Bror, at allt bvad Bror värit god ooh med Skepp. Åkerblom mig
tilsändt, af bonom riktigt blifvit til mig aflämnadt. Förmodel.
bar Mag. Tammelander äfven til Bror laumat dispntationerne
som ban bade med sig.
Herres Examen.

Tack för underrättelsen om vår unge

At subscriptionen för Götbeborg ocb Norrköping är så ringa,
fruktar jag bar samma orsaker somat somlige bar icke allenast
sjelfve dertil ej contribuera, ntan ock derifr. afråda andra, nami.
lämningarne af det gamla under sai. Konnngens sidsta Beg.-tid
fomenterade parti-agget. Hade ej detta mot-arbete värit, sknlle
summan i Äbo blifvit ansenl. större, ocb den går dock vida öfver

bvad Norrköping gedt ocb approcherar tilden Götbeborgska;
buru mycket tro Gefle gifvit? Den staden var ock en af de mäst
nitiske, i sinom tid! Här finnes folk, som flitigt utlägga bvad i
Tyska aviserne ocb köpmansbref förmäles om Engländarenas missnöje öfver vår Sjö-utrustning ocb öfver de Contracter som i
Stockb:m skola vara afslutne ang. lefveranser til Frankrike, ej allenast af Spannemål, utan ock af Krigs förnödenbeter; om Bysslands vrede deröfver, som vållar de många oourierer som denna
tiden emellan bägge Hofven växlats, ocb kan ådraga oss et onödigt ocb orådligt krig; om pg:r med Inka Franska Conventet köpt
Gt. Bernsdorff i Dannemark etc.: ty det förstår sig, at allt
bvad som tänkes eller göres mot Dospotiska steg af bvad magt
som bäldst, är en värkan af Jacobinernes stämplingar ocb pg:r!
Dessutom bar man uptäckt en annan anstalt, hvartil de pg:r
skola användas, som under sken af sjö-utrustningens främjande
insamlas, nami. til Tafel-pg:r åt alla Begements-Cbefer, som nu
blifvit dem utöfver förra vanligheten tillagde, för at försäkra sig
om deras tillgifvenbet; hvarjämte man stundom upkastar tvifvelsmål, om värkel. någon sjö-utrustning skal blifva af. Bror kan
tanka, bvad dessa uplysningar som i förtroende meddelas i synnerbet Borgerskapet, ocb h:ka med transsumter af bref ifr. Stockh;m
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bestyrkas, skola värka, at hämma folkets beredvillighet at visa
sin frikostighet!
I ani. af dylika ryckten erinrar jag mig et annat, som här i
vintras utspriddes, at Regeringen privilegierat vissa Hazard-spel i
Stockh:m emot ansenlig afgift, ooh hvarom jag en gång skref til
Bror, men ej erhöll svar; det förtryter mig at ej kurnia vederlägga
siika calumnier med säkra vitnesbörder.
Yår Stats sammanskott stiger til vid pass 640 el. 650 Rdr.
Somlige af oss tyckte, at vi bordt genom vår Cantzler oiferera
Regeringen denna skärf; men då hän nu är bårtrest, har derom
ej ytterligare blifvit taladt: hvad tycker Bror om den iden? Jag
är oviss, ooh önskade veta hvad Bror menar, i fall denna fråga
ännu upkommer?
De besynnerl. befordringarne, Jere syslors combinerande i en
mans hand, såsom Wetterstedts och Edmans, gifva vederbörande et önskadt ämne at talailla om Regeringens göromål; som
är förargeligt at höra, och ej kuuna vederlägga!
Hvad har den
Peyron gjort, som är skild ifr. tjensten, utan at skäl dertil upHad nya skäl halva nu yppats emot Hr. Munck, hvargifves?
före hän mist sin orden, då sådant ej straxt skedde för det brott
hvarföre hau är misstänkt, el. hvartil hän blef förvunnen? Proceduren med honom, är ock af de lycklige themata för vederbörande: var hän skyldig til så groft brott, hvi blef hän ej efter
lag straffad? eller har en Hrefve större lof at stjäla än en Bonde?
Yar hän ej öfverbevist, hvi exilerades hau etc.? Hvi blef i alla
fall saken ej lagligen ransakad och dömd?
Med den Armfelt och Neap. Hofvets honom loruunade skydd
etc., är det i sanning en förunderlig sak! Manne ej England etc.,
i ans. til vår ohörsamhet och pretension at ej stå under Sjömagternes herravälde, på sjön, ligger derunder? Höres det nu, hvart
hän tagit vägen? Annu har jag misstankar öf;r grannens upriktighet i denna sak! Redlighet och ära plägar i allmänhet ej vara
cabinetternes sak, och aldraminst det Ryskas! Så litet jag skulle
linna nöje uti, at se Armfelt på Franska sättet expedieras, så högel. önskar jag at få höra det hau laumat detta jordiska (där hän
ej synes kunna lefva i fred), häldst af en sjukdom, därnäst af någon vådelig händelse under resan: i fall hän ej sjelf ville taga
härifr. sit afsked.
Då jag nyl. läste publice öfver Sallustii Catilina, gjorde jag
deröf:r, för mig sjelf, åtskilliga betraktelser, i tillämpning på vårt
närvarande läge til ex. öfver de orden G. 46: „At ilkun (Ciceronem, Consulem) ingens cura atq. laetitia simul occupavere. Nam
laetabatur, conjuratione patefaota civitatem periculis ereptam esse:
14
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porro autem anxius erät, in maximo scelere tantis civibus depreliensis, quid facto opus esset; poenam illorum sibi oneri, impunitatem perdundse reipublicae credebat“. Item dessa ord i Csssars
votum (då man erinrar sig bvad jämväl hos oss bändt): „Sed plerique mortales postrema meminere, et in bominibus impiis, sceleris
eorum obliti, de poena disserunt, si ea paullo severior fuerit“. At
förtiga flere hit hörande reflexioner, til b:ka samma tai gifver an-

ledning.
Jag tviflar icke, at Bror vid tilfälle sänder mig den tryckta
document-samlingen ang. Conspiranternes förebafvande; jag bar
baft tilfälle at bar ooh där påögna densamma: där aro yackra saker, ocb märkliga materialier för vår tids Historia, til framtidens
tjenst! Ibl. annat frapperte mig Armfelts vitnesbörd, at sai. Kungen ej ännu släppt Norges inkräktning ur sit bufvud: b:ken yra!
i bvilken ked af krig ocb äfyentyr skulle icke den Herren bafva
störtat sit anna rike, om ban fått lefva! Detta ställe gjorde mig
värkel. bestört, ocb erinrade mig bvad jag 1786 el. 1787 börde
den Ryske Sprengtporten säga, ocb då böll för calumnie, nami.
at den Herren värkel. olferert Eyssarne Finland, om de ville
bjelpa el. åtminstone tillåta bonom at borttaga Horrige! Ocb ännu
prisas bans afsikters renbet för sit folks sällbet, ej allenast i egentel. panegyriker, utan ock annorstädes bär ocb där; t. ex. det
frapperade mig, at Hallenberg i IY;de delen af sin Hist. sökt
sig tilfälle at strö bonom rökvärk p. 857, för en sak (Bibel-öfvers.)
som ej en gång var bans värk, såsom förut begynt, ocb af Ständerne tilstäldt!
Detta erinrar mig om den critik Arcbebispen nybn, med så
godt skäl, infört i Stockb. Posten öf:r en stropb i G-r. Oxens tiernas Areminne! Huru kunde Grefven falla på en sådan Prästeståndet tilfogad insult? Jag tror jag redan förut nämde om et annat
ställe i b:te tai, där ban säger at sai. Kungen ärnade sjelf deltaga x kriget mot Fransoserne, utan at däri inveckla sit rike! et
så ganska förunderligt påstående! Ocb Fransoserne skulle då ej

ansedt Sverge för fiende, ocb vi skulle förmodl. fritt bandlat med
dem, ocb ståndaktigt försvarat vår neutralitet.
Åbo Acad. bar ock den aran at i fröken Eudenskölds bref
med beröm ibogkommas! At bon i sjelfva sin berättelse felat, gör
ingeu ting til saken!
I ani. af detta ämne (sora i förtx’oende väre sagdt), finner jag
väl nu af erfarenbeten, at vårt Cantzlersval ej just var det aldralyckligaste, ocb at ej en gång vissa apparencer som jag, för min
del, då smickrade mig med, aldeles slagit in; men tycker likväl tillika, at vi ej bafve skäl, at som sakerne då stodo, ångra det.
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Hvilken annan hade vi med mera skäl bordt väljä? Ty hvad E.
[E euterh o lm] angår, tror jag ännu, at vi återvunno allmänlietens
aktning derigenom, at vi ej altid sågo på favoritskap! Och elmru vi
inse hvad vi ej njute, vete vi dock ingalunda hvad vi i det andra fallet
skulle kömmit at undergå. Med en despotisk Cantzler är det soin
med hvarje despot: man får ej mucka, står i beständig fara at erhålla absoluta befallningar etc.; ocli aldramäst hade vi haft at befara af vissa liaisons här på orten, och deras influence; at förtiga,
htirn litet af Herrar som hafva så många affairer om händer, ledighet kunde väntas at se på våre små saker! Yärst är, at Brandels influence visar sig så betydlig! Yåre affairer aro ickeiCarl
Sparres hand! Sed haeo inter nos!
Dr Eutström, som är hit anländ, och säger at hän, nnder
de få dagar hän fått dröja i Stockhun ej träffat Bror, berättar at
Brandel sagt, det sakon om Anat. Professionen nu värkel. är hos
Kungen anmäld. Yar gunstig, och för ali ting, om Cons. idee bifalles, laga så, genom Stats-Secr. Eosenblad etc. (därtil torde
ock Eosenstein kunna hjelpa, om Bror påminner och instruerar
honom) at i expeditionen Bonsdorff ej behåller jura Paoultatis
etc. inter Philosophos, så at hän kan påstå at blifva 2 g:r Eector
och Inspeotor Stipendiariorum, dubbel Decanus, examinator etc.
emot andre Professores, som blefve en ledsam oordning och frö
til tvister: ty lian prsetenderar säkert allt sådant, om det ej genom expeditionens tydliga ord honom afskäres. Hän håller nu på
at bygga åt Willebrand på Jockis, hvartil hela sommaren väl
lärer åtgå: en underl. sak af dem bägge!
Eutström hade derföre så bråttom hit, emedan i Cantzlerns
expedition står, at hän ej får lön ifr. detta års början, om hän ej
innom denna Termins slut syslan tilträdt: det var strängt nog! Men
lustigt prof af Brandels vanl. accuratesse är det, at Eutström i
sin fnllmagt säges skola efterträda Hellenius, genom hvars befordran til Oec. Professor, syslan blifvit ledig!
Om den i Waxholm hos Ehrenström fundne kistan berättas här, at den innehåller idel delations-bref, af såldade och osåldade spioner och delatorer under sai. Kungens regering; hvarföre
soml. jämväl här förarga sig öfver detta fynd, och förklara i förväg, at det vore ett brott NB emot sai. Kungens minne, at kungöra
antingen deras innehåll eller auctorer! Men jag skulle mycket önska, at en lista på desse sednare patrioterne blefve tryckt, med
förtekning på deras bref ooh deras innehåll, til välförtjent arominne för dem och deras nit, hvarom det vore synd at ej underrätta publicum!

108

XXVII.

1794 Ve-

Probsten Malien i Uskela, skal andra dag Pingst kalla bröllop med en Mamsell Wass, syster til Fru G-rubbens ock Frn
Lundström: kan kar conrage, som gifter sig med en så nng
flioka!

Bror glömmer väl icke, at vid tikalle til mig återsända YölkHär säges, at Lagm. Ulner ock Hofrättsinnan
kårt kitkomma, på visite! Det kade
skola
Hisinger
Eåd.
oss
om
Bror
angenämt,
gjort dem sällskap!
värit
Jag karmi beslntit, at använda sommar-ferierne til en resa
uppåt Österbotten, kvarifrån jag ärnar taga återvägen genom Kuopio ock Tavastekus: det blir således en tämmel. ansenlig tonr! I
första dagarne af Julii månad vil jag resa kärifrån. Täckes Bror
således kedra ock fägna mig med bref på Wasa ock Uleå, så
kunde det ske tilden förra orten under Ass. Juslens ock tilden
sednare under Eector G. Ckronanders couvert; i Wasa är jag
visst, om Ghid förunnar mig kälsan, d. 13—16 Julii, ock i Uleå d.
3—6 Augusti; de öfrige Pese-Terminerne aro mera ovisse; men jag
skal ej underlåta, at då ock då låta Bror veta kuru jag avaneerar.
AYidenius lofvar komma med mig til Tavast-Kyro, ock Mag.
Frantzen blir min följeslagare under kela resan.
AYidenius kar bedt mig fråga, kvad Arenanders Pastorsfullmagt kostar, om kvars utlösen kan vil besörja. Yar god ock
ners underliga bref.

låt veta det.

P. S. En student vid namu Sckönberg, ifr. Kumå socken,
sål. Satacundensis, kar fallit på den ideen at resa til Stockk. ock
där engagera sig i Kammar-Collegio: det är mycket vågadt af en
fattig gosse. Hän kar bedt mig ankålla om Brors förord för konom kos någon af Kammar-Collegii Herrar som Bror känner: ock
som kan är en rätt beskedlig yngling, icke oqvick, som skrifver
skäl. god kandstil, ock en tid öfvat sig på Lands-Contoiret kärstädes, jämte det kan kos mig skrifvit exercitier, så var gunstig
ock i kvad Bror kan var konom biståndig, när kan sig anmäler.
P. S. Som jag vid erkållandet af Hallenbergs 4:de Tom,
k:ken Bror var gunstig ock mig tilsände, ej fann den 3:dje på
min kyllä, trodde jag det jag ej ännu erkållit densamma, men
finner nn, at jag ej mindes rätt, utan kade utlånt den. Detta bör
likväl ej kindra Bror, at köpa den åt mig, men KB jämte et Ex.
jämväl af den 4:de, ty Secr. Wallerian tager af mig dessa delar,
efter jag skaffat konom förut bägge de första.

XXYIII.
[D. 17 Junii 1794].

Min Högtärade Broder! Då jag liade aran at sidst skrifva Bror
tili, glömde jag at tacka för underrättelsen om Yiljala boernes
nya, ooh såsom vänteligt var, åter med förnyadt afslag ocb näpst
beledsagade försök emot Pantti. Jag visste nog, genom Panttis
berättelse, at de åter utrustat en depnterad i sadan afsikt, til
Stockholm, och at man här i Lands-Caneelliet, ehuru med ali
möjelig mystere, derom anmält; men höll hela uptoget för så orimligt, at jag ej brydde mig derom, innan deras skrift skulle åtminstone commnniceras, om den ej straxt ex incommunicato skulle
afslås. Under det de skurkarne depensera skamlöst på alla sinä
tokuga försök, kan ej Pantti af dem erhålla sit skadestånd: de befinnas vid exsecutions-försöken ingen ting äga, emedan de, underrättade om Kronobetjeningens ankomst i god tid, då undanbringa
ali sin egendom! Här bönder en gång bli galne, häldst om deras
ambition deri är interesserad, så gå de altid otroligt långt i sin,
galenskap: och här hafva de Länsmannen sjelf til sin rådgifvare
och protector!
Det vore stor skada, om en så flink och arbetsam man som
Eyttm. Adlersparre skulle i förtid gå ur tjensten!
Här berättas, at Aminoff i sin arrest skal vara mycket
spotsk, klaga, protestera och neka tili allt, jämväl det hän redan
tilstått! Och detta är icke ifr. hans character afgående!
Ändtel.
har jag tråkat igenom Gr. Oxenstiernas Tai, som värkel. var
för mig et arbete, och ej et nöje. Det är underligt, at då hans
verser aro så flytande, prosan skal vara så trög, mörk, tvungen,
ofta allt til obegriplighet, ojämn til stylen, stundom full med floscler
som jag knapt väntat af vår G. [Gadd] stundom så platt som en
Chrönica: tulit med små saker, likasom et Arominne bordt innefatta register på allt hvad i Hjeltens tid skedde, åt h:ka lian genom affecterade tirader velat gifva en slags värdighet, är hela talot derigenom liknande et exercitium däri man skal bemöda sig
at höja hvarje trivial händelse; en affectation af Gallicismer, af
et tröttande uniformt sätt at förvandla alla adjectiviska epitheter
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lii substantiver etc. gör läsningen så besvärlig, at jag ej undrar,
om åkörarenas tålamod blef allt innan talet. Inga nya ock brillante tankar, som kunnat lifva deras Pkantasie el. kansia, förekomma, Med et ord, det är et dåligt Arominne. Hnru olika personalierne, som Scliröderkeim i kast upsatte! Jag må ej en gång
jämföra det med en Höpkens Tai! —• Förmodl. [kan?] Oratorn ej
besvara Arke-Bispens så skäliga som alfvarsamma critik. Här säges,
at kan ärnar göra en utrikes resa; är det sant? Ock sker det för
at kvila sig, efter så mycken kafd snilles-möda, el. at dissipera
politiska obehagligheter. at ock jag må nyttja något af de många
nymodiga ord jag ser begynna nyttjas?
Sckulten kar jag ej ännu råkat, när jag detta skrifver, d.
17 förmiddagen, för at nyttja min nn äyande ledigket, (åter en
ogrammmatikalisk ock onödig ordform, men ej af vitterhets-folket,
utan af juristerne etc. älskad!); men i dag väntas kan til staden.
Imedlertid kar kan dock insändt de af Bror erkållna sakerne, som
i förl. vecka til staden anlände; ock tackar jag Bror för Boken
til Bibkt, äfven som för det interessante sammandraget af de con-

spirerades bref.
Det ger visserl. ämne til många betraktelser. En otrolig
vårdslösket, röjer det kos Armfelt, at kan ej, såsom de andre,
upbrändt sinä bref; men kuru skulle, utan sådane fel, conspirationer, likasom många andra missgerningar, så ofta kunna uptäckas!
Såsom vid många andra conspirationer, synas ock kär en ej ringa
tanklösket ock oordning i anstalterne! en förblindelse ock dåraktigt kopp, som ej annat än passionernas käftigket kan förklara!
brist på grundligt omdöme kos Armfelt förenadt med qyickket,
lättsinnigket, otyglad ärelystnad; fall ifr. förmätenket til nedslagenket, åter et anfall af argket ock förtviflan, omväxla i kans
sinne, som ingen fast grund ägde. Men alla de andras otroliga
underdånigket, köga opinion, bemödande at göra sin cour, i ans.
tildenne fordne favorit, väcker den billigaste förundran! Bekofvet
at kafva en Ckef, med k:ken alle skulle vara belåtne, den de vandt
sig at krypa före, lärer kos dem värit starkt! Eöretalet af berättelsen är utan tvifvel väl författad, och vissa ställen just mästerliga; men någre äro i mit tycke något tvungne ock mörke, såsom
locus communis ang. nödvändigheten at skildra deras Ckaracterer,
med touren ock stället dertil; somlige tycka ock, at vissa ställen
smaka af mera passion, än et af Eegeringen auctoriseradt document borde röja. Detta beror af kvars och ens särskilda känsla;
då frågan är om majus ock minus, är svårt at göra allom i lag.
Ibl. de mörka ställen är noten p. 96 til brefvet N:o 95, som
Sources säges kafva framlämnadt: til hvem? til Käjsarinnan (det
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är ordets rätta mening) el. til vår Eegering, som bär måste förstås, efter det är tryckt efter originalet. Somlige bref tyckas ock
föga förtjent införas, såsom just E:o 15: bvad brotsligbet ligger

deri? Eller

är

meningen värkel. af gifva en pisksläng åt

Åcade-

mierne, och t. ex. visa at Aboenses ej just oförtjent kallas af
Pröken E,, för nöt? Så finna någre bar anledning at complimentera oss, utan at jag tror vi hafve tort deraf. Hvem är O. L. som
p. 60, N:o 59 nämnes, ocb Beres p. 82 som var i nådig åtanka
at blifva Hofcantzler? Stället om åderlåtningen (p. 77 cf. 88) lämnar läsaren i ovissbet, om dermed mentes värkel. blodsutgjutelse,
el. blott exilering, såsom synonymum hvaraf det tyckes nyttjas.
Hvarpå bar p. 90 N:o 91 afseende? månne på den så kallade Prospectus? Ocb hurudant är egentel. detta opus? Utan tvifvel lära
väl vederbörande så föranstaltat, at afskrifter deraf kömmit i circulation?
Protocollerne, deri en bop små saker med mycken upmärkblifva i den mån nu mera iedsamme
sambet finnas attenderade,
at läsa, som nyfikenbeten genom Brefsamlingen dels blifvit förnögd, ocb dels retad til längtan at få veta, burn ocb af bvad anledning mau bemägtigat sig Sources ocb bans medbafde bref?
Huru Heral kömmit at yppa sinä, ocb bvarest de erbålbts? Huru
Armfelts concepter öfverkommits etc.? Item anledningen til Öfv.L.
Ebrenströms, Lilies ocb Sandels arrestering? Men sådant lär
väl framledes i ransakningen ocb domen uplysas.
Den infama
instruction af Armfelt til Eröken E. ocb svaret på bennes betänkligbeter vid pianon at förföra den unge Herren, blifver visst et
ypperligt document, at visa bans ömma aifection för Konungabuset: jag längtar fördenskul bögel. derefter; om det kan fås,
skulle det visserl. blifva svårt för visst folk at ursäkta, Inka ännu
ej blygas, at hviska, det Armfelt väl felat men allt af billig ifver
mot Kunga-mördame, som värit protegerade! Nog kan jag gissa,
bvarifr. soml. af väre bviskare få sine uplysnxngar, som de flitigt
ifr. Stockb:m erbålla, ocb bär i förtroende meddela; men det är
ej värdt, at röra i1... Småningom minskas dock de förfördas
antal; ocb om förförarne är väl intet bopp, men de reduceras slutebn tilden plågan at tiga.
M. Eron and e r bar ock riktigt tilstält mig det paket Bror
med bonom afsände. Det var värkel. i flere afseenden klokt, at
B. Eeuterbolms tai ej längre förblef en bemligbet; ty utom det,
at sådant nyttjades til bevis på dess ofog, kan ej skada at vissa
Mazzas räkning producerar jag i dag
ideer komina i circulation.
i Cons:o, där vi kb 4 samlas; ocb med Posten i Torsdag skickar
jag af pg:rne in Banco, bvaraf Bibbt än bar nödigt förråd. Yår
,
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Oamererare var förrest til Töfsala; annors skulle jag redan förut
skickat öfver betalningen. Til Widenius kar jag framfört Brors
liälsningar ock ärende; likaledes har jag tröstat Tengström med
den apparence Bror tror lionom äga at kunna få transport til S:t
Maria. Pikis-boerne äro mycket obelåtne med sit Pastors-ombyte;
och med det hufvud Bonsdorff äger, lära de beständigt ikogkomma skilnaden emellan af- ock tilträdaren.
Här kar ock omtalts at Gripenberg velat accordera med
Willebrand; men nu talas åter om Anckarkeim såsom kans
blifvande efterträdare,. kvartil man redan i våras kär destinerade
konom.

Med Dir. Bremer (som väl sjelf lär underrättat Bror om sin
dyra Brnks-kandel) fick jag i går (d. 16 kujus) Bi - ors ang. bref af
d. 12 kujus, jämte bilagde Bok och papper; för k;ket allt ock
Brors besvär dermed, jag allägger erkänsammaste tacksägelse. Af
Skepp. Berg kar jag ännu ej hört, men nog lärer lian vara kommen, fast marknads-stojet kindrat mig at få reda på konom.
Ekuru dyr Blixens bok är, så saknar den visserl. icke afsättning: kans dristigket, i et ämne af sig sjelft oss nu lefvande
så närä rörande, kans värkel. qvickhet (någre tjufpoik-infall afräknade), kans lifliga styl, många ostridiga sanningar med kalfsanna
ock uppenbart laiska satser blandade, de frappantaste drag med
ypperlig likket teknade af sai. Kungens character,
orsakerne
til många kans företag ock Hera omständigheter i kans lynne
lyckeligen upgifne, göra läsningen af denna bok ogement intagande. Skada, at en underl. interpunctions-metkode, (som ej altid
kan ursäktas såsom tryckfel, ekuru ej keller på dessa är brist)
ibland kindrar at straxt förstå konom! I alla fall, förtjenar boken
en duglig karls granskning, at ej kans parodoxer, med skenet af
de inblandade sanningarne må förvilla ovarsamme läsare! Men jag
undrar värkel., at en sådan bok blifvit af konom vågad, ock tåls,
då den alledna Herrens son så snart skal sjelf föra dess spira.
Ty icke är sai. Herren aldeles så målad, som af Gr. Oxenstierna;
kvars alla sökta antitkeser, omeningar ock falska tankar, ej lära
kos publiken kunna balancera denne förgiftige spefogelns rellexioner!

Mycken tack för Brors lämnade uplysningar öfver åtsk. minä
gjorda frågor. Så säker jag förut var, at somliges kär spridda
historier voro ogrundade, så fördelaktigt anser jag, at kanna sakerne närmare, för at med desto större dristigket kunna förklara
lögnerne för kvad de värkekn äro.
Eutström synes blifva en nyttig man kos oss; kan äger
utom sin egentel. sak, kvarjekanda vackra kunskaper: är således
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icke så lielt ooh hållen inskränkt inom sin Botanik som dess närmaste företrädare.
Jag liter derpå, at Bror ej vid tilfälle glömmer Ackola sakon.
At Widenius har jag meddelt, hvad Bror bad mig säga
honom. Hän var nögd med altsammans, men sade sig sakna svar
i en sak, rörande någon bondes angelägenhet hvarom hän skrifAf Tyska avisan fick jag knnskap om Declar. til
vit til Bror.
Kungen i Neapel; ooh hoppas Bror kari skaffa mig den, efter benäget löfte. Månne någon persoml förtjenst af Armfelt, eller andre Hofs influence skaifat honom där et så utmärkt beskydd?
Jag vil påminna mig, at Bror en gång skref, det i Högsta
Domstolen värit någon dissensus i Silfverhjelms ooh Mönsterskrifvarens sak? men at den fuktlade stackaren ej aldeles lämnades oskyddad, tilvinner i alla fall Eegeringen allmänhetens bifall,
nti ej ringa mån, mot hvad annars skulle hafva händt, häldst då
den ömtåliga consideration rörande frälsets ooh ofrälsets
rättigheter, deri inlöper.
På Prof. Gadolins anmälan (hvarom jag vil minnas mig
hafva skrifvit) ang. sin rätt til p:ge-lönen som Malmström härtils innehaft, kunde Cons. ej yttra sig, innan Edelcrantz blifvit
deröfver hörd; men har imedlertid satt lönen i qvarstad. Dermed
är h;ken Gadolin (ooh Bispen) eller Malmström nögd, som lätt
kan finnas. Gadolin yrkade, at Edelcrantz ej har rätt til Prof:s
lön med annat vilkor, än at lian här infinner sig til tjenstgöring;
men af den grnnd borde hän ej heller få njuta Bibl.-lönen, ooh
permissionen tycks tillåta honom det ena sjelfsvåldet så vai som
det andra. Nu frågas l:o Om hän ej snart gör hvad hän i sidsta
bref til Cons. lofvade göra (men h;ket löfte vi dock ej, enl. parternes idee kunde anse för en värkel. afskeds-anmälan!) nami. tager
afsked ifr. oss? Hvad apparence äger lian tilat få säte i Canc.
Collegio etc.? 2:o I fall lian detta icke gör, om hau då häldre behåller sin lilla Bibl. lön, el. begär p:ge-lönen, som ofelbart är
större, och som i det fallet ej tycks kurnia honom vagras? I sådan händelse, behåller visserl. Gadolin häldre sinä 100 Dl. s:mt såsom Adjunct, än mottar de 50 som tilkomma Bibliothecarien, och
h:ka altså Malmström då får tils vidare;
hvarmed vederbörandes planer ej instämma! Man har ali anledning at tro, det Gust.
Gadolin tager Philos. Adjuncturen, om den blir ledig; och deri
är intet at tadla på. Men lustigt blir at se, i fall speculationen
om acoord med Schalberg ej reusserar, huruvida lian, soin då
tvifvelsutan söker at bli Bibliothecarius, om Edelcrantz går bårt
(h;ket lian då visserl. bör blifva), pretenderar at häldre behålla
den större Adj. lönen, än Bibliothecariens rätta lön? H:ket blefve
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Anomalle, så vida b:te lön är syslans egentliga på
stat npförda lön!
Här sägs at yår Holmbergs ärende sbal
vara, at söka sig til Apteksiiscal (til imitation af Eckmans förmånliga station fordom vid bränvins-värket!) i fall den påyrkade
nya skråanstalten med Bikets apotheker blifver bifallen, som är
en uppenbar

ntsedt nppenbarl. på prejerier ocb monopolisering!
Prof. Bonsdorff är allt i Jockis ock bygger: hän skal nu
värkställa en prägtig af Palmstedt gifven ritning; underl. om
Prof. Haartman håller på at på sit Baadelma indet lyckas!
rätta en Engelsk trägård: den blir rätt vacker, och är et artigt
sätt at bli af med pengar! Bäntan kommer förnämligast at bestå
i nöjet!
En ohygglig målning af tilståndet i vårt land i K. Gustaf
Adolphs tid, lämnar Hallenberg; som jag med flere ytterligare
bevis ur Hofrättens Protocoller kunde styrka och förhöja. Aristocraternes våld och sjelfsvåld var odrägligt, och ej bättre i Ghristinas tid. Särdeles stod illa til med rättvisan. Bägge de i vårt
land bekante Cammar-Fiskalernes Johan Ottesons och Groels
skrifter, visa ock huru oförskämd egennytta på kronans och folkets bekostnad af adeln, särdeles de stora, utöfvades. Är då under, at Pinska bonden har et lika outsläckligt hat til Herrarne
(dem, med deras värktyg och consorter) som til Byssen.
Häraf hafva vederbörande ock nu vetat betjena sig vid tilfälle at subscr. til Elottans utrustning: särdeles hafva Åbo-borgare
(ibl. det mindre slaget, soin flacka kring landet och sjelfve intet
gifva! förmodl. af andre patrioter uplyste!) flitigt prevenierat bönderne deremot. Stundom ha de försäkrat, at ingen utrustning skulle
ske, ej behöfdes, och stundom at pg:rne til helt andra behof användas, stadna i Herrarnes pung etc., h;ket ock bönderne på flere
ställen yppat; hvarförutan vår goda menighet värckel. skulle vackert sammanskutit, särdeles då stånds-personer föregått med exempel. (I Töfsala gaf t. ex. Mörtengren 50 Bdr). Ibl. andre gaf
Gästgifvare-gumman på Uotila (i Onpää) 6 Bdr. I Loimijoki ärnade gubbarne först skänka hela den ännu ej utdelte skjuts-pg:n
för Krigs-skjutsarne; men somlige hade redan hunnit uttaga sin
lott. Derpå sade de, at de ville besinna sig, ooh bodo Länsmannen at by-vis upbära hvad de ville gifva; men när hän vägrade,
anmodades Capellanen, och Sokne-adj. derom, som sig det åtagit:
få se, hvad detta gör. Om ej hvardera ger mycket, så ersättes
det derigenom, at ingen gerna kan förbigås, såsom i kyrkorna
händt, där inånga blifvit bårtta. Soml. af Landsh. deputati hafva
genom en otjenlig nit at vilja obligera folket at bevilja, mindre
uträttat, än de som lämnat dem full frihet, och förklarat gåfvan
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för sadan den värkl. bör vara, fullkoml. fri. Widenius var committerad at värkställa denna förrättning i Pöytis ocb Lundo.
Brydde aro väl vederbörande sedän de ledsamme utdragen
blifvit spridde, at aldeles försvara Armfelt; men de bjuda likväl
tili: lian bar blifvit forcerad derfcil, förfölgd ocb oförrättad; bans
nit för sai. Kungens planer ocb minne, bans billiga bat til mördare-complotten, bar drifvit bonom, etc. En lät förstå, at saken
ej var så elak, etc.
Mycken tack för Brors benägna råd ocb nnderrättelser. Yi
skole nyttja dem, ntan at Bror deri i någon måtto skal synas.
Det kan bjelpa saken något, at vår Beotor i sit Programme (deri
efter g:l vana res memorabiles reoiteras) äfven vidrörer conspirationen, i billig ton; skada at, som Bror vet, gubben skrifver så
kärft: ocb jag kunde icke, bonis modis ingerera mig deri på annat sätt, än medelst et godt råd i gemen! Yisserl. skal derföre
Programmet med dubbel nit bäcklas af visst folk!
Någon bviskade mig i går, at Blixens bok väl måste för skams sknll innan
kårtt förbjndas!
Som jag är i dag bjnden til middag af Carl Otto Bremer
(Öfver Dir:s son) så måste jag mi npp at böra på bans disp:n b:ken
i dag ventileras: ban visar deri at ban mycket arbetat i Järnets
smältnings-försök!
Underl. nog, men sant är det, at jag ej fick här växla bilagde
80 Edrs Banco-sedel i 30, 40 el. 50 Edrs sedlar: jag skickar den
fördenskul hei ooh hallen til Bror, med ödmj. anhållan, at sedän
de 38 Edr som Mazza skal hafva (hvars qvitto derpå Bror täckes
mig tilsända) afdragits, Bror för min räkning i förvar behåller de
öfriga 42 Edr, emedan jag med nasta post fördristar mig at besvära Bror med en växels nphandlande derföre, jämte något mera.
D. 19 Jun. 94.

XXIX.
Åbo d. 30 Junii 94.
S. T. Min Högtärade Broder! Af mine rese-anstalter syslosatt,
kinner jag nu ej skrifva många rader, ufcan skal ifr. AVasa besöka Bror med bref: börandes jag nu allenast med några ord
tacka Bror för Hallenbergs sidsta Del soin jag med Skepp. Berg
bekom, äfven som för contin. (N:o 19—22) för Protocollerne i Conspirations-saken, i hvilken vi nu snart förmoda at Dom skal falla.
Jag kör at Hofr. E. Hi s Inger til Staden anländt; innan
min afresa, som sker i öfvermorgon bittida, Iroppas jag ännu få
träffa honom. Med Posten skickade jag (tillika med AVidenius)
pg:r til Bror: min remiss bestod l:o af de 38 Edr, som Ital. böckerne kostade, ooh. kvarpå Bror täckes til AVidenius öfversända
Mazzas qvitto (i fall det ej redan med posten afgått) dock stäldt
på mig som pg:rne til öfversändande mottagit. 2;o öfverskottet
deraf, bad jag Bror för min räkning gömma. Som jag ur minnet
skref, at den medsände Banco-sedeln var på 80 Edr, h:ket jag sedän fann vara på några Schill. bristande, så rättade jag summan
ofvanpå couvertet, som Bror nogsamt lärer observerat; til b:te öfverskott, sände jag ännu med Secr. Gerss i dag en liten tilökning, af 19 Edr Banco. I afton skal jag författa om deras användande en liten pro-memoria, ocli antingen här lämna på posten,
el. ifr. AVasa öfversända. De 80 Edr fölgde i et recommenderadt
bref; bvars utlösen Bror täckes föra mig til räknings.
Med Secr. Gerss sände jag ock en Eiksg. sedel stor 50 Edr,
under couvert til Bror; den tilhör Pru Juslen, och beder jag
Bror ödmjukel. at densamma henne tilställa; jag kinner väl ej nu
med denna dags Post skrifva kenne tili (ty jag måste til råga på
ocoupationer, rättnu upp til Consist. Acad. i en angelägen sak),
men skrifver färdigt et bref, at kärifr. i nasta Tkorsdag afgå, deri
jag kenne om b:te pengars öfversändande underrättar, ock låter
kon mig väl i bref få veta om deras ankomst kenne i känder.
Nu är Hellenius på Loiftsdal; Lindquist bygger någre
utkus, ock så snart de kömmit under tak, reser kan til Oapit.
Gripenberg i Messuby.
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Widenius följer mig til Kyrö, men kommer straxt kein.
Nasta veoka lärer jag dröja i Wasa; omkr. d. 20 anlända til IJleå,
dit jag ifr. Torneå återreser, så at jag därifr. ej förr än omkring
medium Augusti kommer at aftåga. Detta visar, at återkomsten
til Åbo ej lärer kuuna ske förrän i lagom tid för at begynna
med Höste-arbetet. IJnder resan skal jag taga mig det nöjet at
skrifva Bror tili, åtm. ifr. Wasa, IJleå ock Kuopio. Mag:r Franzen följer mig under kela resan.
Här står allt til efter vanligketen: kunnandes Secr. G-erss
mundteligen derom lämna kunskap. Sckulten var nyl. inne, sedän kans Frus barnsäng kindrade konom at til marknaden inkomma. Piklman var kär, ock ber mycket kälsa.
Ibl. underl. bisyslor som jag denna tiden kaft, är at upsätta
et förordnande om et rätt kederl. stipendium til Academien, kvarom
jag dock tils vidare ej får tala; blifvandes jämväl denna ouverture
oss emellan: jag kade nog önskat at derom få consulera Bror, för
at så mycket klokare förrätta denna Commission!
Et af de ledsamma bekymmer som mig brydt, är frågan at köpa mig egen
gård: k:ket jag så ogerna ville, men lärer nödgas göra! Må väl!

XXX.
Uleåborg d. 30 Jul. 1794.

Min Högtärade Broder! Sedän jag d. 2 kujus rest ifr. Åbo,
anlände jag d. 3 om aitonen, i följe med Camer. Widenius (utom
min beständige rese-camerade M. Frantzen) til Tavast-Kyro, kvarest vi d. 4 besågo Haveri grufva; där funno vi för oss Academiens
G-rulve-Interessent Alström, i fullt arbete at upbygga en usel kyttä
(som lian kallade Masugn), tilställa en Kolmila etc. Under någon tid
som kan ifr. Nystad försvnnnit, lärer kan vistats någorstädes i
Bergslagen, för at lära sig allt kvad til smältnings-försöks anställande är nödigt, ock ärnade nu på egen kand, utöfva sin förvärfvade kunskap. Hän är en tiltagsen man, driftig ock icke dum;
men var vid vår därvaro full, som skal vara et vanligt tilstånd
kos konom. Utan tvifvel kar kan kemligt understöd af någon;
ock synes mig Kyrkok. Polvia n ders gissning ej osannolik, at
kan är utrustad af Öfv. Lieut. Knorring, soin til slike företag är
mycket färdig. Få nu se, kuru försöket slår utj
S. T.
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I Järvenkylä såg jag med nöje, at den Spånberg, afl. Öfv.
Lieut. Armfelts betjent, som i samma by fick et Acad. kemman,
ocb åtagit sig Gästgifveriet, yar en flink bonde; hade snyggt i sit
kas, och kade satt sin åker i vackert stånd: kan mottog kemmanet aldeles förfallet. Det var et rart exempel af en Herr-dräng.
D. 8 kom jag til Wasa, samma afton som Hofr. Eådet Hisinger; men kan kade rest kastigt, ock jag kelt sakta. Det var
angenämt at under kela resan se åkrarne allestädes stå kärlige;
kornet var likväl i Osterbotten mycket vaokrare än i Abo-Län,
ock gräsväxten jämväl bättre. På någre få ställen kade kölden
gjort någon skada. Upodlingsifvern var i Wasa-Län besynnerl.
stark, ej allenast kos Ståndspersoner, utan ock kos almogen, som
af de förres exempel blifvit npväckt. I synnerket voro de mycket
syslosatte at utdika ock kyttä sinä kärr och måssar; kvarigenom,
efter några lönande råg-säden, ståtliga ängar vunnos. Til och med
Hofrättens Ledamöter ock Betjente voro af denna ifver smittade,
så at somlige k:ka ej kaft råd at köpa egna kemman, nptagit andras kärr emot vissa betingade förmåner ock frikets-år. Oekså
var värkan af allt detta märkelig; ty orten, som förut föga mer
utskeppade än hvad til utsäde, under namu af Wasa-Eåg til Stockholm försändes, af förra årets växt aflåtit til Sverige (Kronans
upkandling inberäknad) öfver 20m. tunnor säd. Ock är ännu tilfälle uog, at fortfara med denna berömliga odlingsifver; ty nastan
ingen iläck är til upodling aldeles otjenlig, ock de vida karren,
som ännu stå orörde, med skön ler-botten, erbjuda sinä odlare ymnig belöning. Men folk-stocken är för ringa; ock vårt sidsta ärerika krig, med sinä fölgder, var icke för landet fördelaktigt!
Ej mindre upmärksamket väckte de allestädes i det länet

anlagde Saltpeter-lador, med sin ansenliga afkastning. Oaktadt
ckicaner, ock egennyttans försök at qyäfva denna inrättning,
medelst inskränkning i det qvantum kronan mottagit (under förbud at sälja varan til andra) proberingens anställande och vägningens förrättande icke på stället el. i orten, där almogen kunde
sjelf vara tilstädes för at bevaka sin rätt, utan i Stockknn dit de
ej kuuna derföre resa, betalningens förkalande i flere år etc., för
at uttrötta almogens tålamod ock kämma dess kog för denna näring, synes den likväl i en del soknar så kafva vunnit insteg, at
den ej snart lärer nedläggas; skulle den deremot alfvarl. upmuntras ock vederbörl. kandhafvas, tror jag at Osterbotten allena, där
så stark Boskapsskötsel idkas, kunde fournera kela Bikets Saltpeter-bekof. Men då skulle man förlora det nöjet, at plåga Eikets
öfriga almoge med saltpeter-sjudnings anstalterne, löna en kop
alla
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onödig betjening ock draga en hop folk ifr. landtbruket samt protegera en kop vräklingar til landets tunga ock skada!
En särdeles ifver at bygga kyrkor, är ock rådande öfver kela
Osterbotten. Munsala Capells Stenkyrka skulle duga til Domkyrka, både för sin storlek ock vackra byggnad Pedersöre socken kyrka är ikuti så vacker ock med god smak ombyggd (vid
tilfälle af dess utvidgning), ock med en så grann portal (colonner
etc.) försedd, at den vida öfvergår alla Landskyrkor i Finland. Etc.
Men det förargade mig, at Laikela vunnit ändring i Kongi. Mst:s
första befallning at bygga sin nya kyrka af sten, oaktadt öfverfiöd af den tjenligaste sten til sadan byggnad närä intil stället,
ock deremot sådan brist på skog, at timret masto köpas ifr. Ilmola. Men Ass. Lundmark kar funnit sin räkning vidat understödja böndernes dårskap ock drifva deras begäran igenom. Sokneboerne aro de förmögnaste i kela Wasa Län. Detta retar Lillkyroboerne at vilja följa deras exempel, eknru de ej kalva en stock
innom sin sooken; de klokare vilja väl motstå denna galenskap,
förförande, ock rådgifvare brista icke!
Det kar dook väckt någon eftertanka, at Munsala Capell-boer allmännel. yttra sig, det de genom sin stenbyggnad ej blifvit et runstycke fattigare, ock nu kafva en så skön kyrka, som kan stå
evärdeligen!
Efter kvad i Wasa sades, ock Björkman försäkrade (som
jag råkade på sit Bruk i Kimo) väntar jag snart få köra at Landsk.
Tandefelt fått afsked, på sin begäran (dock enl. erkållen tilsägelse), ock at Hofr. Krabbe fått Länet efter konom, mot 7m. Edr,
om ej T. envisats, så at kan för intet måste afgå! Men kvad Bj.
äfven sade, at ej keller Hisinger skulle til Wasa återkomma, fick
jag ej vidare förklaring öf:r; månne det är likt kvad kär sägs, at
Just. Cantzlem skal blifva Öfver-Post-Directeur, ock Hisinger orkalla kans plats? Soml. frukta ock kär at förlora sin egen Landsköfding! På Hofr.E. H:s tai tyckte jag mig märkä, at Fru Westerkeims pian om Nådår, ej är säker! Men kuru går det med
soknens föreslagne delning? Landsköfdingen tycktes vara nog säker om bifall deri. Skal i sådan kändelse ock den usle Forsman
utan Pastoral-Examen bli kyrkokerde, androm i lika fall til upmuntran? Ock kvad vinner folket derigenom, at deras Caplan blir
Pastor, då de lika mycket skola betala, ock de dock ej få flere
Präster, utan den förre Pastors upsikt tilkka öf:r en sådan sooius,
försvinner ?
Annu vet jag ej om Piklman sökt Herpes; men Dr Westzyntkius kar anmält sig til förslag, i fall Pastoratet bkr odelt,
ock blir altså en betydlig sökande. Et underl. uptåg körde jag i
men Laikelas exempel är

120

XXX.

1791 m/7 .

Ilmola understödjas af Häradsh. Hanelles (med Landslaöf:s biträde) nami. at Jalasjärvi lilla Capell ock skall bli särskildt Pastorat; för at reta Bönderna tilat deri Inga, bar man begärt, at
Capellanen soin då skulle bli Pastor, åtnöjer sig med Sokne-adjunctslönen tillagd til pastors-inkomsten; bvarigenom almogen finner så
mycken lindring som skilnaden är mellan Caplans och Sokneadjuncts-lönen. Också där skulle Pastor bli ensam Präst i församlingen. At Ilmola pastorat framdeles delas (såsom ock Herpes)
det bar sinä skäl; xnen bvarföre ej bebålla 2 Präster vid bvarje
Moderkyrka? Om de skola fullgöra sin plikt (bvartil de bättre
borde tilbållas) med folkets undervisning, genom Catechisationer
etc., så beböfvas de nog.
Här afbryter jag min resebeskrifniug; tilläggandes endast,
at jag d. 11 reste ifr. AVasa ocb d 25 bit anlände; i morgon el. i
fredag reser jag åt Torneå, bvilken resa drager ut en vecka. Vid
återkomsten, skal jag åter skrifva Bror til ocb fortsätta min resebeskrifning. Sedän min bitkomst, bar väderleken värit regnig,
som ej lofvar angenäm fortsättning af resan. Laxfänget bar i år
i denna ocb Torneå älfver värit ovanl. ymnigt; bär bafva engång
700 Laxar fåtts i en vitning, ocb i Torneå 1,500 ä 2,000. Men i
Kemi ocb Ijo bar länget värit mindre godt.
Jag reste litet tidigare ifr. Wasa än jag först ärnade; ty Ass.
Juslen som gjorde mig sällskap til G. Carleby skulle d. 21 vara
tilbaka. Såleds erböll jag ej där Brors ang. Bref af d. 11, ntan
bck det bär; innan afresan hade jag anmodat Post-Insp. Alleen
därstädes at couvertera de bref, Inka dit kunde anlända, på Uleå;
som ban ock gjort. Mycken tack för de mig communicerade ang.
Tidningar om Boktryckeri-processen och Airat. Professionen. At
Bonsdorffs rätt til Philos. Pacnltetens munera ambul. ej utsträcktes, var en härlig sak; ocb Bror förtjenar alles vår tacksambet för den sakens goda bevakande, bvarigenom mycket ledsamt
gräl är förekommet! För pg:rnes aflämnande til Fru Juslen, tackar jag ock ödmjukel. Såsom ock för böckernes expedierande
til Åbo!

XXXI.
Ankoin d. 26 Auij.

Uleäborg d. 9 Aug. 1794.

S. T. Min Högtärade Broder! Återkommen ifr. min resa til Torneå, kvarpå jag använde en veckas tid, fann jag kär för mig et
bref ifr. Secr. Alanus, kvaruti låg innelyckt Brors ang. af d. 1
Jnlii, k;ket par dagar effcer min afresa anländt til Åbo. Beri låg
Mazzas qvitto innelyckt. Af Alani bref ser jag, at Brors bokremiss, jämte Fredenkeimska presenten äfven var lyckel. öfverkommen. Hvad af minä pg:r öfverblifvit, täckes Bror tils vidare i
förvar bekålla.
Af nyl. utkomne piecer, täckes Bror för min räkning npköpa
som
de
kunna synas interessante; af k:ket slag jag tycker mig
sedt en ook annan i Notificationerne vid Tidningarne annoncerad;
ibl. desse torde Protocollerne i Tkyselii sak vara, om k:ken mans
brott jag kär ingen redig knnskap kunnat vinna. Item Svenska
Acad:s Handlingar för sidsta sammankomsten; it. Brantenbergs
Tai ifr. Altaret, 2 Exemplar. Jag kar tilförene glömt at begära
sviten af Sjökortet öf:r Ostersjön, kvaraf jag endast kar det bladet som föreställer Finska viken: denna defect täckes Bror ock
supplera åt mig.
Märkligt blir at köra, kvari B. Palmquists brottsligket egentel. består, ock at se slutet på complotteurernes sak. Declaration
til Neap. Hofvet var mägta starck, ock värkl. i Krigsförklaringsstyl; men så kar ock det Hofvet obeskedel. sig förkållit; Glud gifve,
at det ej skedt på vår grannes anstiftan! kos kvilken man kär säger at Armfelt nu skal äga uppenbarlig protection; äfven som
man kär mycket fruktar för den under utrustning varande Eyska flottan, allt enl. rykten ifr. Stockkolm, dels genom bref, dels
med Skeppare. Danska Flottans tilökning, ock någre förbekålsamme uttryck i Tyska Avisorna om Änglands missnöje med Xentralitets conventionen, förmera ock folkets fruktan. Onskeligt vore,
at den alsingen grund ägde!
Jag började i mit förra Bref at underrätta Bror om min resa;
nu skal jag dermed fortfara, Den 16 Jnlii reste jag genom XyOarleby, den sämsta stad jag under denna resa kärtils sedt, illa
10
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anlagd, illa bygd, ntan rörelse ooh. litan duglige handlande. En
enda sades äga någon förmögenhet. Med sinä 4 större oeh mindre
fartyg, ooh et befraktadt ifr. Jacobstad, hade de ej värit detta år
i stånd at föra ut ali sin tjära til Stockholm; ty på ntrikes
fart vågade de ej ens tanka. Det lilla Jacobstad, så närä i grannskapet, hade deremot 19 större och mindre fartyg i sjön, af h;ka
14 å 15 gå ntrikes. Alit vitnade om idoghet, drift och styrka.
Yid ankomsten dit, mötte vi Yioe-Presid. Ahlman med hela sin
famille, kommande Norr-ifrån, där hän värit allt upp til Torneå,
för at beskåda Midnatts-solen. Hän har nnder sin resa, som jag
hörde, allestädes värit lika varsana i disconrser och förhållande,
som hemma i Wasa; h:ket vitnar at hän är klokare kari än åtsk.
af hans medbröder i förra conjnnctnren!
I G. Carleby rådde mycken ordentlighet och snygghet i stadens utvärtes skiok; dock var rörelsen ej nti så starkt flor som i
Jacobstad. Deremot hade ägarena af Stads-åkrarna, som mäst bestå af sand, i landtbruk och plantager ådagalagt en besynnerlig
flit; til och med den i minä barna år så ohygglige backen där nn
är begrafningsplats och som för sin holstriga beskaffenhet kallas
Skrammelbacken, var til en stor del npodlad, med ofantlig kostnad
och möda, samt stenarne nyttjade til murar kring plantagerne ooh
de vackra kryddgårdarne, som på denna fordom öde plats nn gifva
en rätt förnöjande syn. Horr om Gr. Carleby visade landet straxt
et råare och sämre ntseende: åkerbruket var slättare, jordmånen
ofruktbarare, merendels idel sand. Saltpeterladorna, som ej värit
många, voro öde, så väl som i hela Uleå Län: de mångfaldiga
chicaner som ägarena måst ntstå, betalningens nteblifvande i fiere
år etc., hade gjort dem så ledsna vid hela anstalten, at de kört
ut ali saltpeter-jorden på sinä åkrar, och lämnat ladorna toma,
hvarvid de mycket mera fnnnit sin räkning. Et vackert drag i
vår Eikshnshållnings-Historia! (A propos af Saltpeterlador, kan
det vara sant som jag i Torneå fick höra, at Glen. Simon Carpelan blifvit förordnad til General-Director öfver alla Saltpetersjnderierne i Finland? I det fallet borde man gratnlera vår Prof.
Gadd til en sådan förman!).
Den 22 var jag i Brahestad: här träffade jag åter stark handels-drift. Denna lilla stad äger fiere skepp, som gå på ntrikes
orter med landets producter (tjära o. skogs-virke), då Uleåborg ej
har et enda som far längre än til Stockholm; den vidgar beständigt sin handel, har redan nästan aldeles utträngt G. Carleby ifr.
handein med Pyhäjoki socken, och delar til betydlig del handein
på Calajoki, har ock betydligt jordbrnk, som är i tiltagande. För
detta dess välstånd, har den at tacka sit borgerskaps enighet, visse
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handlandes (särdeles g:le Sovelii) patriotisme ocb esprit-sociale,
sarat siä Borgmästares förståndiga ooh berömliga styrsel, som både
i staden, den omliggande orten, ocb af bärvarande Landsböfdingen prisades!
I Uleå råder deremot en elak esprit, oenighet ock processsjnka, brist på speculation; man går endast den g;la oxvägen; hela
denna ansenliga stad bar ej et enda ntrikes gående skepp; man
nöjer sig at på fordna viset handia på Stockholm ooh präja almogen! Men åkerbrnket bar af borgerskapet begynt drifvas med ifver ocb stor kostnad, i detta bårda olimat ocb denna ofruktbara
sandiga jord, b:ket dock gagnar orten genom sin eftersyn, fast
ägarena föga lära bärtils derpå vunnit. Laxfisket bar i år värit
i denna älf ovanl. lyckligt; man tror öf:r 700 t:r vara i sait. Men
nu bar det redan npbört.
Den sidsta Julii firade vi bär Oafieets-begrafnings bögtid bos
Mag. Frantzens mor, bvars namnsdag det var. Följande dagen
(d. 1 Aug.) reste vi åt Torneå: samma dag bade Gen. Carpelan
bärstädes främmande bos sig; ocb en skalk berättade mig, at alla
Pruarne efter måltiden somnat, i brist af den npväckande drycken!
Allestädes bvar jag rest, halva Fruntimren klagat öf:r dess saknad: eburu jag nog tror, at somi. likväl trösta sig i tystbet.
Emellan Uleå ocb Torneå måste vi nyttja 7 färjor, som var
nog besvärligt; vägarne voro försvarlige, eburu de i allmänbet
voro bättre i Wasa-Län, bvarest man öfverallt nyttjat det ståtliga
medlet at köra lera på de djupa sandvägarne, bvarigenom de blifvit fasta såsom et golf; i Uleå Län bar det ej ännu skedt allestädes.

De stora älfvarne (Uleå, Ijo, Kemi, Torneå) gifva en majestätelig syn. Laxfisket i Ijo bade värit detta år ovanl. svagt, som
var nog svår bändelse för den nye Pastoren (Sund) som ifr. Lappmarken ditfiyttat. Hos bonom roade vi oss med at böra Högmans söner tala Lappska, b:ket de gjorde med mycken färdigbet.
såsom födde i Lappmarken ocb där upväxte: uttalet var besynnerligt,
ocb omöjligt för oss at rätt kumia imitera; hela denna famille var
rätt byggelig, eburu de först mot slutet af sidstl. vinter nedkommit ooh barnen ej ännu sedt någon stad.
I Kemi bade Laxfisket värit bättre: omkring 1,500 t:r troddes vara i sait. Tionden bar bärtils blifvit delad mellan Pastores
i Kemi ocb Rovaniemi (efter bägges åbörare fiska derstädes); men
sedän Probst. Rydman vunnit prooessen mot Pastor i Carl Gustafs (fordom Karungi) församling, ocb Konungens dom uttryckel.
säger, at den Pastor inom bvars socken fisken fångas, ensam skal
få tionden, eburu öfverbyggarena komma ned för at gemensamt
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med nederbyggarena idka fisket, så yttrade sig Probsten Castren,
at hän väl ej ville ntsluta sin medbroder i Rovaniemi ifr. ali
tionde-laxen, men dock forcera honom til en jämkad och afprntad
förening, stäld på bägges deras lifstid: få se hvad hän gör. Bror
vet, at Caplanen i Rovaniemi blifvit uphöjd til Pastor, och fått
sit Capell afskildt ifr. Kemi til särskildt Pastorat; af h;ken anledning hän ock tilägnat sig lax-tionden pro rata.
Så snart jag kom til Torneå, frapperades jag af det stora ombytet i jordmån, hvilken här blef mycket bördigare och vackrare än
på Finska sidan: så at, ehuru språket fordrar at alla 8 Torneå
soknarne böra läggas under Åbo stift och IJleåborgs-Län, den
nnvarande skilnaden värkel. ej är ntan naturlig grund. Gräset
växte här öfverallt frodigare; en skön my 11a, med lerfiäckar, visade
sig i stället för den sterila sand hvaröf;r jag härtils, på folkets
vägnar, ömkat mig.
Torneå stad är liten, irregnliert byggd, och stillheten på gatorna visade at rörelsen är svag; hamnen ligger en sjömil ifr. staden. Men belägenheten är annors herrlig! Staden ligger på en ö,
som likväl nu på et ställe hänger ihop med fasta landet (åt W.)
undantagandes vår-tiden; dock är näset ännn svårt at passera öf:r.
På Ö. och K. sidorna är den prägtiga älfven, som här strömmar
omärkel. för ögat om sommartiden, men då hän skal passeras med
båt, nog låter märkä sin ström, såsom ock vid sannan storm. På
S. och S. W. sidan är en vik af älfven, hvilken väg älfven förut
tog, innan den ändrade sit lopp. Säilän ses någon kärra i staden,
för svårigheten at färja den til och ifr. fasta landet. Derföre, ooh
i ans. til rörelsens ringhet, äro gatorna beväxta med gräs, som nu
dels frögdade sig som på de frodigaste ängar, dels var nedslagit
och utbredt, så at man ej kunde komina fram utan öfver hösträngarne; somliga gator voro ock redan med tätä hösåtor el. vålmar
beprydde. Torget var ännn oslaget, fast ståteligen beväxt; hiet
vi på skämt gissade härröra af Borgmästare-vacancen, emedan det
förmodligen vore hans ämbetes äng, hvartil man ej heller nekade.
Prästegården med Sokne-kyrkan ligger på en annan ö (som älfven
omfamnar) midt emot staden; är nu vackert med en två vånings
byggning bebyggd, och har den skönaste utsigt man vill önska,
med staden, älfven, och stads-viken framför sig, samt bägge stränderne af fasta landet med boställen och andra ej illa byggde gårdar i sigte.
Rydman hade starkt rustat jämväl med åkern, ansenligt
utvidgat densamma, infört det nya modet med diken, rågsäde ooh
plog (Bror lärer minnas, at intil nyligaste tid Torneå boerne blott
med spada arbetat sinä små korn-land), samt hade nu den herrli-
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gaste rågväxt man vil se, allenast den hinner väl mogna, bvartil
dock var godt bopp, oaktadt denna sommars ovanliga kulenbet.
Utom på Lagin. Printzskölds bemman, som vi ock besökte, var
annars rart at se råg-åkrar; någre bade dock börjat med denna
säd beså små åkerlappar, ooh följakteligen äfven gjort början med
dikning. För öfrigt ser man blott ängar, med små korn-täppor
bär ocb där. Folkets rum ocb busbyggnad likna aldeles Osterbottningarnes. Laxfisket bar i år värit så ymnigt, at 2,500 t:r
troddes vara i sait. Här duger altså at vara Pastori Torneå g:la
kyrka skal nu utvidgas ocb ombyggas til korskyrka: grundvalen
var redan lagd.
En Österbotnisk bonde (Eif) ifr. NyCarleby bygger den; ban
är en namnkunnig byggmästare, som sjelf kan göra både grundoob profilritningarne etc. til sådane byggnader; bar nyl. på entreprenad byggt Luleå nya Stenkyrka, ocb båller nu på at upföra en
ny vacker korskyrka i Kemi, äfven på entreprenade, för 100,000
Dl. k:mt ocb vissa betingade dagsvärken; ban bar en bop arbetsmanskap med sig ifr. sin ort, bränner sjelf kaiken af sten som i
Kemi finnes, ocb bryter murstenen ifr. et närä kyrkostället liggande berg, bestående af en skifrig sandsten, som genom kilande
lätt lösrifves ocb af naturen faller i så ordentliga stycken som
vore de tillbuggne. Jag var til stället, ocb besåg brotten. Kemi
g:la kyrka är af samma slags sten uppbyggd. Den nya kommer
at vända sin Portal med en dubbel colonnade utsirad, emot älfven: som nödvändigt måste göra en skön syn.
Denne Elf bar ock ombyggt Pedersöre sockenkyrka, som nu
är en ganska vacker byggnad, ocb i synnerbet inuti rätt bebaglig;
ingången är ock där med colonner prydd; men det g:la oproportionerliga tornet, ocb sacristigan som synes framåt, liknandes nog
et privet, svara ej mot den öfriga byggnaden. Ibland trädkyrkor
är en liten Capell-kyrka vid Eaumo ås utlopp ocb Locbteå marknads-plats, af samme Eif uppbyggd, den vackraste jag sedt.
Yid återkomsten ifr. Torneå besåg jag Nyby glasbruk, som
den besynnerl. Hofråd Nylander byggt. Det är skada, at den
grufliga vattufloden i förl. böst (bvilken ock bär i Uleåborg gjorde
stor skada) ocb sedän en eldsvåda i vintras, så illa bandterat denna
vackra inrättning; skadan som ban dervid lidit, i materialier, färdigt glas, byggnader etc. var ganska grof. Hän klagade dessutom
öf:r brist på tilräcklig afsättning afbvittglas ocb bouteiller: bvarföre ban nu nedlagt en del af värket, ocb förafskedat en bop arbetare. Detta låter ej upmuntrande för dem som allas med llere
nye Glasbruks inrättande i Finland (t. ex. Grottskalk på Ingeris!).
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li)!. sällsynta örter som jag kändelse-vis under min r’esa träffat, aro (utom Saxifraga Hirculus ock 2:ne species af Utricularia

på et kärr i Siikajoki, samt Sonckus Sibiricus på Limingo äng,
dem jag förut sedt) den sköna Diantkus Superbus i Kemi ocb Torneå samt Diantkus Arenar. på Tavast-Kyro skogen, de vackraste.
Men det blir nu tid at sluta, om jag ej skal ledsna nt Bror
med min rese-Journal. I nasta vecka ärne vi resa kärifr., först
långsmed Uleå älf til Säresniemi, så öf:r Uleå träsk til Cajana,
ock derifr. genom Idensalmi til Kuopio; få nu se, om vägen ifr.
Uleå träsk til Kuopio-vägen är så praeticable med calescke, —•
somman Ixär försäkrat mig, öf:r det bekanta karret Yaivasten-suo.
Bror lärer finna, at jag just reser såsom G-eograph; ock i fall Bror
råkar Secr. Biörkegren, så försäkra lionom, at jag straxt efter återkomsten til Åbo skal meddela lionom vigtiga kjelpredor til bans
Må väl!
tilämnade nya edition af Tunelds Geograpkie.

XXXII.
Ankoin d. 8 Septemb.

Kuopio den 28 Aug.

1794,

S. T. Min Högtärade Broder! Sedän jag ifr. Uleåborg kade aran
at skrifva Bror tili, kar jag besedt någon del af den Finlands vrå
som jag tilförene aldrig besökt, nami. Cajanaborgs-Län. Den 15:de
kujus reste jag ifr. Uleå, ock kamu följ. dagen til Särääsniemi:
kade Uleå älf som oftast i sikte, kvilkens södra Strand vägen til
en del fölgde, ock kvilken rätt majestätligt nedströmmar. Men jag
kade ej det onödiga mod at låta sätta mig nedför den farliga
Pykä forss (åtm. l 1 mil lång, utan afbrott ock lugnvatten), kvars
dån vi körde, men kvilken vi ej kunde nalkas landvägen, i ans.
tilde branta berg emellan kvilka den framrusar.
Det köga priset på Tjäran ock Smöret, kade lockat flere båtlag ifr. Paldamo ock Sotkamo at midt under bergnings-tiden nedforsla sinä varor til Uleå; ock så väl på Uleå-träsk som vid Cajana, mötte vi båtar, som Pielis-boer legt, at nedföra sit smör,
likasom vi sedän på landvägen mötte Idensalmi boer, som i lika
afsikt på kärror släpade smör ned til Vuolijoki: det förstår sig,
at desse långväga bönder voro Landtkandlare, som upköpt sine
medbröders varor.
Den 18:de ock 19 lato vi ro oss öfver det respectable Uleåträsk til Cajana, ock vidare fram til Sotkamo; kade merendels
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väder. Ämmä tvärbranta fall, af 15 fots högd, förtjenar
at
visserl.
beses; men kommer i högd ej emot Kyrö forss, el. annars i pragt emot Elfkarleby; hvad som höjer dess skönhet, är at
mankan komma roendes, utan fara, tätt under fallet. Om Cajaneborgs fastning qvad Messenius fordom med allt skäl: Then
först begyntet hän var en gäck! Men frågan är likväl, om ej de
yackert

g;le murarne och hvalfven kunnat nyttjas (likasom i Åbo) til Magasiner, som nu bredevid aro byggde af träd! Staden var usel, såsom jag väl kunde mig föreställa, til större delen bestående af
obebygda tomter, som nyttjades til äng; men ej så otäck som den
af någre blifvit beskrefven *). Ätskillige Officerare af Cajana bataillon bodde där, och skulle nu där snart ske Officersmöte af
hela Corpsen. Det ohyggliga hvalf, med en liten glugg, där den
stackars Messenius så länge satt fången, är ännu tämmel. conserveradt, och vi klängde oss dit in: detta monument hedrar ej
mycket den tidens regering!
Sedän vi besökt Paldamo kyrkoby (där 6 å 7 Stånds-persons
Hushåll finnas inom 1/ 4 mil, omkring kyrkan), seglade vi öf:r träsket tilbaka: men råkade ut för en storm, som satte oss i mycken
fara, så at vi måste taga land, och gå öfver en land-udd; träffade
dock båt på andra sidan, och kommo lyckel. til en by, hvarest vi
togo nattqyarter; rodde så til Vuolijoki by på Träskets syd-västra
strand, dit vi ifr. Säreesniemi förut afsändt vår Caleche, togo den
i båten och fortsatte resan upför Vuolijoki å, tils vi anlände til
början af den landsväg som börjat anläggas öf:r Vaivasten suo
(hvaraf i Tune Id s nyaste edition görs så mycket oförtjent väsende), och som vi fölgde til Nissilä gästgifvare-gård i Idensalmi,
hvarest Landsvägen ifr. Uleå til Kuopio råkas. Denna Vuolijoki
vägen är ganska usel; men vi kommo dock fram med hei voiture,
ehuru vi som oftast måste spatsera. Til lycka, träffade jag Paldamo Länsmannen i Säresniemi, som var på vägen at resa til
Vuolijoki, hvarföre jag bad honom låta efterse broarne, det hän
ock beskedel. gjorde, och hade låtit reparera de värsta ställen.
På Idensalmi Prästegård drögde jag öf:r et dygn: Lagus lät
hälsa Bror. Hit anlände jag d. 24;de; och tänker i morgon härifr.
fortsätta resan genom Kautalambi til
föga lär jag inÅbo.
Sept.
nan den 28
kunna vara i
Härifr. har jag gjort någre
sjös:
små excursioner til lands och
lefnaden här är helt artig.
Så väl i Wasa som TJleå hafva Hrr Landshöfdingarne värit
mycket benägne at meddela mig de statistiske underrättelser jag
begärt: äfven som deras Lands-Camererare och Läne-bokhållare
värit ganska tjenstfärdige. Unge Tulindberg har så aldeles stadgat sig, at hän blifver en dugtig ämbetsman, kunnig, ordentlig
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ocb flitig. Här äro 2:ne män frånvarande (utom Hr Landsh. sjelf,
som reser på sine rest-ransakningar) som jag gerna önskat träifa,
nami. Dir. Hall ooh. Lands-Camer. Salonins; men jag är ej aldeles ntan bopp at ännu innan afresan få råka den förre, ooh i
den sednares ställe meddelar mig Läne-Bokbåll. Ekblom nödige
nnderrättelser.
Ibland nyheter som jag bar först förnummit, börer det at
Conß. Boxström fått plnraliteten til Wiitasaari Pastorat, oob at
Dompr. Aio p sen s är vald til Stiftets Banco-Revisor. Man säger
ock (men bvarom jag ännu tviflar) at Lect. Lind skal skaffat sig
promotorial ocb ntan vidare prof el. omsvep transporteras til
Tbeol. Lection i Borgå. Äfven bör jag, at Rantalambi Campagnie åter skal skiljas ifr. Tavastebns Reg:te ocb blifva särskild Bataillon, förmodel. til besparing i Staten!
Men lustigt är, at man skal mycket yrka på den större svårigbet som för detta manskap är at komina tilbopa med Tavasteb.
Reg:te än med Savolax corpser! Likasom ifr. Wiitasaari vore
längre väg til Lankas än til Rantalambi, el. ifr. Rantal. längre
til Lankas, än ifr. Lankas til Rantalambi! Nu då landsväg går
genom Rantal., Lankas ocb Saarijärvi, bafva desse soknar lika
lätt at resa åt väster som åt Öster etc. Annorlunda var det fordom, när de genom sjöar, forssar ocb öfver näs etc. skulle krångla
sig fram.
Än lustigare är, at man skal räkna på denna bataillons stora
förökning genom de många i nyare tider tilkomne Nybyggen, som
vai til stort antal äro ntsynade ocb med immissioner försedde (til
vederbörandes goda sportel-förökning!) men ännu til större delen
onptagne el. nnder frihet; på de fleste äro ej h:ken bns el. åkrar
i stånd satte, ntan blott skogen bränd ocb nyttjad; ocb sedän de
skola begynna betala den nya förbögde skatten, vore nyttigt, at
man väntade med Roteringen i 20 år åtminstone, för at se burn
månge af dem blifva beståndande, ocb buruvida landet bärdar ut
med den nya skattläggningen, h;ket ser svårt ut, i ans. til folkets
ringa ocb svå p:ge-fångst. Hurn skal detta folk få pg:r, då det
så litet kan afsätta til sjöstäderne, när ej missväxt tvingar Osterbotningen at bärifr. bämta säd? At desse bönder sjelfve skola
binna nedsläpa sin säd, är orimligt; ocb då endast kronan ntsopar
mellan 20 ocb 30 tusende Rdr årl. ur länet, (ntom bvad processer,
Landtmätare, etc., etc. utdraga), så är obegripl. at de så länge
kunnat bärda ut, ocb prospecten för framtiden är bedröfvelig.
Men

P. S. Jag bad Bror sidst, at köpa mig Sv. Ac. Handl. sidjag mente den, bvari t. ex. Burman s jämförelse mellan
delen:
sta
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Oxenstierna ock Hickeleieu står, m. m. om den redan är tryokt.
Men särdeles önskade jag få det fragment af fortsättn. til Lagerbrings Historia som Gjörvell säljer: item om Bror kommer öfver något nätt exemplar af Le Jeune Anacharsis par Mrßartkelemy.
Mag. Prantzen låter anmäla sin respeot.
*) T. ex. at kusen vore blott rökpörten, torget en pöl etc.
Capellans-Hnset ekuru en underl. byggnad är dock af 2 våningar;
sädant Hus fins ej i Nådendal, ej keller sådant som det Capit.
Ladan äger ock bebor.

XXXIII.
Åbo den 29 Sept. 1794.
S. T. Min Högtärade Broder! Det är nu längesedan jag sidst
kade aran at skrifva Bror tili, nämkn ifr. Kuopio, k:ket bref jag koppas Bror riktigt erkållit; ej keller kar jag sedän i Hleå, ifr. Bror
erkållit någon skrifvelse. Jag återkom kit til staden d. 25 kujus
lyckel. ock med kälsan; ock den 2 nästk. Octobr. börja åtskillige
af oss at läsa publioe. Yid kitkomsten fann jag för mig flere paketer som Bror värit god ock mig tilsändt: i k:ka Hofrättens Dom
öf:r de oonspirerade ock öf:r Tkyselius, samt Hofrättens Protocoller öf:r Högmålet voro innelyckte, ock för k:ket allt jag aflägger ödmj. tacksägelse.
Kanske jag en annan gång, för ro skull, meddelar en ock
annan reflexion som vid desse pappers genomläsande fakit mig in!
Protocollerne, som med särskilde resande ankommit, kar jag ej
ännu kunnit få samlade; ty N:o 55—66 saknas: jag skal dock ransaka efter kvar de måga kafva stadnat; de som Alanus fått om
känder ock Holmberg kade med sig, kommo mig straxt til kanda.
Nu kinner jag ej mycket skrifva, förr än jag kommer mig i
full ordning; ock väntar snart af Bror bref med underrättelse om
kvad i stora verlden märkeligt passerat. Ekuru jag ej stort värit
ute, kör jag dock, at Kungens Dom öf;r complotteurerne skal både
vara utfärdad ock exsequerad.
Man gissar mycket om Presid. syslan i "VVasa; de fleste gifva
densamma åt Just. Oanc. ock nämna Hisinger til kans efterträdare etc. Också glunkas at ännu 2 Landsk. (i Hmeå ock Uleå)
skola entledigas. Eick Tandefelt något accord? Märkligt varat
17
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böra, det almogen i den sistnämdes Län mycket berömde bonom,
ocb flere beklagade bans öde; men Prästerne voro deremot ej bans
vänner!

I fall det roar Bror skal jag bärnäst continnera med några
anmärkningars meddelande nr min Eese-journal. Of:r bela den
delen af Finland som jag genomrest, var årsväxten skålig, eburn
ej justymnig: Yårsädet svagare, dock försvarligt i Osterbotten: Höväxten tämmel. klen, dock bättre i norrare delarne än bar i nedra
landet. Det böga Smör-priset gjorde öf:r bela öfra landet en ovanlig ifver at nedforsla denna vara til städerne; där vägar voro,
nyttjades kärror, i brist af dem, släpor genom skogarne ocb öfver
karren långs med spångerne; hvar som nånsin vattudrag knnde
nyttjas, npsöktes de: til bevis, burn nyttigt det vore för rörelsen
at rensa upp dem! Landtbandlare ocb Borgare-expediter ifr. sjöstäderne samlade smör allestädes; ocb den fattige landtmannen
(torpare etc.) som sjelf ej förmådde resa til staden, var glad at få
4 plåtar pundet, ocb vid Österb. marknaderna (i Calaj., Pybäjoki
etc.) 5 plåtar. Ack bvad varumängd Finland knnde prodncera,
om det vore tilräckel. befolkadt ocb upodladt, samt Husbållningen på bättre fot!
Koligt vore at veta, burn mycket summan af sammanskotten til
Sjö-utrustningen slutel. gör: den måtte ej vara obetydlig! Detta, jämte
rustningen, lär ej värit ovärksamt på Engländarena, efter de begynt bli fogligare! Kanske vår rustning ock i annat afseende, i
ans. til ställningen med grannen ocb bans rustningar, ej värit
ntan sin stora vigt!
Här pratas nn, at Presid. v. Post, innan ban går af, efter
upnådde 70 år, skal byta sysiä med Presid. Eeuterbolm! Jag
bör at Åbo Hofrätt blifvit med Assessorer rikebn förstärkt! En
gång blef ock dager för dess betjening, ocb de som nu råkade
vara i tour, tingo stark vind, för somlige kanske för stark; sammal. för ungdomen som nu träder fram i stället.
Vår Cantzler lär väl snart komma tilbaka? Jag undrar, om
Malmström skal åter krångla sig til permission? Vår Mag. Tammelander bar fullt alfvar at bli Pastor i 'Wicbtis, ocb reser åter
öfver til Stockhnn: få se om ban reusserar! Vid Acad. saknas ban
icke. Det fägnade mig at af Lindqvist få böra det stud. Scbönberg genom Brors goda biträde (såsom ban skrifvit) fått god ställning i sin väg vid Cammar-Collegio, ocb jag boppas ban visar sig
denna ynnest värdig.
Vår Arcbitect Bonsdorff (som ännu är på Jockis) skal til
Patrons böga nöje förrättat sin Commission: lustigt nog. Jag kan
ej undgå at bärvid påminna mig bvad Boileau skref om Claude
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Perrault! Yi äre rätt nyfikne at se Kungens expedition om Bonsdorffs flyttning: på Leotions-Catal. står hau imedlertid änim qvar
på sit förra ställe. Denne Catalog, som jag just nu fick se, skulle
jag skicka til Bror, om ej Secr. Alanus försäkrat at göra det.
Huru acquitterar sig Alopaeus i Stockholm?: inter uos, hoppas
jag, at hau förstår rätta sig efter tiden! Hälsa honom! Ifr. månge
bekante, under min resa, fick jag i Commission at hälsa Bror! Såsom Chronander etc. i TJleå, Lagus i Idensalmi, Krogius i
Rautalanoin, Walheim i Tavastehus etc., etc.
Hos Major Kalm var jag et helt dygn på hans boställe Keso,
närä Tavastehus: hän bar artigt upstudsat sit boställe, och fått
sig en artig och beskedlig Fru; samt blir en stadig och reglerad
man! Men är nitisk, som hän värit hafver, emot den föreg. tidens
planer!
At Stor-Amir. ämbetet blifvit uplifvadt, var en stor nyhet!
Gud låte ej den så mycket lorut betungade Staten derigenom lida;
men för öfrigt lärer det vara en återställning af det förra Amir.
Collegium, under annat namn och med något förändrad form, som
tyokes halva goda skäl för sig; någre djupsinnige Politici förmoda, at Hertigen derigenom tillika beredt sig någon influence i
tilkommande tid! Det fägnar mig mycket, at Ofv.L. Juslen fortfar at vara väl! Hvarföre tro Secr. i Committeen tog afsked? Yar
hän ej til nöjes?
Märkligt blir at se, hvad de tätä förändringarne i Prankrike
slutel. hafva för fölgder både på den Statens invärtes öde, och på
kriget! Et i alla afseenden lärorikt exempel blir denna Revolution
på alla händer, om allena.st mskjorna vore benägne at taga lärdom! Hvad är egentel. orsaken, hvaxdore ej om deras invärtes
oväsende får skrifvas i väre Tidningar?
Hvad tycker Bror om de documenter som i Åbo Tidn. blifvit
införde rörande fordna administration i Finland? Icke må sådant
illa anses? Jag hade nästan lust, at i ani. af min resa införa en
och annan anmärkning i våra Tidningar; men tidens kinkughet
väcker dervid så ofta betänkligheter.
At Post-Insp. Alleen aHidit, får Bror nog notification om;
hän tog afsked i rättan tid.
Yale et mihi fave!
P. S. Pastor Hjelt bar frågat Widenius, om hän skal ge
pg:r til gatans omläggning vid Brors gård? Magistraten lägger
hela gatan å nyo som stöter til Brors stora port, och bar påmint
om Brors quota dertil; men Hjelten, som ej gerna vill bifalla
p:ge-utgifter, knorrar deröfver: det lär dock ej hjelpa, utan kostnaden måsta bestås?

XXXIV.
Besvar. d. 14 Octdb.

D. 9 Oct. 1794.

Min Högtärade Broder! I dag fick jag de med Secr. Pomoell
sände bref ooh saker, livarföre jag på det kögsta tackar, ock skal
med dem förfara effcer Brors begäran. Hindrad mi af andra saker, kinner jag ej skrifva omständekt bref, men skal göra det med
nasta post; nu skyndar jag, medan kopp är at ännu med väre
Skeppare få tilfälle at kitsända något, at kos Bror ankalla, det
Bror af vanlig ynnest ville upkandla ock mig tilsända de på bilagde papper specificerade saker. Jag vet väl nu sannerl. icke, om
Bror kar mera qvar något pg:r af mig (utom Banco-myntet, kvarom
särskildt skal skrifva); men jag skal til nasta post se derefter, ock
om det tarfvas sända öfver mynt; jag koppas ock snart få veta
mit debet för de sidsta sakerne (Brantenbergs Tai, Sv. Acad.
Handl. 93, Hofr. Bom, Adv. Fisc. Besvär, Prott. etc. i Högmåls-

saken, dr Thyselii process).
Blef ingen ting sedän af De Bescke’s ock Krooks ankängiga klagan öf:r Tkyselius, som deras tryckta skrifter til HofrätHar Bror sedän inge af de för Völkner beten omförmäla?
Har ej vidare ergärde antiquariske saker kunnat få til kops?
Är
om
Doctor Lydeke
uplysning?
kållits
Ackola saken någon
utrikes
ännu
stadd?
Om Mag. Snellman besöker Bror, så var god ock bistå konom i kvad kan kan tarfva: kan kar rest at antaga Condition kos
Presid. Gr. Gyllenborg, på Gr. Taubes proposition; som kan är
fallen för kypockondre, önskade jag kan kunde vinna något muntert sällskap. Hans idit är pålitelig.
Malmström kar skrifvit til vår Eector, at kan redan erkållit Kongi, permission at vistas i Sverige några månader: månne
det kar grund? Intet bevis derpå kar kan ännu sändt! Hän kar
mycken olust at vistas på ämbets-orten.
Yår Arckitect (Bonsdorff) är redan kemma ock kar denna
vecka börjat läsa. G;le Capit. v. Willebrand kar afsomnat, til
föga saknad, menar jag, för sin famille. Prof. Gadolin köli i
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förra veckan bröllop med unga Mams. Tillinään, ooh bor i förra
Gråbergska gården, som Ass. Biörkbom gedt bonom.
Höres ej något vidare om Edelcrantzes befordran, ocb liknelsen til bans afsked ifrån oss?
Yår Mag. Ta m mela n der vill med sådan ifver bli Pastor i
"Wicbtis, at ban rest bärifr., med bustru ocb barn, til Stockholm,
at drifva på sin befordran: få se, burn det må lyckas.
Hvad bar Häradsb. Arpe sig före i Stockb:m, som så besynnerl. lämnade sin sysiä i Karelen, ocb med sin famille flyttade

öfver til Sverige?
Här sägs, at Gripenberg blifvit Öfverste för Tayast. Pegemente efter Ebrenrotb; löjel. är, at bans officerare aro så obelåtne med denna befordran!
Har Bror rakat Major Wetterhoff i Stockb:m? Hnru tro

det går med bans besynnerl. process?

XXXY.
Besrar. d. 4 Novcmh.

Åbo d. 23 Oct. 1794.

Min Högtärade Broder! Ebnru Bror täckts både bedra mig med
flere bref ocb sända mig flere saker innom en kårtt tid, så binner
jag dock ej ännn fullständigt skrifva Bror tili, såsom jag mig
föresatt; men så snart jag binner skaffa nndan bänderne de 3:ne
dispp. soin nn sysselsätta mig, så at jag får litet rådrum, skal jag
upfylla denna ang. plikt.
Jag bör nu endast heratta, at jag fått så väl brefvet ocb
pappren med Giers, samt brefven af d. 29 Sept., ocb 10, 14 samt
17 Octobris. Annu är Gin man ej kommen, men ban väntas snart.
Som jag ser, at ännn något pg:r är qvar bos Bror, så upskjuter
jag ock til bärnäst med ytterligare remiss. Men Bror bebagar
imedlertid af det återstående göra sig betalt för de utgifter som
Bror för Acad:s räkning gjort; jag skal bär, i min generella räkning med Bibliotbeket, dem upföra ocb pg:rne åter uttaga.
Som Segelfarten här imellän nu mäst lärer uphört, så bar jag
väl ej bopp at snart få öfver de på bosg. papper upteknade saker; men öfversänder dock förtekningen straxt, på det, ifall något
tilfälle yppas, Bror imedlertid må kunna efterband upbandla de
derpå uptagne böcker.
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Ass. Barck i Hofr. härstädes har under en resa til sin Svärfar i Nyland blifvit sjuk, och med möda hunnit til sin svåger
Lagm. Smalen, innan lian måst intaga sängen: hän skal hafva
fått en aposteme af så svår beskaffenhet, at föga hopp om lifvet
återstår; det vore en svår olyeka för hans Hus, om hän nu skulle
Den Mag. "Wikström soin
dö, ooh äfven saknad för Hofrätten.
här tog promotion, ooh sedän gedt sig til officer vid Armeens
Ilotta, sanat ändteligen blifvit engagerad vid Milit. Acad. på Carlberg, har här nyl. präsidert för en Disprn. Pörmodl. lär hän tanka
blifva Präst, ooh få sig et Pastorat!
Malmström har skrifvit hit til Cons. Acad. at hän redan
d. 25 Sept. fått Kongi, permission på 3 månader, men at det ej
ännu hunnit expedieras: underl. at det så länge skal utdraga dermed; kanske man väntar på Cantzlerns återkomst: när tro den inträffar?
Fins i Stockh. den curieuse boken Memoires des Cours Italiens par Gr orani? Den vore rolig at få läsa.
Här utsprids efter vanligheten allehanda slags prat: ibl. annat, at Neap. Hofvet skal förklarat oss krig; at fast de til England upbragte Danske skepp frigifvas ooh få skadestånd, skal det
saranaa ej gälla (man säger ej vara bevakadt el. sökt) för de Svenska; at fordom Prök. Eudenschöld skal fått lof at ifr. Spinhuset begifva sig bårt på landet, allt til Småland, at hon skal haft
för afresan myeket visiter (t. o. m. af Prinsessan?) så at platsen
utanför Spinhuset värit full af vagnar etc. etc. Bror finner, af
hvad art dessa nouveller aro.
Det kan ej vara Bror obekant, at Hofr.E. Hisinger under
sin härvaro i sommars scrupensade upp någre visse Personer härstädes (såsom Ass. Gr. på visst sätt Lagm. St. och enligt somliges
påstående Lagm. Synnerberg och Ofver-Insp. Sk.); derafharman
gjort en sådan Historia, at lian derjämte skal lämnat til Landsh.
en förtekning på flere som skulle tilsägas at skieka sig försiktigare i sit tai etc.: denna förtekning är i särsk. Codices myeket
olika; i alla exemplar upförjes] inter nostros Prof. G:d och B:f, i
somlige ock T. som visserh. ej värit myeket utlåten. Af denna
orsak kallas Hofr. H. här af vederbörande för Convents-Commissarius, såsom därtil af Eegeringen utsänd! Gud vet, om sådane
steg värka mera ondt el. godt!
Som Grjörvell hitsände förtekning på de Hist. böeker hän
ville auctionera bårt (samt med sine medel-priser) så ärnade jag
bjuda på dem hvilka å hosg. papper aro anteknade, men försummade at i rättan tid öfversända min lista; nu ser jag, at Bror inropat någre af dem, som var rätt väl.
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Eog var det vänskapsfullt af Danmark, at utstryka Armfelt
ifr. Elepli. Eiddarnes lista; men man interesseras at få veta, om
ock Eyssland tagit sit blå band ifr. bonom?
Alla vännerne
låta hälsa!

XXXVI.
Bt;svar. d. 4 Novemb.

Åbo d. 30 Oct. 1794.

Min Högtärade Broder! Så väl flere bref med h:ka Bror
bedrat, som ock de ifr. Stockb:m med Skepparen Ginman sände saker, bafva alla lyckel. anländt; ocb aflägger jag för Brors vid deras expedierande bafda myckna besvär, ödmj. tacksägelse. Altsammans var mycket välkommet. Af
Skepp. Berg bar jag ännu icke hört, men ban väntas dagebn.
At Hargs papper blifvit litet stegradt, är ej nnder nn då alla varors pris stigit. Broi’s fordran bos Bibbt är, om jag ej bedrager
mig, l:o för Lundska Lådan 1 Edr ocb i bärare:pg:r 12 sk. 2;o
för S e lii n s 1 Edr ocb för lådan bvari et partie böcker i sommars
öfversändes, 24, samt (såsom i Brors bref til Widenins tillägges)
bärare-pg:r 6 sk. S:a 2 Edr 42 sk. För dessa utgifter täckes
Bror göra sig betalt af minä pg:r som Bror bar om bänder, ocb i
vår räkning dem uptaga.
Jag nämde väl i mit sidsta bref b:ka ibl. de af Bror upköpta
böcker vårt Bibbk förut äger; men då Bror innan dess ankomst
hunnit dem bitsända, så skal jag, sedän jag fått dem om bänder,
ytterligare (i ans. til editionerne etc.) se derefter, ocb med de som
til Bibbket ej beböfvas, efter Brors ordres förfara; tackar imedlertid på Bibbts vägnar för detta förnyade prof af Brors välvilja.
Curieust blir at förnimma, bvari egentel. B. Palmquists
brotsligbet består, ocb bvad bonom dertil föranledt?
Bisaccio
fins ej på vårt Bibliotbek: är således välkommen! Af Krantzii
Cbronica Daniae etc. äge vi så väl Editio Princeps (Colon. 1519 Fol.)
som den Franckfurtiska af 1525 Fol. Således kan Bror väl aflåta
sit Exemplar åt Dr Blad (som vid tilfälle mycket bälsas ifr. mig).
Jag föreställer mig lättel. burn förtretlig finska versionen af
de politiska skrifterne måste vara, också i ans. til vårt språks
fattigdom i dylika ämnen, fastän en nödig fribet vid version (at
söndra meningar, uplösa perioder etc.) ej kan nekas, ntom b:ken
saken blir omöjlig, om man af vår menigbet vil begripas. Men
var bela öfversättningen nödig?
S. T.

innoin

en kårtt tid mig
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ISTog Tbeliöfyes genie, at hjelpa våra financer! Menjag tror at
utan en banqueroute, under hvad slags namu som häldst (t. ex.
Jöranssons system) blir det enda grundliga botemedlet.
Jag
bar bastat at läsa Blix: ban är mindre tyfpoikaktig i denna del
(undant. i slutet mot Prästerne, där ban ock, efter yanligbeten,
föreställer semi. facta orätt); ocb ebura ban yisserl. ej exbaurierar
sit ämne, så förekomina doek många grundeliga reflexioner, ocb
rätt dristigt sagda. Med et ord, det är en både underlig ocb märkvärdig bok.
Nastan var jag ock sinnad (oss emellan) om ej min tid värit
så ganska knapp, at anmäla mig bos Cons. Acad. til en Orations
bållande på unge Kungens födelse-dag; men im måste det anstå
til nasta år, vill Gud! Hvad säger Bror om denna idee?
Börjar det ej redan mera framlysa, burudant vårt bopp blifver?
Jag kom sidst, i brådskan, at utelämna den då omskrefna
förtekn. på någre böcker, bvilken nn bilägges, jämte 10 Edr i en
Hiksg. sedel, som Bror til förefallande bebof för min räkning täckes förvara.
Sedän jag i nasta år måste anlägga egen busbållning, så bar
jag ock Pallit på den mig annors så motbjudande tanken, at köpa
mig egen gård. Af alla gårdar i staden skulle jag bäldst äga
Hofr.E. von Glans; men den hålles så enormt dyr, at jag ej vågat ibop med densamma. Den gård jag bebor, är väl mycket förfallen, bar ingen källare, är trång etc. ocb med kojor omgifven
(så at ntan tilskott af 12 å 18 tusen Dl. den ej kan komina i det
stånd jag vill); men jag båller dock på at köpslå om densamma,
i fall vi om vilkoren kunna åsämjas. Sjöman vil sälja sin gård,
men den är så aflägse; it. Bag. Seippell som köpt Bergströmska
(förra Munktellska) vid Slottsgatans början, men jag bar om
dennes pris ej ännu fått definitiv nnderrättelse.
Ass. Barck skal dock börja komma sig.
När skal vår
Cantzler komma bem? Malmström bar värckel. åter utvärkat sig
permission på 3 månader, vid b:kas slut bans gikt väl lär bindra
bonom at innan med öppet vatten afresa. Hvad gör den mannen,
ocb bvad tänker ban? Som Edelcrantz ej bebagat svara på
Consui bref ang. Gadolins pretension på p:ge-lönen, som Malmström bittils innebaft, så bafve vi åter måst anmoda Cantzlern at
skaffa oss bans yttrande. Också bar åter Oons. bifallit Tengströms begäran at få byta Annexa: ban begär nu S:t Maria efter
ingen af Pbilosopbi vil bafva det: en Annexa blir i alla fall ledig; i brist af vocatio interna bos Pbilosopberne.
Få nu se hvad Cantzlern gör. Eaisonnerar ban nu åter så,
at den soin en gång fått Annexa, ej får bårtbyta den, ocb förkla-
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rar vår options-rätt (såsom sidst) bestå deri, at mottaga Annexa
el. ej, men icke at få bårtbyta en sämre mot en bättre, så yrkar
åtm. jag för min del, at Cons. deröfver skal sig lios Kongi. Mst
besvära, ty det är et uppenbart inbrott i väre privilegier, ooh en
orimlig förtydning af klara Kunga-bref. At vara så servile, at
inan låter Cantzlern ändra Knngliga författningar, opåtaldt, livarigenom alla vara rättiglieter bero af kans (el. en svinkundisk

Cantzlers-Secreters) nycker ock välbekag, är åtminstone mot mit
tankesätt; ändrar Kungen våra privilegier, så bjelper det ej, men
at en undersåte det skal göra, ocb vi dervid skole tiga stilla, det
är förmycket begärdt.
Tala imedlertid, för allting, vid vår Maelionom
uplys
om sammankanget, at Brandel ej må
cenas, och
til
alla
möjeliga
förleda konom
sottiser.
Hvad tro Jnstander kar för projecter i kufvudet, effcer lian
begärt prolongation på sin permission, til Cantzlerns återkomst?
Folket kar nu för tiden mycket af pretensioner; väl vore, om ntan
Consistorii körande inga steg i våra affairer toges!
Huru stå nu för tiden O. R. Rosensteins actier? ConverseBror med konom?
I går sålde Insp. Alleens sterbkus Loppis til Prof. Pipping
för 3,560 Rdr ock 50 Ducater i äreskänk. Alleens affairer stå illa:
lian kade ej drift, ej toimi! Sedän gälden är betald, lär föga återstå.
Yi kafve kär denna tiden kaft mycket regn.
En ledsam tvist liafve vi råkat i: vår med-interessent i Haveri grufva, Alström (understödd jag vet ej af livilken) sedän
lian i sommars gjorde et misslyckadt försök at sjelf göra en profsmältning, liar nu begärt syn på Kyrö forss, at där anlägga en
Masugn. Det vilje vi söka hindra. Ena stranden liörer Kyrö
Prästgård tili, ocli den andra Academien; vi skole skicka dit Alanus til d. 10, då synen sker. Kan Bror i den sakon gifva oss
något godt råd? Den ena grufvan (den första) liåller redan på at
blifva toin!
Alla vänner låta bälsa!

rar

P. S.

Nu på stunden fick jag bud af Skepp. Berg, at lian
anländt, ocb vil låta afhämta den inedbafde Ladan.
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XXXYII
Åbo d. 3 Nov. 1794.

Min Högtärade Broder! På Tidningarne annonceras en fortsättning af Lagerbrings Sv. Historia, oeli eburu jag aldeles icke
tycker om bans metbode, at på Franska sättet, ntan anförande af
skäl oob bevis, heratta quasi ex tripode, såsom jag af Eecensionen
i St. Posten ser, så måste man vai ändock köpa den. Men jag
vill minnas, at Gjörvell ock låtit trycka början af s;te Helen, el.
en fortsättning af värket, några arck, af salig Lagerbring sjelf?
Yar gunstig ocb fråga Grjörvell derom, sarat om de fås til kops,
tag ock dem för min räkning.
Om jag ej föxmt begärt contin. af Sjö-kortet öf:r Östersjön
(bvaraf jag endast äger första bladet, om Finska viken), så var
god ocb antekna äfven denna artickel ibl. mine reqvisitioner *).
Af Skepp. Berg bar jag riktigt bekommit Lådan med de deri
inlagde Böckerne, ocb straxt afsändt Bnxtorff til Jac. Bonsdorff.
Dionysius Halic. ocb Isocrates äger vårt Bibbk förut, just samma
editioner. Af Stobaens bar Bibb.t Gesneri första edition (Tig. 1543),
samt en Antverpisk (1575) ocb en Franckfurtisk (1581), men ej
Gesneri Tertia som Bror sändt (Tig. 1559), bvilken jag derföre
tager til Bibbket. Af Marssii Poemata fins i det g:la Bandet Bror
tilförene skänkt, blott en tredje del; altså är ock deraf det nya
exemplaret välkommet. Men af Eagvald Ingemnndssons Lag-version köptes på Psilanderbielmska auotion förut et oomplett
Exemplar, så at jag nu, med Brors tilstånd, allenast väljer det
exemplaret som vid jämförelsen finnes vara bäst conditioneradt,
ocb det andra förvaras til Brors ytterl. ordres. Får jag lof at åt
vår Bot. Demonstrator Dr Butström (som är en flink man jämväl utom sin sak beläsen ocb kunnig i flere saker) offerera de bot.
piecerne som Hellenius förut äger, ocb bvarom jag skal i dag
Af Linnaei Oratio Inaumig af bonom närmare underrätta?
gur. ocb Brovallii Examen etc. äger ej Bibbt denna Editionen
som Bror nu täckts förära; ej beller Grönings piece, eller samma
Dosbelns piecer om Ester bar ej Bibbt
edition af Soburtzfleiscb.
oomplett tilförene. Budbecks, Lindens, Tillands, Svedbergs, Id-
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mans, Emporagrii medsände saker bar Bibl:t förnt, de öfrige bar
jag ditflyttat. Dupletterne förvarar jag, til Brors vidare ordres!
Jag glömde sidst i brådskan heratta, at jag med Lieut."Wikström sände en packa med Ab. Dispp. til Corn. G-yllenliabl närä
Skara: dem beder jag Bror är gnnstig och tager i förvar, til dess
bans Oommissionair kommer ock dem kos Bror afkämtar.
Jag lär ock galet sidst berättat om Loppis-bandel: Pipping
bar för detta Säteri med 5 Prälsebemman, betalt 9,555 Edr 26
sk. 8 rst.
Det yar en ledsam nybet som Tyska aviserne sidst medbragte,
om Kosciuscos oeb bans Polackars olyeka! Är ännu någon Polsk
Cbarge des Affaires i Stockholm? Ar 1791 gjorde jag bekantskap
med en nng Grefve Sierakowski, börande til Polska Missionen,
en myeket litterat man.
Alla vänner må väl ocb låta bälsa!
Jag yar i går bos Prn
i
beklagliga
olyekan,
ans. til sin son, med
Bremer: bon bär den
mera utvärtes ståndaktighet, än jag kunnat mig föreställa. Hennes
dotter ocb besynnerl. måg voro ock tilstädes.
*) Likaledes de af Prof. Boethius nyl. utgifna Stycken til
uplysn. i Pbilosopbien: jag ville se burn långt ban adopterat Hanti sk a systemet.

Kota.
1. Hunter om Neapel, öfvers. i sammandrag af Ödman.
2. Berchs Inledn. til Allmänna Husb&llningen.
8. Dnbbs Åltare-Tal för Sv. Academien. 1 Ex. (åt Europaeus).
4. Prott. om Lnndska Studenternes oväsende.
5. NB. Far man i Stockh. köpa Girtanners Pelit. Annaler, samt Arckenholtzes Minerva? ecli hvad kostan, i den häudelsen, årgången?
G. G-enom misstag, fattas inig af Ugglas Rådslängd B:de el. sidsta afdelningen
(ifr. 1772 til 1789): den beder jag at erhålla.

XXXVIII.
Besvar. d. 31 Novemb.

Åbo d. 13 Nov. 94.

Min Högtärade Broder! Myöten tack för Brors ang. bref af d. 4
Det var oss
bujus, ooh. de deruti meddelade interessante saker!
yår
obebaglig
tidning,
sjuk
en
at
Cantzler värit
ooh. så länge kommer at dröja bårtta. Manne ej Konungens resolution ang. Anat.
Professionen ändock kunde af Cantzlers-Secreteraren oss tilsändas?
Det medför flera olägenbeter, at dermed så länge dröjer. Värst
är med Annexe-saken, som bör i så god tid vara afgjord, at de
kanna i nästa maj tilträdas.
Är det värkel. något bopp, at besparingen af de vacante Pastoraterne i Finland, kunde fås tili
byggnings-hjelp för oss, ocb bar Cantzlern gjort något därbän
Annu är ej Alanus återkommen ifr. sin resa
syftande steg?
Jag
ej om jag berättat Bror, at vi frågat vår ledmins
Kyrö.
til
samma Gruf-interessent, om lian ej ville låta oss lösa af bonom sin
rätt? Men ban bar det aldeles afslagit; som visar at karien, soin
sjelf är utfattig, af någon hemlig förlagsman understödjes. Då
jag i sommars på Kimo bruk i Osterbotten råkade Bruks-Patron
Björkman, yttrade hän sig bugad at lägga sig med oss om vår
grufva i ban del; blir ingen annan råd, så få vi väl lof at tanka
på det steget; men ondt gör det mig om våre fattige bönder, som
då skola säljas til trälar?
Månne nu Telegrapben kan bjelpa Edelcrantz til säte i
Cantzli-Collegio? Onskeligt vore det för oss! Ean är en besynnerlig man; i ani. af Gadolins prsetension på p:ge-lönen soin
Malmström genom privat-convention innebaft, börde vi Edelcrantz, bvars rätt vi ej tordes förbigå; men ban bar ej bebagat
svara oss. I bopp at vår Canceller skulle i sagdan tid återkomma,
bådo vi åter bonom at skafiå oss svar ifr. Edelcrantz; men nu är
ock den utvägen förgäfves!
Bror klagar öf:r sine trägne göromål: jag bör ock, at Bror
åtagit sig långt mera, än Brors egentel. skyldighet fordrar. Men
om ej vederbörande tvingas at ock sjelf uparbeta sig, så blir en
sadan träldom för Bror altför plågsam i längden.
■—■
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Grirtanners Annaler liade jag nog lust at äga; har Bror läst
dem? Om Bror täckes bedja Utter at skaffa Berohs Allm. Hushållning, så torde hän kunna skaffa den, om icke så straxt, likväl
Det var lycka för Gjörvell, at hans Hist. Biblioframdeles.
thek så väl betaltes. Man får för öfrigt gifva sig til tåls: hvad
man ej den ena gången får, kan man få den andra. Om Bror
händelse-vis kunde få köpa de af mig förteknade böcker, så blefve
de altid välkomne.
Af Åbo Tidn. ser Bror, at Presid. Post mist sin Prn: hon
dödde i oolik, likasom Bror skrifver om Ärkeb. Troils Fru; om
detta sidstn. dödsfallet har jag ej hört at någre Notif. bref ännu
hitkommit.
Om våre öfverreste lycksökare kunna skaffa sig
fram, lider jag det gerna, hara de ej surreptitie tränga sig in vid
Academien.
Om den i Danmark tiltänkta revolution, hafva här olika berättelser gått; soml. säga, at ock pöbeln dervid värit i rörelse,
h:ket andre neka; deri komma de öfverens, at man måttat åt
Bernstorff. Yäl var det, at denna gemena anstalt misslyokades.
Af Dr Eutström hör jag, at Prinsen af Hessen var i Danmark
mycket hatad; underligt, at vederbörande vid sådane nptog icke
mera calculera på Nationens tankesätt.
Ned nasta bref skal jag sända Bror en liten summa at tilställa ali. Gahms hustru; väl var det at Gubben dödde, ty hans
omständigheter voro svåra; odugliga qvinfolk hade hän ock, ni
fallor. Äro Acad:s Exemplar ur deras händer? Och hvad anstalt
bör med dessa exemplar framdeles tagas? Ty at bestå drygt arvode för deras samlande, är det samma somat köpa dem, med den
skilnad, at man i det sednare fallet kan väljä de som duga.
Hvad tro resultatet blef af det så kallade Upfostr. Sällskapets
Sammankomst, som i Tidningarne var kungjord?
Blefvo Hernösands Lectores sedän actionerade, ooh är den saken slutad?
Det var en underl. Annonce om klubben el. Societeten i
Dsevelska Huset, som i alla våra Tidn. lastesi Förmodl. lär den
vara formerad af Diplomatiska corpsen. Men kungörelsen var så
mörk och underlig, at månge (med fägnad!) ansågo detta nptog
för et bevis af Eegeringens svaghet, och allmänhetens esprit at
uppenbarl. trotsa förordningen, h:ken Eegeringen ej vågade värkställa!

Ifr. Heinola län höres, at folket där har en elak esprit; de
tryckande utlagorna, vanmagten efter kriget, Svedje-förbudet, göra
folket så ledsne vid sit land, at de vid minsta vink äro färdige
at det öfvergifva. Gud förbjude, at Eyska Hofvet ej må practisera
til dem löften om stora förmåner (som sedän stadna i bedrägeri!)
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om de vilja flytta ut til dess colonier, då fruktar jag liögel. at
hälften af folket sktille stjäla sig bårt. Är det rimligt, at på en
gång förbjuda allt svedjande på stenbunden mark? Hela Menduharju, Christina, Hardola, S:t Michel halva ej annan mark. Tror
man, at häldst i stenbunden mark, åkrar som ersätta Svedjebruket, med en förordning, med et pennedrag straxt kunna produce-

ras? Eller vil man, at folket imedlertid skola lefva af luften?
Herrskaper ifr. Tavastland, få Torpare ifrån denna olyckliga trakt
med största lätthet, ty folket är färdigt at på de sämsta, an mera
på förmånliga vilkor, öfverge sit usla land. Men är detta Politicuin?
Har ej någon tänkt på, nu då så många ilyktat ifr.
Holland, Nederland ooh Tyskland, at locka dem hit til Sverige?
Häldst dem som ha Capitaler?
Bror lärer väl köpt för min räkning Protocollerne om Q-r.
Har
Ruths redogörelse, i fall Bror tyekt dem det förtjena?
uprensning
til
Trollhättans
sedän
nya
den
anstalten
kömmit til
stadga och yärkställighet?
Af någre orthodoxer enl. g;la läran, har jag härstädes hört,
at Blixens bok är et skamlöst pasquill öf:r sai. Kungens regering.
Har Bror fått se, el. hört omtalas, en skrefven piece, kallad
Minä Tankat-, som i tysthet circulerar? Den skal vara författad af
en Präst i Skåne, och går ut på en föreslagen förbättring i hela
vår Constitution, särdeles Nationalrepräsentationen; är ej illa skrefven, och innefattar många sanningar, men rör et altför farligt
ämne.

Jag har länge värit öfvertygad, at vår repräsentation visserl.
orimlig, då hela högsta magten skall utöfvas af Ständerne,
altför
är
detta
har en bedröfvelig erfarenhet nogsamt bestyrkt; den är
och
både calculerad och tjenlig endast at gagna under en Konungs
administration, som vill sit folks väl. Men också må vi ej tanka
på något annat Reg. sätt, om vi skole kunna bestå, häldst någorlunda emot vår öfvermägtige granne, än en med tilräcklig magt
och god vilja utrustad Konung; och jag önskar ej, at folket sysselsätter sig, häldst i dessa farliga tider, med at raffinera dermed!
En Lieut. Hieman der, som skal hitkommit med survivance
på Skunks sysiä, bjuder sin företrädare 9,000 plåtar för afträdet.
En i alla afseenden underlig och betänkelig sak för Skunken!
Kommer Stor-Amirals Ämbetet vid stora liottan at residera i
Oarlscrona el. Stockholm? Jag ville veta, hvarest Öfv. Lieut. Juslen får sin station.
Hvarest tro Q-ahms Samlingar komma at stadna?

XXXIX.
Ankom d. 8 Decemh.

Åbo d. 1 Dec. 94.

Min Högtäracle Broder! Efter lång väntan fingo vi ändtel. flere
Svenska poster i går, på en gång. Tillika erköll jag Brors ang.
af d. ‘2l Nov. ocli tackar ödmj. för de deri meddelade underrättelser. Brefvet til Bonsdorff kar jag sändt til kans qvarter: kan
plägar om Onsdagar ock Lördagar komina in til Staden. Widenii
bref bekåller jag tils kan återkommer; kan är nu sysselsatt med
sine giftermålsfunderingar, ock derföre bårtrest at besöka sin brud,
ekuru kan ännu vil kålla det kemligt, kvarföre Bror ej bör låtsa
veta deraf: kan gifter sig med en Mams. Taulerus, Polvianders
Svåger i Tavast-Kyro.
Jag är i flere afseenden glad öfver Edelorantzes befordran:
kan kar capacitet at väl förestå sin nya sysiä, ock vi komma oss
närmare i ordning. Alit skäl är deri, at Gadolin blir Bibliotkecarius.
Tack för Brors löffce at ytterl. sondera Biörkman; imedlertid måste vi kängla med vår grufva, tils man får se, kvad deraf
blir. Masugns-synen blef npskuten til nasta vår, emedan Terminen ej i laglig tid blifvit kungjord. Af Beckmans försök på
Fredriksforss med vår ditsända malm, blefvo vi ej mycket kloka:
det syntes nogsamt, at det ej var kans alfvar at deruti vilja upriktigt tjena ock uplysa oss; vår dryga kostnad på malmens ditsläpande, var en ibl. de flere lärpenningar vi redan fått lof at
bestå.

Gerna må Malmström taga afsked ifr. oss; det kar ej värit
konom bekageligt at kär vistas ock arbeta. Men kvar skal kan få
pg;r til accordet med Wilde? Gud bevare, at kan genom aocord
finge paoka på oss en efterträdare; kan kar sjelf intet beköft gifva,
ock om Acad. syslor skola begynna säljas, så är snart förloradt
med kela värket. För ali ting, bjud tili at genom allt betydligt
folk Bror känner, afvända ifr. Academien en sådan olycka!
Historien om Clubben i Daevelska Hnset var rätt interessant; jag kade önskat, at annoncen til publiken värit något tydligare, så at anledn. til orimliga förtydningar straxt blifvit afskuren.
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A propos af Potocki, kvad skal kan göra i Stockk. nu då
kans Fädernesland ligger i yttersta Själ-tåget? Månne i kans suite
ännu är en nng G-r. Sierakowski, som jag 1791 gjorde bekantskap med kos Cano. S. Fredenkeim? Hän yar en mycket litterat Herre, ock väl värd at vara känd med.
Månne det prsetenderas just alfvarsamt, at andra Län ock
Stift ock oorporationer, skola på samma sätt genom deputerade
complimentera Regeringen, som någre begynt? Jag tyoker at man
ultra quod opus est, vil imitera sai. Herrens manoeuvrer!
Iki. Qakms Collectanea fins visserl. mycket godt, men ock
mycket lappri, ty kan var utan ali urskillning, endast fiitig. Härkos sänder jag Bror 8 Rdr, som Bror vid tilfälle kan lämna Grakms
änka, såsom en privat kjelp af mig, i ans. til min bekantskap med
sai. G-ukken.
Med sidsta post erköll jag et bref ifr. Secr. Sundel, som berättar sig vara Cantzlist vid Riks-arckivum, ock erkjuder sig at vara vår Acad:s Commissionair vid Inrikes Exemplarens m.ottagande ock kitförsändande. Känner Bror konom? Jag
träffade konom några gånger kos Probsten Nordin; kan tyckes
vara beskedlig man: jag ärnar fördenskul anmäla detta ärende i
nasta Oonsistorii Session. Men öf:r 8 Hdr kunne vi ej bestå i
arfvode. Hän säger sig ock kafva samma Commission af Hpsala
Academie.
Jag råkade i går Prof. Haartman ock Secr. Pomoell, som
skulle soupera kos Fru Bremer: jag bad dem på tjenligt sätt
avertera kenne om den anstalt som med kennes olycklige son blifvit vidtagen. He sade mig, at kans kitresa, nu under en så sen
årstid blifvit contramanderad; men brefvet derom torde ej i tid
framkommit. Het är en bedröflig sak med den stackars ynglingen; kan förekom mig väl altid mycket innug, misstänksam ock
til niskket disponerad; kade ock en mine, som kvarken liknade
Fadrens el. Modrens: men en så stor olycka kunde jag ej formoda
skulle konom förestå. Jag admirerade den contenance, med k;ken
Modren, då en gång denna olycka kom på talet, när jag sidst var
koskenne, densamma kunde bära, ekuru väl det nog syntes at
den gick kenne närä. Hon kar nu sin dotter kär (tilkka med mågen) som väl något lär kjelpa at skingra kennes smärta. Herom
är jag viss, at Boxströms möda ej lämnas olönt.
Som vår vinter nu åter slagit om (ekuru blidan ej synes
blifva långvarig), så torde väl de ännu saknade Stockkolms-fararne
kiima återkomma, ock jag således kuuna erkålla de saker som
Bror med Åkerblom lofvat mig tilsända.
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Det vore nog oförmodl. om Tammelander fmge Wichtis,
framför Ignatius, soin nn där lärer löpa i kapp med honom, men
nögd vore jag, om hän komme ifr. Academien.
Här berättas, at Wetterhofs proeess (med Hagelberg) skal
se ut at taga en för honom olyokelig utgång: det vore beklagligt,
ty om hän förgått sig, har det väl ej skedt af elakt npsåt.
¥eman har med hustru ooh barn i flera veckor uppehållit
sig här i Staden, dels at låta ympa kopporna på barnen, dels at
låta döttrarna lära dansa etc. Hän fortfar at vara en ypperlig
hushållare.
Jag lärer väl tilförene berättat, at Witfotharne
såldt bårt sin gård, vinkällare etc., åt tvenne Stockholmare, som nu
drifva den handein. Consuln tycks ej vara inquiet at begifva sig
hastigt tilbaka til Frankrike, där hau imedlertid lämnat hustru
ooh barn.

Hu hafva både Bispen, på sine barns vägnar, ooh Fru von

Köhler, klandrat Brovallii Test:te; få nu se, huru den processen slutas! Jos. Bremer är aldeles bårtflyttad til Tykö; äldsta
sonen bor i Stadsgården ooh skal drifva Fabriken, men måste först
negociera pg:r til dess inlösen af sin Fader. Hans unga Fru
ser beskedlig -ut. Är det sant, at andre sonen, som skal blifva
Bergsman, tagit sig en Condition i Stockhim, såsom informutor i

något Borgare-hus? Brinkala ej ännu färdig byggde gård, bjudes
nu ut til sain!
Yår Språkmäst. Danet gifte sig nyl. med en Mamsell, som

värit Fransyska hos Gen. AYillebrand; ooh Hytners änka, som
en tid värit rörd til sinä sinnen, har ock nyl. gift sig med en
(förmodl. ej heller klok) man, h:ken här värit Skräddare-Gesäll,
sedän, såsom sägs, mästare i Stooklnm, ooh ändtl. officer (Fendrik?)
vid Götha Gardet.
Yår Gadds ena öga blir allt värre; det ses nu tämmel. tydligt, at hän däri får svarta starren. Apropos af Gadd, om Bror
ej nästa år hit återkommer (som jag föga tror) så blir et gement
tracasserie oundvikligt med Gadd, h:ken nödvändigt vill bli Hector; til h:ken syslas updragande åt honom, månge aro obenägne,
af flere skäl!
Yid tilfälle af en Trägårds-karls bröllop nyl. hos Acad. Trägårdsmäst. Blomberg (h:ken värit denna tiden sjuk, förmodl. en
fölgd af hans elaka diaet! Tänk at denne förut beskedlige kari
börjat supa!), då efter vanligheten en hop löst folk skockat sig
tilhopa, blef en Borgare-son så svårt slagen i hufvudet, at hän
dagen derpå afled. Gerningen skylles på en liderlig Ab. Student,
en packares son härifr, staden, som ook skal heta Blomberg; det
li)
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blefve en förargelig sak, ock kögst obekagl. besvär för Consist.
Academicmn!
Då jag i går var på en Concert, utan at ännu hafva läst aviserne, fick jag köra om den stora ooh. oförmodl. Eiddare-promotionen. Denna nyket, som där i kast utspriddes, ntan vederbörl.
omständigketer, gjorde obehaglig sensation, ock väckte fruktan
för flere innovationer mot K. T:te. Det politiska sopkisteri kvarmed anstalten bemantlas, karman väl ock sedän nog kaft at påminna vid, i det at belöna', menas vara oskiljaktigt ifr. at regera;
men farkågan för ytterligare försök, kar dock saktat sig, ock altsammans tros blott vara bevis af visse kerrars stora bekof af band
ock stiernor, då en kop andre måst tagas med på släptåg! Hvad
den verlden är underlig!
Men den anstalten, at soldaterne nu åter skola klädas i blått,
derigenom
ock
en ny tnnga (cui bono?) kvälfvas på almogen, under en tid då dess välvilja ock förmögenket väl tarfvas til andre
angelägnare bekof, väcker mera knorr. Ock kvad underliga infall, i en så kinkig conjnnctnre!
Det köga Spanmåls-priset kar så bårtsopat ali säden kär omkring (som blifvit sänd til Sverige) at et Blekinge-fartyg som kom
sidst, ej kunde få köpa mer än 300 tunnor; ock kade Sjöfarten
längre värit öppen, kunde brist på nödvändigt förråd til väre
Stadsboers bekof kalva i vinter värit at befara. Jag tror knapt,
at Skärboerne ännu fått sin fyllnad.
Min respect ock kälsninYårt folk kar kaft kälsan; en ledsam cagar til alla vänner.
tarrkus kar väl besvärat mig på någon tid, men jag koppas, at
Alopteus lär nu snart begifva sig på
den skal snart gå öfver.
kemresan.

XL.
Åbo d. 8 Dec. 94.
Min Högtärade Herr Broder! Brefvet med Alopteus liar jag riktigt erliållit ock brändt upp. Skepparen Åkerblom är väl redan
i förl. vecka anländ; men som Communication emellan Beekbolmen (där Jakten ligger) och staden är svår, bar jag ej ännu erBoxström bar besökt mig: den olyckl. Breliållit mit paket.
mer kom utan nya tilstötta olägenbeter bem. Alopaeus reste bärifr.
•-

i sidstl. fredags.
Ännu bafve vi ej fått Posten ifr. Stockb:m af d. 2 bujus.
Isen var redan så stark at man åkte på ån, men slog åter upp,
allt intil Lazaretet, frös väl i förgårs mot natten å nyo, men i
dag bafve vi igen blida.
Til nya Spinbus-byggnaden båller Entrepreneuren ocb Byggmästaren på at gräfva grundval: det blir en ny prydnad för staden. Et Arbetsbus ocb Hospitals-bus (för sådane uslingar som
ingen vil berbergera) skal ock af Eattig-Direction upbyggas, i
granskap med Lazaretet, men blir litet ocb med busbållning.
Öfver-Dir. Bremer båller på dagl. at på Auction försälja
allt sit kram; mycket af Tyska varor! En del går bårt för nog
låga pris.

Inter nos, bar jag bört, at vår Extr. Pbilos. Adjunct Gadolin
värkel. ligger med Malmström i bandel om bans Profession: ban
skal bjuda i accord 1 tusen Pdr, men Malmström som beböfver
tilsit accord 2,000 DL, vil därjämte låna mot sin sedel, af bonom
1 tusen Edr, ocb detta lån anser åter Gadolin förloradt ocb vil
ej gå derpå. Nog är Gadolin snällt ämne, bar både godt bufvud
ocb goda kunskaper; ärnar ock nasta år, för at perfectionnera sig,
anträda en utländsk resa, åtminstone på et år, så at jag ingalunda
vore emot bytet. Men de fördömde accorderne! Utan at Cantzlern lofvar understödja saken, lär ej Malmström töras göra bar
vacanoe; ocb Gadolin ser sig nog före innan ban ger ut sinä pg:r.
Hvad styrker Bror oss til i denna sak?
Med en Prästman ifr. Österbotten, benämd Sinius, som bär
genomgått Pastoral-Examen (mit genauer notb, ocb ex immensa
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gratia!) ocli i öfvermorgon reser til Stockholm, skickar jag Bror et
vidlöftigare bref. Alla vänner låta hälsa.

P. S. Nastan alla Stadens fartyg äro ute på fragt til Franketo.
Hvad pg:r denna handel drar in iEi ket, kan deraf slurike
at
blott denna stad, för de fartyg, som ifr. Eiga tagit frakt, i
tas,
Ang.
sidstl.
månad slutat om 70,000 Edr! Men Tull-karlarne (och
följaktel. äfven Kronan i sin mån) tycka ej om den förtjenst som
i tuli ingenting importerar.

XLI.
D. 10 Dec. 1794.
Min Högtärade Herr Broder! Besynnerligt är, at af Eesolutionen
ang. Anatomiaa Professionen ingenting hörs. Det synes som denna
expedition skulle hunnit redan hitsändas ifr. Cadix, än sedän ifr.
Stockholm, el. ock Pommern; Consistorii bref ang. Marise An-

nexa, hvartil Tengström såsom den ende sökande anmäles, bar
för någon tid sedän afgått; jag satte up det på begäran, okrusadt
och alfvarsamt; få se, när svar derpå kan anlända.
Nu går här et rykte, at Ignatius skal fått Wichtis; då lära
Tammelanders affairer komma at stå nog tvetydigt; hän täcks
Sedän Hofrätten i någon del änagera tämmel. å la Weman.
drat Eectors-ämbetets utslag i tvisten el. utsöknings-frågan mellan Schalberg och Eeuterholm, har den förre skaffat sig pg:r
och deponert dem i Acad. Eänteri; men vil ej utan mot sedelns
återfående aflämna dem, hvarmed Ehrenmalm difficulterar, emedan hans principal lärer vilja söka rättelse i Hofrättens gjorda
ändring. Innan kårt får man väl höra utgången.
Jag har sedermera ej kömmit at fråga efter, om Eossiska
arfvingarne gingo til Kungs emot Hofrättens Dom mellan dem och
Lutman: Bror måste veta deraf?
Comedien med lyckönsknings-Deputationerne spelas nu så ifrigt, at man väl också ifr. vårt land lärer äska sådane oratorer!
Men hvartil tjenar det, at betunga landet med sådane onödige depenser? Lita vederbörande värkel. på det sladdret som vid sådane
tilfällen framförs, och tro sig derigenom mera säkre om allmänhetens tilgifvenhet, än genom dess tysta bifall, så bedraga de sig
sannerligen.
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För öfrigt bar folkets bemliga fruktan, i ani. af Riddarepromotionen, ingalunda upliört, at försök til betydligare rubbningar i Testamentet, på en el. annan väg kanna vara åfärde: bvarifr. oss Gud bevare. Man måste kanna Nations tankesätt alltför
lila, om man ej vet, at då tiden infaller, blott en declaration af
den unge Herren, nmndtlig el. skriftlig, skall göra alla planer til
tidens förlängande (sakens rådligbet i sig sjelf lämnas i sit värde)
om intet, ocb belt visst yäcka somliges svåra fall, ocb nya judicielle undersökningar: man boppas, de må ej vara så förblindade.
Men är något sådant i farvatnet, så är bäst, visserl. bäst, at vara
procul a Jove!
Berättelsen någorstädes (såsom Rbyzelius plägade citera)
om calaser gifne af Just. Cantzl. på befallning, var ock allarmerande! Antingen bar man fruktan för det föreg. (bvartil ingen anledning är) el. vil man tilställa in futurum något somman förutser skola misshaga folket, ocb menar allmänbeten skola med mat
försonas? Ocb burn förenas detta med den pronerade tarfligbets
principen? Ibl. andra galna ideer som folket i sin misstänksambet
faller på, är ock den, at man torde vilja förmå K. at sjelf begära
minorennitetens prolongation? en underl. idee, buru man vänder
den, ocb visserl. litet at calculera på, men så beskaffad, at om
planen skulle misslyckas, brott ocb såleds skäl at straffa dem man
ville fälla, vore tilreds at upgifva. Sed Deus meliora!
Yisst är, at månge öfver sine erbållne stjernor ocb band måste kändt mycken hugnad ocb tröst; men månne ej ock månge
som blefvo förbigångne, derigenom käncle ny retelse til missnöje
ocb grämelse öf:r sit förlorade bopp. O quantum estin rebus
inane! Ingen bar jag bört, som ej isynnerbet uppebållit sig vid
Pres. A. R:s [Reuterbolm] lysande ocb af allmänbeten universaliter kände ocb erkände förtjensters snälla ocb rikeliga belöning;
it. Landsb. Gyll:s [Gyllenstierna] etc.
K:s tai ang. Exc. R:s
[Reuterbolm] förtjenster bar ock väckt mycken attention: ban
syns vara tämmel. vår medregent. Hvad det bidrar at öka afunden
ocb mångas barm, när förtjensterne så obofligt upböjas.
Detta återkallade bos många minnet af Tbyselii sak, i bvilken ock R. tämmel. syntes gå pari passu med sjelfve Hert. Regenten! Denne Tbyselius måste värit en dåre: det röjer både stylen ocb innebållet af bans förgripel. bref, äfven som bela ideen
varat skrifva ocb afsända det. Hans öfriga skrifter äro ej mindre
affecterade ocb narraktiga, ocb bans ömsom oförvägna, ömsom
krypande förbållande, utmärkte en usel sujet i alla afseenden!
Men den parallel til bvilken R. uplyftes emot sjelfve Hertigen,
kostade på at fördraga. Den underl. titeln Rikets Herre som sai.

—■
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Kungen inventerte, kan knapt på något ställe göra vidrigare intryck.
Af Brors sidsta bref synes, soin Bror ej sknlle lita på postens
lielgd; onyttiga aro föreg. reflexioner, men efter det ibl. är en
lättnad at säga bvad man känner, så bar jag velat säga liuru folket liär raisonnerar, ocli likväl ej förtro dessa reflexioner åt pesten: sänder derföre detta bref med en resande; at det är blott
för at af Bror läsas oclr sedän upbränn as, såsom jag gör med Brors
bref, finner Bror lätt.
Hämden öf:r den odrägliga orättvisan at li. ej biöds til måltids, var billig: nngefärl. soin i den gamla sagan revange Mr
färgkarl! Ack livad svagbet! Men tillika hvad influence ocb predilection!

Underl. är, at Regeringen i dessa svåra tider kan nmbära den
inkoinst soin bränningens inställande på flere orter ocli tnllens
minskning genom öfverflöds-förbudet, medför! I ani. af Yppigliets
förbudet, så plågas folket här med många tvifvelsmål. Kan Bror
ljuset, uplysa oss t. ex. l:o om siden battsoin är närmäfe
band ocb siden hatt foder (bvarmed nästan alla finare battar äro
försedde) äro förbndne? 2:o om vi på väre miiformsråckar få låta
siden-snören ocb siden-knappar qvarblifva? el. om vi böre sprätta
bårt allt detta, likasom fodret? Derom äro de lagkloke bär af olika
meningar!
Underl. at under så stor brist i staten, likväl Kungsgårdar
bårtskänkas under deras lagliga afkastning! Här sägs, at Amir.
Steding bårtsålt sin arrende-rätt för 6 tusen Rdr! Underbt, at ej
vederbörande frukta en sådan räfst, soin den nu öf:r Gr. Ruth
anställes. De Prott. (med de öfrige sakerne som Bror var god ocb
sände med Skepp. Åkerblom) bar jag nu fått om bänder, ocb
skal begynna studera på dem. Myckeu tack för besväret med alla
mine commissioner!

Men ang. fortsättn. af Lagerbrings stora Hist. (den Gjörveli, ni fallor, udgedt, ocb den i Upsala utkomna) önskar jag få
uplysning. Item lärer Bror glömt de begärde Sjö-korten? På min
förfrågan om Sundels anbud, ocb buruvida i Gabms värjo några våra exemplar må funuits, beder jag ock at erbålla underrättande

svar.

I ani. af Riddar-Orationerne, så bar det om vår Cantzler af
alla vunnit mästa applaus: det rörande R. anse flere för propria
laus.
Gr. Brahe bar fått bandet til ersättning för sin fars bufvud; ocb i talet om v. Essen, tyckte soml. at visse principer ej
med de förre procedurer aldeles barmonierade?
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Hörs ingen ting om vår ifriga tvist med Neapel? Gud ske
är så aflägset. Mot grannen, soin kanske tilställt altsammans, lär man ej så strängt skriftväxla! I domen öf:r de conspirerade var det en tinderl. expression, at Armfelt s namn skulle
spikas på skampåle nti alla större städer öfver hela Riitely samt
i Sverige och Finland (som nami. aro Biliang til hela Eiket!)
Hvad våller långsamheten med de öfrige Protocollernes tryckning
At vederb. aro friköom detta hrott och dess undersökning?
stige med cassan, tycks ock kunna slutas af den grofva lön som
Gt. Ehrensvärd hade. —• Eyktet at Hibelius sknlle lämna rnm
åt Edm an, är ibl. de flere som väcka misstänkeliga scrupler om
tilkommande planer.
Brors disp. exemplar fortfar jag at gömma, och skickar nu
allenast 3:ne (i fall Bror har tid at titta på dem under ferierne)
som aro historiska. Månne någre samlare i Stockh. aro betjente
med ex. af min disp. suite öf:r Finska Historien, innan värket blir
färdigt? T. ex. Hallenberg, Marks von 'Wyrtemberg, Adlersparre? etc. I det fallet skal jag i vår öfversända någre exemplar; part. 38 och 39 aro på tryoket, at i nästa Termins början
utges, tillika med et supplement til min Historia Bibliothecse
Aboensis.
Om ej oförsedda hinder mellankomma, ärnar jag i nästa sommar vill Gnd, hälsa på Bror i Stockholm: då reser jag helt visst
tillika til Upsala; men om det bär längre bårt, vet jag ännn ej.
I fall ock, emot ali förmodan, Brors station ej blir prolongerad i
Stockhtm, så torde Bror väl ändock där dröja til Julii månad, då
jag blir ledig härifrån.
Yåre ynglingar bereda sig nu ifrigt til Magister-promotion.
Också vår Med. Eacnltet ärnar i sommar utdela Hattar åt fiere.
Ibl. andre är Eeg. Eältskären i Savolax Laurell hitkommen, och
skal i dessa dagar stå Licentiat-Examen, hvartil ock någre andre
bereda sig: alla qyällar ser jag derföre, ifr. mit fenster, ljus i
Anat. salen långt in på natten. Yår nye Prov. Medicus har svårt
at komina sig här til Practik: hän har god tid at roa sig hos
gode vänner.
Af Alopaeus växlade jag mig en Eiksd. af vår nuv. Kungs:
hvilken stympare har med den stämpelns smidande vanhedrat
Svenska prägelns ära? Til på köpet, stå där bokstäfverne O. L.,
så at en okunnig kunde tro, at vår döde så utmärkt snälle Ljungberger gjort den usla stämpeln, som är försmädeligt at tänka, om
ock chronologien ej skulle strida deremot.
At Agio emellan Banco och Eiksg. sedlar håller på at falla,
är hugneligt. Hvilken är bästa tiden at köpa växlar? Utom de

lof, at det
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pg:r jag förut sändt til Bror i den afsikten, ooh. som detta år ej
kommo at employeras, skal jag i nasta års början sända mera, för
at til Tyskland öfversändas. Yar god ock fråga någon beskedlig
köpman, när en sadan remisse klokast kan göras?
Alla yänner
bärstädes må väl!
Yåre Stndenter börja redan resa af, ty vi ha nu fått litet snö,
eburu det är mycket ovisst, om den ännu blir yaraktig! Må väl!
—■

XLII.
Atikoni cl. 27 Dec.
Besvur. d. 30 d:o.

Åbo d. 22 Dec. 1794.
Min Högtärade Herr Broder! I går morgons sände mig Pastor
Ignatius Brors ang. Bref (med mera i samma paket) af d. 11 bujus: ban bade aitonen förut bit til staden anländt. Det var bans
lyeka, at Dr Petr ej us var så nitisk för Probsten LagiHus; men
så är det ock ansenl. af sin inkomst som lian årbn skal betala. Hvarföre lofvade ej Tammelander Sterbbuset samma förmonl. vilkor?
Mycket svårare måste ban nödvändigt bafva at kuuna få Esbo.
Pceder känner jag nog: ban är en slarf, både til sinä insikter
ocb sin conduite!
Nu måste Bror väl äfven bafva erbållit mit
Jag skal i nasta
bref som Comminist. Sinius bade med sig.
Consistorio projectera Sundel til vårt Bibbs commissionair: Gubben Gab m var i flere år slarfvig i denna post.
Jag lär sidst skrifvit om Malmströms negooiation bärstädes
med Pbilos. Adj. Gadolin; ban bar flitigt derom corresponderat,
ocb vänder sig, efter sin vana, åt alla sidor, men man liter ej
altför mycket på bonom. An om altsammans vore en utväg at få
negoeiera upp en summa pg:r? Eburu mycket skäl G-adolin bar,
framför många andra, at våga pg:r på professionen, så bar jag
dock afrådt bonom, också för exemplets skull, at mycket bjuda;
men jag tror ännu, såsom Bror, at bela planen är i vida fältet!
Imedlertid söker Gadolin Bibliotbecarie-syslan: som ej tyekes böra
bonom undgå, bäldst ban i 5 år tjent vid värket såsom Ord. Amanuensis; bvartil kommer, at ban ej allenast är en god Bokkännare, utan ock pålitlig (äfven såsom vederbäftig man; Bror lär
veta at Ekestensbolm vid arfskiftet blef bans) ocb van vid syslan.
Jag bar således bopp, at åter siippa mit långvariga Yicariat; när
Bror råkar bans Excell. Cantzlern, så föreställ bonom de för Ga-
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dolin talande skäl. Roligt vore at veta, li;ka flere sökande sig
anmält; oförgripel. borde Bibliotbeoarien, soin skal om känder taga
en så considerable Academiens egendom, rätt så väl som Kronans
upbördsmän, också på vederbäftigbetens sida vara docnmenterad;
bäldst hos oss, där hän bar en så usel lön. Men burn skal det
nn gå med denna lönen? Sedän Edelcrantzes befordran blefbekant, afgjorde Cons. Acad. frågan om Prof. Gadolins rätt til
p;ge-lönen, b:ken ansågs för ostridig. Sedän Edelcrantz på balft
år ej svart på Oonsistorii bref, deri bans yttrande begärtes, ansågo
vi honom nn såsom i förra casns, ej sköta omat sig yttra. Altså
förklarades Pbilos. Adjnncturen för ledig. Men detta Protocoll är
ännn ej justeradt. Yil Edelcrantz bebålla (el. låta sin Mor bebålla)
Bibl. lönen, så läre vi bafva svårt at kampa deremot, tils hän får
den lön som bans nya sysiä åtföljer (som föga lärer ske i vår lifstid); men at ban ock skall, i ani. af sin re sointien göra anspråk
på första lediga Professors (indelta) lön, bålle vi för obilligt, då
ban ej hunnit den tilträda, innan ban ifr. Academien blef befordrad. Eller burn synes Bror? Annars miste vi en lön til medium
secnli proximi!
Malmströms accords-plan är så litet bemlig, at våre Stndenter veta tala derom: ban lär bafva förtrodt den åt förmånga!
Imedlertid är bans frånvaro, bäldst nn då Promotion i Pbilos.
Eacul. tilstundar, oss ledsam, i det vi bafve svårt at binna med
alla nödiga prsesidier, då Planman är gammal, Scbalberg aldeles nndandragit sig denna del af sin tjenst, ocb Bonsdorff nn
väl en gång lärer blifva ifr. Pbilos. Faculteten transporterad.
Ogerna ville jag ock råda ungdomen at adressera sig til Prof.
Gadd (som altid är färdig), såsom det skedde vid sidsta promotion.
Som nn Cantzlern förmodel. bemkommit, vänte vi at de mål
som bärtils byilat, skola komma i rörelse, få nn se, om Pbilos.
Fac. slipper Bonsdorff.
Etan tvifvel upvaktar Bror Cantzlern; nplys bonom då jämväl om beskaffenbeten af våra Annexor, så at ban ej ger sig at
gräla emot Oonsistorii anmälan för Tengström at få byta sig til
S:t Mari® Pastorat. Ger ban sig nn åter at sopbisticera bårt
denna Annexisternes gamle ocb ostridige rätt (at emot cederande
af en mindre förmånlig el. beqyämlig Annexa få tilbyta sig en
bättre), så är min fulla föresats, at tilstyrka Cons:m at sig deröfver bos Kongi. Mjs:t besvära; ty Oantzlerene bafva nog redan ntvidgat sin magt på Consistoriernes bekostnad ocb tilägnat sig til
ocb med jura Regia (såsom med våra förslagers omändrande efter
bebag): låte vi ock våre privilegier inskränkas, utan at reclamera
dem så blifve yi tjlslut Cantzler-Secreterarnes slafvar. Åtmin?
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stone kan ej värre kända, än at vi få afslag, ock vete då, at vår
gda options-rätt är en gång för alla afskaffad, i stället at tigga
ock muta i kvar särskild casns.
Äfven kär kar jag kört sägas, at G-r. Ruutk skal gå sin sak
Om Fru Aminoff s divortium, karman kär länge talt:
igenom.
lägger ock tili, at kon redan i förväg förlofvat sig med Hof-Stallm.
B. Essen. Om Aminoffs förra Frn icke gjort sin tokiga resa
til Frankrike etc., så skulle sednare kändelser mycket ändrat opinionen om kennes tort emot sin aksnrde man!
Tack för de sände Prott. ock Piecerne. Bror lär väl värit
god ock anteknat priserne, så at vår räkning för detta år nu under ferierne kan slutas; jag skal af de noter Bror täckts sända
Den nya Bränvins-förordningen kåller man
mig, rangera den.
kär för så konstig, at dess värkställande blir ganska svårt, ock
dess eluderande vänteligt!
Förklaringen ang. Lysningar för
Brndepar, som Bror omtalar, kar deremot af alla dem som kört
-

Aro de offisom
anse
Sinclairs
för
kloke,
project
sig
cerare
nyttigt? Ifr. den
stunden det vidtages, skulle ju ingen förnuftig man låna dem en
styfver til deras kuskålls-kekof etc. etc.
,/ Som jag kör på folket, väljes G-add näppel. til Hector för
nasta år; ock vi kafve då kelt visst en process med konom färdig!
Ledsamt blir det i alla f ali; ty den ena resolutionen, utan at tydel.
käfva den andra, är dock deremot stridande.
Ang. den köge kerrens lynne, tycker jag det vara kelt naturkt, at både exempel ock underrättelser, k:ka konom så flitigt
Men beklagligt är, at
gåfvos, skulle kalva sin värkan.
man fortfar at med det leda smickret göra dess unga begrep yrt.
Hvad Bror skrifver om det medsände Hofrättens protocoll, är värkel. förargeligt; men ock så synbarligt, at kvar ock en någorl.
skarpsynt, nog rnärker beskalfenketen. Felet, efter min tanka,
låg deri at det skulle tryckas: oui bono? Ty at kan då ej skulle
ställas för publiken på en slags förnedrande skådeplats, fölgde af
sig sjelft! X
Af Consist. Minoris ransakning är evident, at den arresterade
Studenten Blomberg icke slagit den dödade Borgare-sonen; men
en kans camerade, ock Aboensis, kloekringare-son kärifr. staden,
benämd Mo den, kar enl. alla vitnens intygan, utom flere mindre
slag, slutel. med et ved-träd, gifvit konom et kugg i kufvudet:
den skurken rymde. En tredje bondson ej långt ifr. Staden, kar
blott skuffat den olycklige. Få nu se, om kufvud-mannen kan
ertappas. Det är den beryktade Abo-Nation, pöbelns barn kärifr.
staden, som vankedrar Academien med sådane bedrifter,
derom, blifvit erkänd för ganska billig ock nödig.
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Nu ligger åter vår å, sedän kiidän en gång ref upp isen. Et
Eådm. Trapps fartyg, som var fullastadt, ooh skulle gå nt, at
profitera af den förmånliga conjuncturen, måste bli qvar; det var
omöjel. at isä nt det.
Jag tycker, at utom brefvet af d. 1 Dec.,
som Bror omtalar, ocb det med Sinius, jag ännu skrifvit ett tili i
denna månad til Bror; men kanske jag misstar mig. At jag fått
alla de saker Bror mig tilsändt, bar jag i någotdera visserl. berättat.

Högste Domstolens Ledamöter måste jn ook ka Jul-ferier?
Då torde Bror få tid at besvara några af minä förut gjorda fråOm måltiderne kos J. G. [Justitie Cantzlern, Lode] körde
gor.
jag kärom dagen en man referera, med reflexioner som jag ej
tyckte om. Nog finnas de, som observera ock explicera allt! Den
underl. klådan at allt vilja ändra! Det är dock en fatal sak!
Här berättas, at agio mollan Banco ock Eiksg. fallit ända
15
ja 14 proc. Gud låte det blefve stadigt, ock vore grundadt
til
de
sednares stigande värde el. minskade antal!
på
Sckultzenkeims piece lånte jag åt Lindquist, efter kan
ock studerat Jöransons bok; sedän skal jag se på den; i alla fall
var den välkommen.
Så klent föret ock är, i brist af snö, kafva dock väre Studenter efter vanligketen rest bårt til Jul. Af dem ifr. Eyska aidan qvarblifver en enda; lilla Steven kar ook afrest: fadren vil
ändtel. skicka detta barnet til Tyskland, ekurn jag rådt konom
at dermed icke kasta. En väldig svärm Jurister blefvo åter examinerade, ook Medici tilskapas jämväl efter kand. Eegements*Eältsk. Laurell blef nyl. Licentiat, samt en Holmudd Ostrob.
så at jämväl i den Faoulteten Promotion i sommar förestår.
Provincial-Medicus Eadlof på Åland, kar öfver detta Härad
utarbetat en Beskrifning, som Frenckell trycker, ock ej tyokes
vara oäfven. Tengströms biograpkie öf:r Terserns blir i dessa
dagar färdig tryckt, då jag ej skal försumma at med första lägenket öfversända et exemplar til Bror.
Widenius ärnar i Jan. månad kålla bröllop.
Jag reser
ingenstäds til Jul, om icke på par dagar til Pemar, til B. Eekbinder ock Pr. Planman. Lagman Olivecreutz är åter kär, ock
bor i Dir. Buscks gård: gubben trifdes icke i Sverige. ISTog lära
Planmans bröder lämnat vacker egendom efter sig: få se, kuru
snart den kinner upteknas, värderas ock försäljas. Arfvingarne
aro 6 (kufvudlotter) ock deribl. en ogift syster, som kuskållade
för bägge Köpmännerne.
Hvad beslöts i Sammankomsten af Upfostrings-Sällskapet?
Hafva de ej fodrat tilskott til fonden?
Underl. at af Witterk.
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Academien ingen ting höres. Jag sknlle hafva någre memoirer at dit
insända; men som jag fruktar, at lethargien där tagit öfverhand, så
torde jag öfversätta dem på Latin, och förvandla dem til Disputationer? En är kelt färdig; Otheri bekanta Periplus med öfversättning och noter: den har kärtils illa värit både tryckt ocb uplyst kos oss, och. är dock et vigtigt Document i äldre Nordiska
Historien.

Tengström

är

ej ohugad at i sommar göra mig sällskap til

Stockholm, för at där hålla i Witt. Acad. sit Inträdes-tal, NB om
Academien har lif så länge.
lyokei. b orjan på nya året!

Lycka til godt slut på g:la och

XLIII.
Ankoin d. 13 Martti.
Besvar. samma dag.

Åbo d. 22 Jan. 1795.

Min Högtärade Herr Broder! Brors ang. af d. 30 sidstl. Dec. har
jag fått, och hade jämväl sedermera i et bref til Tengström
hälsningar ifr. Bror. Så väl för Brors benägenhet at bestyra om
mine Commissioner, som för de hvarjeh. i brefvet meddelade underrättelser, är jag Bror högel. förbunden.
Annu hafve vi ej hört af Borgm. Liz eli: lian lär något drögt
i Stockholm. Om Kyrkoh. Cygnssi resa talas här nnderkn. Man
säger, at hau rest bårt för at nndslippa sin arga och elaka hustru.
Dnderl. ser det ut, at hän bårtreste vid det hans far reste til Tavastehns at Jnla där. Bror lärer kanna historien om Kyrkoh.
Cygnsei underl. gifte med den famensa Fru Gadding, hon som
höll värdshus etc. åt Eyssarne i Christina och hvars man kom på
fästning. (Hon är dotter til Eyska Lagm. Martins).
Med Fru Gahms qyittence hade Bror ingalunda behöft hafva
så mycket besvär. Nog af, at Bror lät mig veta det hon fått
Yår räkning är således aldeles i ordning.
pg:ne.
För ro skull täckes Bror låta veta, huru vederbörande uptagit väre Oompliment-bref, h:ka vi (i ani. af Brors förtroliga erinran) öfversände, hopen like. Vi skrefvo ock grat. bref til vår
Cantzler, öfver hans återvundna hälsa, återkomst och erhållna
hand. Jag hoppas at allt detta blifvit väl uptagit: jag måste
hjelpa vår tröga Secreterare med desse och flere grannlåts brefs
upsättande, i största brådska.
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Af Malmström, h;ken efter vanligheten disponerar om vår
stat såsom om sin private egendom, hade jag et långt bref, deri
hau tilkännagifver sin höga åstundan at afskaffa den särskilda

Bibliothecarie-syslan och åter combinera den med en Profession,
ej mera den äldsta i Philos. Faculteten; utan h:ken Professor som
finnes hugad at den emottaga, skal få den; på hvilken grund hau
i nåder offererar den, för det närvarande, åt mig. Jag inser ganska väl olägenheten deraf, at vår Bibliothecarius har så ringa lön,
at lian ej länge vid den syslan kan förblifva, ntan at den blir
blott et steg til något bättre: Men tror ingalunda, at saken genom combinationen blefve förbättrad; den kan då lika snart falla
i händerne på en oduglig och vårdslös (men som snålas efter den
lilla lönenj, som en skicklig och flitig man. Nu har det tilförmodande oftare ombytet den förmån, at l:o inventering oftare sker,
2;o ibl. flere altid någon duglig då och då får syslan, häldst om
Cantzlern efterser, at häldst sådane dertil tagas som sig i synnerhet i Hist. Lit. etc. evertuerat, hvartil ungdomen just härigenom
förmås, h:ket sedän vid hvar och en annan Profession väl kommer
dem til pass. Och så snart af våra nya homman någon inkomst
fås, anser jag Bibliothecariens rätt til sine bårtmiste 100:de Dl.
smt;s räntor, vara ibl. de ostridigaste och pressantaste. Hvad vore
dermed hnlpit, om efter Malmströms project en Yice-Bibl. skulle,
ntom Amannensen, tilsättas och lönas?
Jag skref til Canc. E. Eosenstein så väl härom och om
Malmströms accords-plan, som om Tengströms Annexe-sak. Hvad
aocordet angår, så må det väl gå; om vi få en flink Professor i
stället för Malmström (som ändock har ej trifs, el. gör gagn, utan
blott funderar på sinä många stats-förslag). Och jag är viss om,
at Gadoliu blir nyttigare än M. värit. Men ännu förstår jag ej,
huru de vilja förespänna saken. l;o Lär ingalunda Wilde gå af,
innan hän har pg:r i händerne; och så väl G. som hvar och en
annan lär väl se sig före, innan de lämna åt Malmström pg:rne
ur sine händer; ty hända kunde a) at Malmström ej blefve Wildes
successor, b) at accordsmannen ej finge Malmströms sysiä? Man
vet, huru föränderl. och oviss vexdden är: och här gäller ej allenast at ge pg:r, utan ock at våga dem. Med conditionnelle sedlar,
lär "Wilde ej vara nögd; och annorlunda stälde lär Gadolin knapt
vilja gifva ifr. sig, för at ej, möjel. nog, kuuna blifva platt bedragen. 2:o Förstår jag ej, huru aocordet skal tilställas. Är meningen, at accordsmannen, utan förslag, skal gerad få syslan (liksoin med Civil-syslorna hela tiden skedt), så tilstår jag, at prejudicatet är dubbelt farligare: då kunde framdeles, och snart nog
hända, at Oons:m ovitterhn en rå yngling blir Professor, som als-
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inga bevis af sin skicklighet afgifvit: ooh. då är hela Academiska
värket til spillo gifvit. Skal åter förslag upprättas (ooh accordet
såleds hemhn planeras), då prejndicatet hlir mindre vådeligt, ehuru
i sig sjelfb elakt nog, så drar ju saken längre ut på tiden, än
Malmström tycks åstunda, ooh spelet för aocordsmaxmeix hlir äiimi
äfventyrligare. Jag ville åtminstone, för min del, mot blotta löften ooh apparencer, ingalunda våga minä 2,000 Hdr (om jag ägde
dem) åstad, annorlunda än medelst conditionella sedlar el. depositioner. Men Malmström vil straxt ha mera än 1,000 Hdr i contant. 3: o Hans orimliga begäran at hindra Bibl. syslans besättande, för sinä projecters skull, lärer Cantzleren väl ingalunda gå
nti. Jag tycker ock, at Gadolins competence ooh hans säkerhet
at vinna Professionen blir större och naturligare, om hän först
blir Bibliothecarius. 4;o Skal ock så tokigt hända (h:ket jag ingalunda önskar) at LL. Professionen bårtges utan ordentligt förslag,
så vore likväl rimligare, at det skedde i form af byte mellan
Malmström och Gladolin (ehuru elakt ock et sådant prejudicat vore
i ans. til deraf ofelbart befarande missbruk), än at Gadolin gerad
ifr. Extr. Phil. Adj. nämdes til Professor. 5:o Malmströms begäran, at i förväg kapsa bårt Philos. Adj. lönen, är Bror god och
hos Cantzlern arbetar emot. Bror mins, huru et sådant försök om
Theol. Adjuncturen, af framl. Biskop Haartman, förkastes. (Ja
at Const. tillade mig Bibl. lönen framför Lefren, som dock innehade samma sysiä, men gick til Professionen innan lönen vardt
ledig). Malmström har aldrig tjent förut vid Acad. än mindre värit Philos. Adjunct: hvad rätt kan hän då äga til denna lön? Då
kunde hän ock begära Posectors, Demonstrators, ja Vaktmästarelönen. 6:o Ej heller har hän til S:t Marise Präbende-pastorat den
minsta rättighet. Ty hän innehar ej någon indelt lön, hvartil pastorat är supplement; utan enl. uttrycklig författning (då ej Hellenius, som har den bristande indelte lönen af 400 Dl. sm:t vil
taga Pastoratet) skal Pastoratets inkomst gå til Acad:s cassa.
Hvad som kunde ske ex yratia (såsom då nuvar. Bispen, ehuru
blott Extr. Prof:r, fick Finskan), får man ej påcka sig tili, el. tala
dervid om någon företrädes rätt och options-rätt? 7:o Eruktan at
Finnarne skulle gräla, om ej en Prof:r blir deras Pastor, utan syslan genom en Yice-Pastor förvaltas, anser jag för aldeles ogrundad: snarare bli de missnögde med en Professor som ej har gåfvor, el. faconer, el. ej ens kan språket. Låter man dem sjelfve
väljä sin Vice-Pastor, el. ger dem en som de aro nögde med (såsom t. ex. nu Tuderus) så är jag viss om, at de dermed äro mera
belåtne, än om t. ex. Lefren (h;ken såsom 2;dus Theol. rättast
borde ha det Pastoratet) blefve dem påtrugad. Brist blir heller
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aldrig på någon så ansedd Prästman (t. ex. någon Ord. Bat. el.
Eeg. Präst) som mot raisonnabla vilkor vill sig denna Pastors
yård antaga. —At Malmström til S:t Maria skulle vara sjelfslcrefven, är i alla fall en mägta ogrundad pretension: hvad hän i den
delen af faveur ooh grace kan få, är någon ting kelt annat. Och
som jag kelt visst vet, at kan ändook aldrig blir Präst, så vet jag
ej kvartil allt kans krångel tjenar. Ty den som kan accorderar
med, kan visst ej få options-rätt, i något fall, framför Tengström.
Yar gnnstig ock uplys Cantzlern om allt detta.
Önskeligt blir visserkn, at Cantzlerns bref, (efter Kungl. Eesol. olyckligt-vis skal vara så obestämd) nti Anat. Prof;s saken
blir tydligt. Käre Bror, laga om möjl. är så, at kans Exc. genom
sin expedition afskär anledning til framdeles krångel ock process
mellan Prof. Bonsdorff ock Pkil. Facnlteten!
Om Mag. Jnstander lämnar til Bror några böcker, så var
god ock tag dem i förvar, at i vår med fartyg kitsändas.

lofvade G-adds skrift ang. förklaring på kans tjenstfrikets Eesol.
väntar jag med begärligkeK
Efter Bror nu får njnta sin semester til godo, så lär Bror få
tid at litet besöka Kongi. Bibkt ock Arckiverne, på litteraburens
vägnar?
Öfv. Armfelt larmar grufl. i ani. af sin förlorade process,
mot Domare ock rättegångs-värket: skyller ock Bror derföre; ock
som kan värkel. ej tyckes vara fullt klok, kjelper ej at uplysa konom. Brnkspatr. Kijk, som kade (i god tid) redan förlofvat sig
med Major Eocks dotter på Korsnäs (17 år g:l) kar kaft den förtreten, at Hiekan ryggat contractet, sedän saken var eelaterad ock
kan offentl. mottog gratulationer. Pörmodl. kar någon ung officeNyl. dödde Major Kalm af en
rare kömmit konom i vägen.
svår Colik ock mag-kramp: detta dödsfall gör mig kögel. ondt;
kan var en värkel. flink kari, kade ypperl. stadgat sig, ock var
En
nyss gift! Jag besökte konom på kans boställe i köstas!
tarflig död var, at vår förra Yaktmästare Gåklros afsomnade af
sin lungsot.
Ibl. förändringar i staden körer det, at Lient. Sjöman bårtsålt sin gård åt Öfv. Insp. Skunk; k:ken altså ej tyckes ärna gå
ifr. syslan.
Här berättas, at Landsh. Tandefelt (i Compagnie
med Ealander i JYasa) står i kandel med Wittfotkarne om
Korrmarks egendom; i dessa dar, skal saken afgöras.
Oaktadt den ingångna skriftel. afkandlingen, slapp likväl ej
Tengström process med Jac. Bonsdorff. Som T. lämnade en kop
skräp qyar, på B:s begäran, ock vill afdraga deraf värdet på Prästeg. arrendet i fjol, kvaremot B. påstår at sådajit bör åtfölja går'
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den (såsom en stor kista, säng, kökshylla eto., som T. dels köpt
af Eru Deutsch, dels sjelf låtit göra), så har B. lagt in om
execution på återstoden af arrendet hos Tengström, ooh det til
Landshöfdingen! hvarest T. til en början gjort exceptio fori. B.
låter ej sin sväger Öhman etc. öfvertala sig, at ifr. sit påstående
afstå!
Bror lär väl ock för i år halla Åbo Tidn. så at jag ej behöfver namua om där notificerade dödsfall. Jag mins ej om jag berättat, det IJlric Sacklen (Jacobsson) fick pluraliteten til BådPastor
mans-syslan härstädes efter sin Cousin Lands-Secreteraren.
Hjelt har nyl. fått sig det 15:de barnet: så at hans famille är

skäligen talrik.
Ass. Barck blef lyckel. frisk.
G-ottskalk skal ha besvärat sig öfver Hassels befordran
til Ord. Gantzlist, och det rätt skarpt; men Herrarne i Hofr. säga,
at G-ottskalk är så sjelfklok och capricieux, at de omöjel. kunde
begå sig med honom. Kär de tagit et beslut som hän tycker vara
orätt, låter hän ej förmå sig at upsätta beslutet mot sin öfvertygelse: en sådan betjent är svårt at tas med.
Här förnyas det ryktet at Eiks-Canc. [Sparre] skal gå af
och Exc. Reuterholm bli hans efterträdare; äfven somat Axel
Eeuterholm succederar Ehrenbill, såsom i Stockh. oumbärlig,
och i synnerhet stark Finance-karl; hvarmed Götha Hofrätt ej
lär bli missnögd.
P. S. Dr Pihi ma n som värit inne til marknaden låter hälsa!
Jag frågte en gång förut, huru det står til med Major Wetterhofs process? Här talas så olika derom. Jag hade nog lust
at se de tryckta skrifterne.
Meritera kopparsticken som hos
Htter til sain utbjudas öf:r piecerne i Kongi. Museum at köpa?
I det fallet beder jag Bror täckes taga dem åt mig.

XLIY.
Arikom d. 23 Marin.

Åbo d. 26

Febr. 1795,

S. T. Min Högtärade Broder! IJnder beständigt bopp ocb väntan, sorti af rykten understundom blifvit understödde, at Postgånbar jag nu länge försumgen öfver Hafvet skulle blifva öppen,
mat at skrifva Bror tili; men som det ser ut, som vi ännu torde
få någon tid bafva tålamod, så skrifver jag detta bref för at vandra af den långa norra vägen. I anseende tildet ovanl. långa
intervalliini, bar jag nu bärifr. åtsk. nybeter at heratta.
Sedän ändtel. Expeditionen ang. Anat. Professionen anlände,
så tog Bonsdorff det visa partio, eburu ordasätten i Kungens
Eesol. voro nog odeterminerade, at aldeles låta flytta sig ifr. Pbilos.
Faculteten tilden Medicinska, där ban redan intagit sitt säte:
ocb aro således alla tilk. dispnter ocb irringar i den delen lyckel.
förekomne, som var en ståtlig sak; varandes vi Bror, för bidragandet därtil, bögel. förbundne.
Nu är Tengströms biograpbie öf:r Terserus färdig: bvaraf
jag med första tilfälle skal bafva aran at öfversända Bror exemplar, så väl som af Pars 38 ocb 39 af mit opus öf:r Juustens
Cbronicon, som Bror ej ännu kan bafva undfått. Dr Badloff,
Prov. Medicus på Åland, bar bar på trycket en omständel. beskr.
öfver sit district; bvaraf jag ock, när den blir färdig, skal sända
exemplar; äfven ock, för ro skull, af den Läsebok (el. Abc-bok) för
sine barn som Tengström låtit trycka, hvilken bar sin goda merite.
Nu bålla vi ifrigt på med förberedelser til Magister-promotion
i sommar; ocb utkomma bar såleds många dispp. eburu ej alla af den
art, at de just mycket bedra Academien. Men det är et inrotadt
ondt, som Gud vet burn det skal bäst kuuna botas. At med rättskaffens alfvar sätta sig mot missbruket med våra Magister-tilskapelser, är at sätta sig i et ledsamt krig, ocb jag är just brydd,
buru det skal lämpeligast kuuna småningom ske; bäldst det är så
fatalt med ungdomen beskaffadt, at begäret ocb bekymret at taliter qualiter siippa genom Candidat-examen, rätt nu är det enda
motiv som bäldst något litet drifver dem at bivista Oollegier ocb
något förkofra sig! Men bärom en annan gång mera. Medicinska
21
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Faculteten har upskntit med sin, äfyen i nasta sommar, tilämnade
Doctors-promotion: det blir nog trångt ändå på yårt tryck.
Alanus laser nn ifrigt i Juridiken; utom den publica lectionen, båller kan et Collegium öf:r Tengyalls Tvistemåls-Lagfarenket. Men kan beskärmar sig jämmerl. öfver sit myckna arbete,
som säger kan, dräper konein. Jag plägar trösta konom dermed,
at det är konom nyttigt, käldst kan derigenom nödgas läsa upp
sig sjelf i Juridiken, som ock värkel. känder.
Huru i Guds namn kan det ställas i fråga, såsom jag kör at
kos Cantzlers-Ämbetet skal ske, om Bibliotkecarie-syslan kos oss
nu är ledig el. ej, då Edelcrantz blifvit befordrad til CantzlieEåd med säte ock stämma i Collegio? Kan en Bibl. ifr. Åbo inkallas at sitta i Canc. Collegio? Ville Edelcrantz gräla, så kunde
kan ställa det, med något sken af rimligket, i fråga, om kan ej
bör få bekålla sin innekafde lön, tils lön i Canzliet blir för konom ledig; men at syslan är yacant, tycker jag vara et axiome.
Äfven ser jag ej, at kan kan vidare göra prsetension på Professors
lön, som gafs konom rättigket tili, såsom Ledamot af Acad. ock
Consistorio, men ej at efter afgången ifr. kela värket ännn bekålla
exspectance uppå, som kan ej för sin person *), utan såsom Lärare
vid Acadm rimligen kan kafva fått; ock det så mycket mindre,
som dermed nttryckel. var förknippad en plikt at läsa **), k:ken
kan aldrig kömmit at upfylla: cessante antein conditione et catissa,
cessat effeotus. Ty kär är ej frågan om den lön kan redan innekade, ock med kans värkel. sysiä fölgde. Annars kan kan ju ock
prsetendera, at äfven sedän kan får fnll Canc. Kåds lön, bekålla
sin tonr til Prof. lönen, ock så kela sin lifstid igenom? Jag tycker ock, at kan ujutit faveurer nog, så at kan borde ej begära
flere, på andres bekostnad, såsom kär kärtils måst ske, då andre
fått lof at få för intet göra kans sysiä.
Åter kar Öfv. Lient. Knorring såldt sin gård, näml. Sundkolm, som Bruks-patron Kijk köpt af konom för 650,000 Dl. k:mt;
sedän Knorring abalienerat någre kemman derifr., förstört ladugården etc., så at man räknar konom på den kandein fått en vinst
af 150 Daler. Jag vil minnas, at jag sidst skref kuru Kijks
frieri misslyckades; kan är ännn tröstlös deröfver, ock köper
medlertid allt flere gods.
Här i Staden kar Eattigkus-Directionen, som med alfvar
tänkt på upbyggande af rum för sådane fattige som ingen vil
kerbergera (kvarpå de kaft flere ledsamme exempel), ock på et
arbetskus i miniatur, at kafva et rum tilat adressera dem til
k:ka klaga öfver egen utväg dertil ock til arbete, nyl. köpt Urväders (förra Winquist sk a) Hus i lilla Kyrko-gatu ändan, för en
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summa af 40,500 Dl. k:mt. En del inredes nu til detta behof, ooh
resten utbyres tils vidare. Fattighus-Cassan bar sjelf betydligt capital, ocb resten uplånas. Härtils bar Cassan på arbete som til

arbetslöse blifvit utdeladt, föga blifvit lidande, ja somliga år vunnit, som är teoken til god administration.
Nyl. iick vår Prof. Holmberg bref ifr. Laxman i Petersburg, med offert af at bli Storfurstens Hof-apothekare i Gatschina,
et Storfursten tilbörigt lustslott, närä Sarskoe-Selo, mot 400 Eublers årl. lön, utom bus, ved ocb ljus. Hvarföre ban, at närmare
underrätta sig om lägenbeten ocb bvad man af bonom fordrar,
är ditrest på par veckor. Såsom jag tyckte på brefvet, vil man
ba en man som är Cbemicus (förmodl. efter nya viset), ocb lär
inbilla sig at i Holmberg, som är placerad vid en Acad. ocb fått
Professors titel, finna en sådan man. Bror vet, at bonom ej felas
god tanka om sig sjelf, ej beller tiltagsenhet ocb cbarlatanerie:
Inka egenskaper (allestädes nyttige) särdeles i Eyssland lära komina
väl til matta. Altså tror ban sig böra mottaga tilbudet, allenast
ban får permission ifr. Sverige, med vilkor at dock få bebålla sin
pension; ty ban är klok nog at inse nödvändigbeten af detta förbebåll. Få nu se, buru bela denna pian må vilja lyckas. Nog
kan Åbo Acad. umbära bonom; ocb bos dem som kanna tilgången,
bör ej beller hans oskickligbet, om den skulle framdeles röjas,
lända oss til last. Men månne ban kan få bebålla pensionen? I
annat fall blir ban säkert qvar. Homme ban til Eyssland ocb där
kunde berga sig, så torde ban dock på något sätt där kuuna
gagna oss.

Major Gabr. Tandefelt som nyl. var bar, bar nu föiiikt
sin tvist med von Mellska ocb Loffmanska Sterbbusen, ang.
borgen för afl. Cbarpentier, mot 11,000 Dl. k:mt: det skal skedt i
dessa dagar. Unge Cbarpentier, Lieutenanten, den aflednes son,
som jag i går bär råkade, sade at ban skal oförtöfvadt gifta sig
med en af afl. Öfv. Lieut. Tolls döttrar i Hardola. Lagman Olivecreutz som vistats inne i staden sedän bösten, med sin Fru,
ocb bodt i Gr. Taubes förra rum bos Dir. Buscb, bar ej länge
värit nögd med dem ocb sin värd: hvarföre ban köpt afl. Lagm.
Gripenbergs gård i klostret, ocb betalt 1,000 Hdr för de nedrutnade rummen; et orimligt pris. Men Gubben, som laborerar
med sin Podager, är ledsen vid flyttningar. Hans måg Bar. Fleming bar sig en son.
'Widenius är nu inne, för at presentera
sin unga Fru: hon ser beskedlig ut.
En stark spanmåls-tilförsel bafve vi baft. At kronan så bederligt betalar, bar lockat ned säden: köpmännerne bade annars
säkert nedtvungit priset til 81 /2 å 9 plåtar tunnan. Skada är, at
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pg:me för Landshöfdingen blifvit alle, ocli at den summa hän
ännu väntar tili, lärer ligga i G-rislehamn. Stånds-personer aflämna
sin säd endels til slottet på credit; men dertil har almogen ej
rygg. Eoligt yore at veta, huru stort hela det spanmåls-qyantura
är, hvarmed Finland detta år kan bispringa Sverige: öfyer 50,000
tunnor stiger det yisst!
Til stor fägnad för Fru Bremer och jämväl för allt honnet
folk, är hennes son Carl Fredrik nu blefven frisk. Det måtte värit lämningar af en hemlig och illa skött feber af nervin-art (kanske fel under hans brunnsdrickning i sommars hjelpte til, hvarunder lian af sjelfsvåld skal stundom sofyit förmiddagen etc.) som så
svårt ansatte honom: mycket sensible och lättrörd är hän ännu,
men för öfrigt helt redig; mins aldeles ej til sin hemresa, men väl
til hvad förut och sedän händt etc. Gumman har betygat altför
mycken erkänsamhet för Hofr.E. Hisingers honom beviste ömhet och omvärdnad.
En löjelig och tillika förargelig historie sysselsätter här folEn äfventyrare, som först värit dräng hos den olyckl.
prat.
kets
Dr. Oxenstierna, sedän värfd soldat, rymt och åter
liderliga
ooh
tagit värfning vid den trouppe af Armeens llottas volontairer som
ligger vid "Warkaus, har med sin officiers permission strukit kring
landet såsom Hofslagare (hvari hän skal vara kunnig) med en
qyinna. Denne, förmodl. af hans upförande irrad, har almogen i
Mouhijärvi inbillat sig vara den förr namnkunnige Baron Armfelt:
en gumma, som i hans ungdom tjent på Eynäs, och en soldat som
sedt honom under kriget, hafva styrkt dem i denna galenskap:
hoppet och begärelsen tilden stora utfäste belöningen har fullbordat at göra dem yre. Hvarföre de ej allenast arresterat mannen, utan ock, då länsmannen ej velat afskicka honom, haft honom til tinget h:ket som bäst påstod, och tvungit Eancken (soml.
säga genom Eämndens unanimitet) at låta b:te vitnen edel. bestyrka sit intygande; hvarpå hän fängslig hitsändt syndaren. Bönderne, som annars ej värit obenägne at misstänka Eancken för
medhåll med denne grofva brotsling (som efter deras idee, hört
med til complotten, som mördat Kungen, så förvandla de sakerne!),
torde annars väl fallit på det rådet at jämväl försäkra sig om Häradshöfdingens och Länsmans personer. ISTär arrestanten hitkom,
samlades torget fullt med folk som ville bese honom; och corps
de gardet har haft ständiga besök. Bobein lät svårl. öfvertyga
sig, at ej den rätta personen var grepen: en käring ville ock
ändtel. inför Magistraten edeligen bestyrka det. Landshöfdingen
tordes derföre icke, så länge marknads folket här vistades, göra
slag i saken. Få se hvad hän nu gör. Men pöbeln misstänker
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ock liononi at vara Armfelts medbållare, oeli at vilja hjelpa
brotslingen på flyekten. Sadan är pöbeln! Karien skal vara väl
växt, men föröfrigt ej hafva med Armfelt den minsta likket.
Et besynnerl. bref (inter nos!) viste mig Bispen en tid sedän,
ifr. vår Cantzler: det var contrasigneradt af Brandel. Hän betygar deri sin förundran öfver det lian af Malmström förnummit, at Bispens son Gustaf, skal trädt i accord med Malmström
om syslan, hvarom ban soin Cantzler ock bordt rådfrågas: ocb vil
nu veta kuru dermed står tili? Gubben var helt förvånad, ock
sade sig skola svara, at väl sådant anbud skedt af Malmström,
men at sonen ej en gång ännu deri tagit sit partie el. gifvit propositionen sit bifall: mindre var meningen at göra det Cancelleren
oåtspordt. Huru skal jag allt detta begripa? Jag bar rådt Gubben, efter kan kar pg:r at gå i projeotet, men kan vil vara så försiktig: tycker ock at summan är för stor, käldst i Banco. Få nu
Ifr. Hyssland ka vi berättelse, at
se, kvad af saken blifver.
Fransoserne intagit Amsterdam; är det sant, så blir märkligt at få
köra fölgderne deraf.
Må väl!

P. S. Assessor Garlstedt lär icke lämnat sit Hus i mycket
fördelaktig belägenket.
*)
**)

Til present.
I k:ken afsigt den kade egenskap af en särskild, nu up-

körd, Commission.

XLY.
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Åbo d. 12 Mart.

1795,

S. T. Min Högtärade Broder! Som rapporterne ifr. Åland icke
ännu så snart lofva fri passage öfver Hafvet, så skrifver jag detta
bref Norr-omkring. Om vi nu i många år kaffc fri postgång ifr.
Sverige, så läre vi i år få desto längre vänta. Eedan börje vi
längta efter tidningar derifr. (häldst man imedlertid, efter vanligbeten, regalerar oss med en mängd falska rykten, i synnerbet ifr.
Sveaborg, om et försök at förgifta bans Exc. B. E. [Eeuterbolm] om
byar som af Eyska Cossacker blifvit brände, om Eyske officerare
b;ka blifvit arresterade som spioner, etc.) ocb grufva oss öf:r den
mängd aviser vi på en gång sedän få, b;ka ingen dödlig kan bafva
tid el. tålamod at genomläsa.
Et enda Exemplar af Tidn. som Post-Contoiret mellertid
Norr-om erbåller, är enda kallan för säkra nybeter ifr. stora verlden. Private skrifva oändebn säilän ocb sparsamt den vägen; men
värst är, at anordningar ocb p:ge-Eemisser ligga i Grislebamn,
under det vederbörande med otåligbet sakna dem. Hvi sändes ej
sådant Norra vägen? Hafvet skal ligga vid bägge stränderne, ocb
gå öppet midt nti, som anses för märke at vi ännu på lång tid ej
få vänta fri passage. Nu skulle en luft-ballon el. väl inrättad
Telegrapbe komina til pass, då hastig underrättelse kunde tarfvas.
Höres ej vidare något om den förbättrade Telegraphen som
lofvades? Eburu mera väsende görs af dessa påfund än de kanske
för det närvarande förtjena, så tycker jag dock, at de ingalunda
böra så föraktel. begrinas, som för någon tid sedän skedde i
Stockb. Posten. Prof. Gadd sade mig nyl. at Edelcrantz i
bref lofvat afsäga sig alla pretensioner härstädes; om så skedt lärer brefvet ligga med månge andre i Grisselbamn.
Jag lärer sidst berättat om Lagin. Cronstedts tidiga död:
nog lär bans unga vackra änka (en Engelska) få accord, som hennes maun så nyss ocb så drygt erlade, bäldst ban var i alkanee
med Herrar E. Man lärer bon väl sjelf skaffa sig.
Ekenbom
sörjer myeket sin förtrogua vänn* M. Legners död, ocb tros at
gubben, som är blott få år yngre, ej länge öfverlefver bonom.
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I förgår miste Hellenius hastigt sin Fru. Hon fick i söndags under måltiden svåra convulsioner, blef om måndags-aftonen
förlöst (barnet lefver), och dödde tisdags aftonen, sedän hon hela
dygnet värit utan sansning. Nog har hän nu at blåsa på, med
sinä många små barn!
Lnndska boken, Protocc. och gravurerne öfver Statuerne i
Kungens Museum, har jag fått. Lizells har väl ej värit i Åbo;
men en hans rese-oamerade har lämnat sändningen hos Seippels.
Mycken tack för gunstig anstalt! Lagman Olivecreutz, som ej
var belåten med sit qvarter hos Dir. Busch, har köpt Lagin.
Gripenbergs gård för 1,000 Edr, som visserl. var förmycket för
de g;la kojorna.
Mycken råg har detta är anländt hit til staden; och i allmänhet får Sverige i år ansenl. biträde ifr. Finland. En köpman
ifr. H:forss calculerade här om dagen, at vår utskeppning skal
inalles gå til 150,000 tunnor; det vore mycket, men hugneligt!
Det höga priset har ock satt väre landsmän nti en berömlig activitet at förbättra och öka sinä åkrar, som lofvar allt större tilväxt
af spannemåls-handeln. Gud gifve, at vårt Storskifts-värk ej ginge
så fördömt långsamt: det hindrar nu i början kraftigt upodlingen,
som dermed skal befrämjas!
På Åland skola nu månge resande vara samlade, som vilja
öf:r til Sverige: de lära länge nog få vänta. Någre få hafva fölgt
det kloka rådet at resa norr-omkring; de qvarvarande hafva måst
sprida sig kring ön, för bättre subsistence, och efter kort hafva
de sändt til Åbo.
Då Lagm. Cronstedt blef sjuk i Ekenäs (där hän ock dödde,
hafvandes sin Fru med sig), blef Ass. Georgii sänd at förrätta
Lagmans-tinget i Tavastehus. Cronstedt såg sjuklig ut, och lär
förkylt sig, då hän under den stränga vintern reste til Sveaborg etc.
Känner Bror den Danske och Svenske Yeckoskriften Nordia?
Jag hade nog lust at läsa den? Det fägnar mig mycket, at vi nu
äre så gode vänner med desse väre grannar, med h:ke vi i sanning ej borde hafva något obytt, då Östra grannen upstigit til en
så förfärlig magt! Förfarandet i Pohlen är ohyggligt, och bör sannerl. bekymra grannarne: skola ej en gång delarena komma i delo?
Fransosernes framgång är ej mindre märkvärdig: få se, hvad suiterne af altsammans blifva! Är Toll ännu som Svensk Ministeri
"Warschau, el. håller hän sig där undan ransakningen för Armfeltska saken?
Om vår Pseudo-Armfelt skref jag sidst; det säges, at Landshm
ej törs släppa honom lös, innan svar ifr. Eegeringen anländer?
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ehuru hau bär blifvit igenkänd för en desertenr ifr. Stackelbergs
Reg:t som sedän åter tagit värfning vid Ramsay s corps som ligger i Warkaus.
Som våra Damer ej kunnat förmås at sjnnga vid väre Concerter, hindrade af en gammal fördom, så lät Landsh. v. Willebrand (som mi är Sällskapets Ordförande) sin äldsta dotter bryta
isen ooh sjnnga et stycke; h:ket lion gjorde rätt artigt. Hu hoppas man, at åtsk. andra ej skola taga i betänkande at följa bennes efterdöme. Gener. Klingspor var då bar, äfven som Gen. von
Essen; ocb samlingen var både talrik ocb brillant.
Gubben v.
Essen ärnar resa norr-omkring til Stockh. at låta dubba sig til
Commendeur; jag skal försöka, at med honom sända et paket
til Bror.
A propos af musik kommer jag ibog, at sedän unge Bremer
(C. Er.) åter blifvit frisk, bar ban gjort sin Mor present af et
skönt spel-ur, b:ket hän i Stockb. innan ban sjuknade, tilden ändan upköpt ocb hitsändt, inpackadt i lådor så at Gamman ej förr
än nu visste deraf. Det är et skönt stycke, gjordt af Strand,
innebållande et litet positif, som spelar 15 särskilda rätt konstiga
stycken, med en renbet i ton ocb en precision i tacten, som är
undransvärd. Den Strand bar jag tilförene ej bört omtalas. Bremer bar sjelf lärt sig spela på Claver; derföre, sedän sjnkdomen
genom mycket bruk af Aconitum (om jag rätt mins) ocb dylike
saker (i så stark dosis, at en frisk deraf skulle förgåtts) blivit
bruten, bade Prof. Haartman honom at taga franx Claveret; bvari
ban ock fann stort behag. Det fäste sedän mycket bans attention
ocb bidrog at värkel. tranquillisera bans sinne. Yar ej det märkeligt? Hu är ban belt frisk ocb redig; men på sin Läkares tilstyr-

kan, åker fiitigt ocb afbåller sig ifr. allt bekymrande arbete, läser
i stället Resebeskrifvare etc. Hela denna cnr är värkel. lärorik!
Hu ligger vårt bref om Bibks byggnaden ocb väntar på
Ekerö: lust bar jag at se, om deraf något kan blifva, eburu bögst
Har Fredenbeim betalt något acnödvändig ock saken är!
Denna
cord til Adelcrantz?
befordran var här något oväntad.
Det kommer derpå an, h:ka Practici nu äga den nye Ofver-Intendentens förtroende, ocb bvad drift etc. ban bar!
Bror lär väl icke glömma Ackola saken, ocb Prof. Gadds
skrift, i ani. af bans tvist med Gadolin, b;ken då frågan om
Hu längte vi at få
Rectors-syslan upstår, blir oss så nödig. ,
höra b:ka vid Högste Domstolen qvarblifva el. bemförlofvas!
Yår Bonsdorff (Gabr.) bar nu blifvit så uplyst om pedanteriets onyttigbet, at ban ger Aoademiska grälet efter hand på båtenj dansar på alla assembleer värre än de yraste poikar, anstäl-
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ler släd-partier, pique-niquer eto. i sällskap med tinge officerare,
m. m. Boken blir således, naturligt-vis, ej hädanefter kans sak.
Hän vill ock sälja sinä egendomar här i skären, för at köpa större
nppe i landet. Hvad kan sedän tänker, vet jag icke.
P. S. Paketet med Dispp. til Gryllenkakl täckes Bror låta
aflämna kos Dir. Pyrberg, som om dess afsändande drager förJust som jag skulle försegla detta kref, kom Pkilos. Adj.
sorg.
Gradolin til mig, viste et kref ifr. Malmström, som presserar
på kans öfverresa, kerättar at Canc. E. Wilde är död etc. Jag
kar tilstyrkt Gradolin at resa, ock med konom skrifver jag ytterligare.

XLYI.
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Åbo d. 16 Mark 1795
S. T. Min Högtärade Broder! Ändtel. lade Hafvet sig, ock vi
fingo 6 veckors poster på en gång, så at vi må drunkna i läsning
af alla möjel. slags Tidningar, Politiska ock Lärda etc., kvarmed
vi nu på en gång blifvit öfversvämmade. Hu koppas jag Bror
fått mine kref, så väl Norr-omkring som öf:r Hafvet.
Således klir Bror qvar i Stockkolm! Ly eka til, at där såsom
kärtils arketa; men kär kemma sakne vi Bror, ock Alanus upges
af det svåra läsnings-arketet: kan måste ifr. kk 5 om mornarne
studera på sinä leotioner. I sommar ärna Haartman, Tengström, Prantzen ock jag resa öf:r til Stockkolm, således en kel
karavan af Aboenses. Om Malmström ej dessförinnan går ifr.
oss, ock Gradolin ännu är qvar vid vår ankomst, så kunne vi där,
med Brors tilkjelp, väl kålla et Consistorium, kestående af alla Paculteterne.

Jag nyttjar nu det goda tilfället at l;o kesvära Bror åter
med en p:ge-remiss, til kekof som framdeles skola specificeras, kestående af 3 Rdr i Banco, ock 75 Edr i Eiksgälds-sedlar, k:ka
Bror täckes taga i förvar. 2: o At sända 1 Ex. på kättre papper
af Tengströms Terserus; item af de sednast utkomne delarne af
mit opus i Pinska Historien; it. Rutströms dispm. Med de andre
Har ej Mag. Justander låtit köra
dispp. lär ej vara kråttom.
af sig? Jag sände konom pg:r för köeker som kan til salu erköd,
ock k;ka jag bad konom til Bror aflämna.
22
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Nyheter härifr. behöfver jag ej heratta; huru vi må, och hurudan stark vinter yi haft etc., kan Gadolin mundtehn utreda.
Hellenius är ännu mycket hekymrad öf:r sin oförmodliga förlust; Fru Lindquist har tagit hans barn til sig, tils hans Syster
Fru Mollin ifr. Padasjoki hinner anlända, hvilken hän bedt at
emottaga styrelsen af hans Hus. Hon är, som Bror vet, änka;
sonen har härtils af Hellenius här vårdats, men är nu sänd til
Borgå Gymnasium, 2 döttrar aro gifta, och den yngsta, som en
tid värit i Hellenii Hus, skal göra sin Mor sällskap. Jag berättade orätt, at barnet lefde som sai. Frun blef förlöst ifr., dagen
för sin död: det kunde ej annat än dö, under Modrens svåra con-

vulsioner; har ock förtidigt kömmit til verlden.
Det är Datura Stramonium som Haartman förnäml. brukat
C.
F. Bremer, i öfantel. doses, äfvensom grufvel. satser af
för
kräk-pulver, för at åstadkomma en lindrig öpning. Hän fortfar
at vara frisk; få se kuru det går i sommar! Börjar ock nu småningom at befatta sig med Contoiret.
Elias Ulner, har af sin
vattsot, Pepubliken och Justitien til svår förlust, aflidit.
Holmberg är återkommen, skräpper och pladdrar; säger sig
vara oviss om hän skal resa til Pyssland, oaktadt hän har värkel.
oertificat på sin kallelse af Stats-Eådet och Storförstel. Lifmedicus
Freygang (som hän i går viste oss, i Gadolins närvaro, h:ken
derom kan berätta), mot 400 Publers årl. lön, rum, ved och ljus;

kallas deri „der Königl. Schwedische Professor Pharmacise“ (förmodel. efter egen upgift), om h:ken post hän ock i Pyssland försäkras, då honom tillika Storförstel. Apotheket i Gatschina skal
öfverlämnas. Men hän säger sig rädas för den enorma dyrheten
där är, som gör at hän fruktar sig ej komma ut med lönen. Få
nu se hvad hau gör. Ges tilfälle til Extra-förtjenst, tror jag nog
hau förstår nyttja det, om hän ditkommer, hvarvid dock mycken
försiktighet torde vara nödig. Hän vil ej allenast begära Kungens
tilstånd at resä, utan ock det med bibehållande af sin pension;
emedan hän vil mottaga Eyska tilbudet ej annorlunda än en
temporelle Commission; och om hän determinerar sig at resa, få
vi väl snart af honom ansökning om understöd och recommendation hos Cantzlern. Medlertid har hau, at hålla sig skadeslös för
sin resa, mottagit af de erbudne 250 Publer resepgir, 100:de Pubisi’; h:ket ju tyckes vara at hafva fullel. engagert sig, ehuru hän
annorl. pästår.
Eloqu. Lection i Borgå efter Lind, är bårtgifven til Adj.
Borgström (dertil högst oduglig!) af det vanliga principium misericordise ooh hans tjenster såsom Adjunct och dermed följande
skadel. rätt til alla Lectioner. Biskopen har votert på Oon.R.
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Molander ifr. Kuopio (ostridigt den flinkaste, i ans. til natursgåfvor) af de sökande; Alopaeus ocli Meinander på Reet. Argillander ifr. Hifors (ej keller oskieklig) och derjämte flitig arbetare), men min bror, Bonsdorff ock Lind på Borgström; nu
säges, at denne förlikt sine competitorer, som ärnat klaga, i ans.
til bans släta specimen.
Men nu til G-adolins sak, som ändtel. resolverat sig at resa
öfyer, på Malmströms mångfaldiga och tätä sollicitationer. Lika
som Bror, önske vi alle, at Malmström må komma bårt, för at
siippa hans krångel; och ehuru aocords-yägen vid Acad. ingalunda
är nyttig, likväl äre yi denne gången alle nögde med projectet;
allenast det numera, sedän Wilde dödt, kan gå igenom, som dock
Malmström tror, h:ken ännu sedän derom presserat G-adolin. I
början yar naturligt, at hvarken Gubben el. sonen yille gå in i
saken, innan de hunnit göra sig försäkrade at den kunde lyckas:
lära ock haft något misstroende (som jag tyckt mig märkä) ej
mindre til Malmströms afsikter, än hans försäkringar om sinä
apparencer och sin vind; summans betydlighet (häldst hän begärt
den hei och hållen, el. til en del, i Banco) har väl ock gjort dem
benägne at pruta, då liknelsen til full löns erhållande vid Acad.
ännu är så föga lockande. Sedän inföll menföret i hafyet, som
gjorde correspondencen och än mera öfverresan syår. Men då nu
hafvet ligger, har beslutet blifvit tagit.
Som Gadolin har värkel. godt hufvud, och ej allenast i allmänhet goda studier, utan ock ex professo lagt sig på språken,
så äre vi med hans befordran väl belåtne. Ehuru ej utan en god
dosis af ärftelig slughet, är hän dock myeket mera öppen än hans
bror ooh far, drifvande, har godt lefnadsvett, och ioke oäfna lärogåfvor: så at hän kan blifva en flink Academicus. I hvad Bror
kan, bedje yi således at Bror täckes assistera honom, med goda
råd, recommendation hos Yederbörande, och allt nödigt biträde.
Jag har ock recommendert hans sak hos Cantzlie-Rådet Rosenstein. Om Malmström kan bli Kongi. Bibliotheoarius, och
Gadolin får höga vederbörandes försäkran om Professionen, så är
lian försedd med pg:r. Men var god ooh hjelp honom, at saken
så tilställes, det hän ej blir frustrerad: ty jag har ock för Malmström ej myeken fides. Hvartil skulle pg:rne nu employeras? Til
Wildes Sterbhus förmodeh? Ty Malmström bör sannerl. ej hafva
någon vinst för egon del; åtminstone förtjenar hän ej den.
Om det besynnerl. brefvet ifr. Hans Excell. Oantzlern ang.
denna sak til Biskopen (som hau, inter nos, viste mig med en
slags förundran) har jag förut skrifvit. Om förslag är Gadolin
helt viss; får hän gällande och pålitlig försäkran om denomina-
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tion, så tycker jag hän väl kan våga åstad sinä pg:r. Som Finska Domk. Församlingen, om Tengströmfår S:t Maria, blir ledig,
så kan hän därtil hos Hans Exc. recommenderas, ooh få den, fast
ej ex jure, dock ex gratia, såsom månge förut erhållit ledige Annexor, utan jus perfectnm dertil. Det sker väl med Cassans för-

lust; men beständig lön, såsom Tidgren, af Besparings-cassan,
har ook erhållits, at ej omtala mångfaldiga discretioner til lönlösa
Professorer. G-adolin lär ej taga i betänkande at bli Präst; Finne
är hän: således kan hän, under det hän väntar på ord. lön, hafva
dock betydl. ranta för sin accords-snmma, ooh altså med mindre
betänkande utgifva den. Men den Malmström med sit krångel;
nnder det hän håller på at laga sig ifr. Academien, söker hän
Annexan framför Tengström, ehuru hän sannerl. aldrig har alfvar at bli Präst, el. vårdat lära et enda ord Finska; likasom Marise-boerne ej hade samma rätt at få tala med sin Pastor, och få
höra honom predika, som Abo-boerne, och likasom desse ej vore
lika skyldige som de förre, at tåla en Svensk pastor, allenast denne
förser dem med en duglig och af dem älskad Yice-pastor!
Om G-adolin går ifr. ansökningen til Bibl. syslan (ty at först
få den, och sedän byta med Malmström, för at bättre masquera
aocordet, lärer ej en gång tiden mi tillåta tilat tänka på?), så önskade jag at Frantzen finge den. Med lyckligt suille, har hän
ock i vetenskaperne vackra insikter, och en älskvärd character:
varandes et godt ämne til Eloqu. et Poes. Professionen, på Inka
ej är öfverflöd. Burman har et capricieust hnmenr, och Alopaeus är ännu så nng; flere skola ej sökt syslan.
Men klockan slår, och jag måste upp på Acad. at läsa. Härnäst mera. Må väl!

XLYli.
Ankoin cl. 33 Martti.

Åbo d. 19 Mart. 1795.
S. T. Min Högtärade Broder! Sedän mi Postgången åter blifvit
öppen, fortfar jag at skrifva flitigare. Brors bref af d. 2 lurjus
bar ännu ieke anländt; men kommer otvifvelaktigt med nasta post.
Jag bar ock skrifvit til Bror et bref norr omkring, ocb et öf:r
bafvet, förntan det soin G-adolin bade med sig; förmodl. bar Bror
nu erbållit dem allesammans. Med denna post lär Consistorii
förklaring afgå öf:r Malmströms gräl emot Tengströms transport; efter den mannen anses för så onmbärlig i Stockholm, så
lära vi väl siippa bonom, ocb således alla bans planer ocb projecter, som vore rätt väl! Jag boppas Bror hjelper dertil; med
G-adolin blir Academien värkel. väl belåten.
Tack för Brors bref af d. 13 bujus, som jag i förgärs erböll.
Svenska Academiens öde bar väckt allmän sensation; ocb vi bafve
bar berättelser om anledningarne dertil, vida skiljaktige ifr. bvad
Bror skref, ocb vände åt en mycket obebagligare sida än den
Bror omnämde. Man säger, at då ej blott Oratorn (ocb med bonom bögst Cantzlern ocb kanske Seoreteraren, som måste först
sedt talet, som ej om de öfrige kan snpponeras), ntan bela Academien fallit i onåd, ocb i brefvet så bårdt bandteras (man tror
med Edmans penna?) som vore den bestående af et band missdådare, så kan det beifrade talet ej anses för annat än en prastext,
bäldst de som bört det försäkra, at bos Blix ocb i et visst Erim.
Tai nog så stötande drag förekomma, b:ka ej blifvit beifrade, ntan
Blix tvärtom nyttjad i Lag-Gommission, eto. Aldraminst anse de
för likligt, at Sv. Aoad. såsom vidrig mot sai. Knngens minne kan
tont de bon bållas; då den består af bans declarerade adoratenrer
etc. Atminstone ler man deråt, at en Oxenstj. Sohröderb. Leop.
etc. erbållit en sådan stämpel. Tvärtom påstår man, at just det
opponerade tankesättet gjort Acad. förbatelig, som bon ökat genom
sinä sednaste ledamots-val, då Silfverstolpe fick pluraliteten af rösterne, ocb endast en, man säger Ed;s [Edelcrantz] tilfallit R. som
ej annat kunde at göra Acad. ocb i synnerbet competitorn brotslig
ocb til et föremål för billigt straff!!! Man säger, at skulden helt
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oförskyldt skjutes på den unge Herren, som just i sadan idee enditsändes, men at saken redan var afgjord förut, at platsen
värkel. med alfvar värit påräknad ooh åstundad etc. (Jag kommer ihog Casus parallelus och Theol. Doctors promotionen, med
mångalianda reflexioner!). Ja en påstod at sjelfva Drotzen, tuken
dock är så färdig at halla med den som mäst gäller, yttrat, det
hän i talet ej tunnit något som kunde ge skäl til action: ehuru
alla medgifva, at det kunnat och bordt vara försiktigare.
Andre säga, at altsammans var förnämligast måttat åt R;n
[Rosenstein], somman ville skilja ifr. unge Herrens person, såsom bibringande honom skadliga, atm. farliga principer; h:ket ökts
derigenom, at hän stält i fråga hos höga vederb. om Aoad:s onåd
af unge Herren blifvit yrkad (som aldeles ej skal det begärt) och
då det ej kunnat påstås, vågat säga at den uplysningen vore för
hans hjerta mäst tilfredsställande, samt då hän med hotelse af
action velat förmås at begära sin dimission, svarat det hän intet
mera önskar än at få justifiera sig, men ej skulle godvilligt skiljas vid en tjenst, hvarvid hän genom sai. Kg;s Test:e vore tryggad. Man lägger til, at K. sjelf förklarat, at hän ej ville det tillåta: hvarigenom hela planen manquerat. Med Uit skrifver jag
detta, at Bror må få se, hurudane tydningar, sanna el. osanna saken fått; den jag önskar värit ogjord, i ans. til alla dessa commentarier och den värkan de halva på folkets sinnen och taukesätt: visst folk hafva just fått vatten uppå sin qvarn.
Annu har vår G-add ej yttrat så kloka tankar, somat vilja
afsäga sig pretensionen til Rectoratet; derom blir visst gräl! j
Ragon sade mig, at Wetterhofs sak skal vara afgjord, och
at hän, med någon näpst, sluppit, samt snart hit förväntades.
Med
Justanderska böckerne är ingen hast; jag ville blott veta, om hän
Har Bror sedän värit i Upsala?
dem värkel. hos Bror aliämnat.
Bror
el. har
hört, om Arkeß. där har något gräl med Academici
om sine rättigheter såsom procanceller?
Holmberg, som velat vara slug, har (för at kunna få behålla sin pension) hos Cons. Acad. anhållit om recommendation
hos Hans Exc. Cancelleren til erhållande af permission på et år, til
at resa utrikes: hän nämner alsintet om sin Ryska kallelse; och
vi hafve skrifvit för honom, effcer vi visserl. ej här behöfve honom, utan gerna se at hän bårtreser: där kan hän kanske göra
oss någon tjenst.
Hellenius fick af de Ryske Botanici en hop frösorter ti
Trägården ifr. Eamtschatka och öarne mellan Asien ooh America
etc., samt löfte af Laxman at ock erhålla frön ifr. Japan som
hans son (h:ken är Officer och dit värit förrestj med sig hämtät,
sam
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Jag fick ock af vår där på resa stadde snälle Mecbanicus Bergsrådet Norberg et lustigt bref, med offert at genom Pallas kunna
af Eyska Käjsarinnan erbålla rese-pg:r om jag ville besöka de i
Eyska Eiket boende åtsk. stammar af Finska Nationen, til utrönande af deras slägtskap, deras gemenskap i språk ocb seder m. m.
Men för en sådan Commission betackar jag mig mycket. Hade
jag i mine yngre dagar hafb apparence om et sådant understöd,
torde jag värit frestad at mig deraf betjena: nu bar jag för Eyssland ocb allt hvad dit börer sådan respect, at jag ej en gång bar
lust. at resa til Petersburg, dit jag af flere mine fordne disoiplar
ofta blifvit inviterad, än mindre djupt in i de barbarernes länder. Men nog önskade jag, at en ung skickelig man kunde få
göra denna resa, innan alla de särskilda stammarne blifva med
Eyssame aldeles bårtblandade.
Yintern fortfar at vara alfvarsam. Widenius köper stockar
at bygga flere rum til på sin stadsgård, där ban nu ej med sinä
förra småkrypen kan berga sig.

XLYIII.
Åbo d. 26 Mari. 95.
S. T. Min Högtärade Broder! Jag binner denna gången ej skrifva
allt bvad jag mig til minnes upsatt; det skal ske bärnäst.
Men nu är jag allarmerad af defc både Bror ock andre skrifya,
at Justander funnit recommendatorer, som lios Oantzlern vunnit
kos konom benägenket i frågan om Bibl. syslan. Bror känner konom,
underlig ocb bypoobondrisk, tror kan sig stundom sjuk, är det
ofta, ock gör sig ej säilän sjuk. Yi skulle med bonom vid Bibkt
vara illa belåtne; resande af kans capriser få elak idee om Academien, ock en sujet få insteg, som vi sedän ej kunde bli af med,
utan få länge ock väl plågas med, el. kan inträngas til någon
Profession: då kan likväl til Åcademicus visserl. ej duger. Hans
sätt at förvalta Demonstrators-syslan, visar nog, kuru kan skulle
förvalta Bibliotkecariatet. För ali ting, sök kindra Oantzlern ifr.
sin böjelse för konom. Hans slägtingar må skaffa konom employ
utom Academien: kär blir kan en oduglig piece. Jag skrifver
kärom til Hosenstein, ock kanske til Oantzlern sjelf.
Af alla sökande, aro Frantzen ock Alopseus ostridigt de
tjenligaste (om G-adolin drar sig ifr. saken); ock jag önskade kö-
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gel. at den förre blefve fästad vid Aoademien; hau äger et lyckel.
genie, är flitig och äger liberale insikter: blir säkert en hedrande
medlem af Academien, och äger en älskvärd Charaoter.
Tammelander är stocklat, och en idiot; Justander en underlig piece, ntan allt genie, ostadig, confus och tnmultuarisk i
alla sinä göromål. Burman är den kunnigaste af dem; men ock
ganska capricieux man: vi hafve sådane gubbar med oss, h:kas
antal jag ej önskade ökas.
Bror gör Acad. en reel tjenst, om Bror talar för Frantzen
hos Excellencen, och för ali ting friar oss ifr. Justander: hän
kan ej comportera sig med vittre resande, kan ej språken, har
elak smak etc. Mera härnäst!

XLIX.
Åbo d. 28 Mark 95.

Min Högtärade Broder! Som jag dedicerat, oh caussas idoneas, min Appendix Hist. Bibliothecse til Fredenheim, och just nu
på stunden fick höra, at Ofv. Lieut. Knorring skal resa til Stockh.
inom en 1 / 2 timme, så hinner jag ej låta slå papper omkring
Exemplaret som jag ärnar honom, utan sänder det til Bror (jämte
Brors eget exemplar) med anhållan, at Bror täckes låta slå Turkiskt papper omkring det och behålla det tils Bror med nästa
post får et bref ifr. mig til honom; hvarefter Bror är god och
låter bägge til honom aiiämna. Kostnaden är Bror god och skrifver mig på räkning. Jag vill ej sätta et så stort bref på posten,
där ock exemplaret far illa. Med posten skrifver jag ock til Bror.
Kyrk. Hirn som är här på visite, låter hälsa! Nu töar här starkt;
få se kuru länge det varar. O.la Fru Allen (Post-Insp. Mor) har
blifvit död och begrafven. Annors har här ingen ting föränderligt
S. T.

passerat.
P. S. Just som jag skulle försegla detta, får jag med Hr
Holm Brors bref (med paket) af d. 23 hujus, hvarpå jag med posten skal svara: och bokbindaren sände mig det til Fredenheim
ämade Ex. af Dispm.

L
AnTcom d. 25 April.

Åbo d. 2 Apr. 1795.

Min Högtärade Broder! Med unge Hr Cornetten To 11, som ärnar
försöka at ännn öf:r isen kunna komma öf:r til Sverige, sänder jag
kosg. exemplar af Tengströms Terserus: det bättre fick jag ej
nr händerne på Bokbindaren; måste derföre sända detta, som ban
något smutsat, emedan det ej förut tilräckel. kann torokas, innan
kan det tilkopa slog. Men framdeles skal Bror få, för at utbyta
det, et bättre.
Föret kåller på at taga af. Jag väntar alla dagar minä Systrar ifr. Wiitasaari, som där lära ingen känning kaft af vårvädret, ock derföre så länge drögt, at kär nedre blir obeqvämt
för dem at siippa fort.
I morgon upför Music. Sällskapet Pergoleses Passions-Musik
i Academien, efter vanligketen, för fattigas räkning af bättre
stånd. Atskilliga nnga Damer ock Gavalierer skola därvid sjunga:
så at man koppas recetten skal bli betydlig.
Med förra Posten fick Oons:m Malmströms opus om vår
Acad. Stats förhättring honom til fördel. Cons;m kar beslutit utlåta sig derom, at förutan vådan tilat röra vid en faststäld Stat,
de af konom upgifne fonder ännu bestå i blotta projecter, ock at
tid blir, sedän vi fått se kvad de komma at göra, tilat tanka på
deras disposition; emot Bibliotkecarie ock Adjuncts syslornas combination med Professioner protesteras, m. m., så at svaret el. betänkandet blir värkel. negativt i flere delar. Det lär kan väl icke
tycka om, men kvad kjelper det?
Dompr. Alopaeus, som kåller på at fullborda sin Hist. om
Wiborgs ock Borgå Gymnasium, bad mig ur actis Palmsk. skaffa
konom afskrift af de på kosg. nota förteknade Documenter (enl.
den förtekn. jag af de Finland , ang. Handlingar ad meos usus
derutur excerperat). I fall Bror ännu kar dem kos sig, så var
god ock låt för kans räkning afskrifva dem; men jag vil minnas,
at soml. Articlar mera voro citationer til Hegistrat. i E,. Arokivo
etc., än utförliga documenter.
,
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Om Bror råkar Ryttm. Adlersparre (sora säges yistas i
Stockh.), så anmäl hos honom min respect; item hos Kongi. Secreteraren, hvars interessante Samlingar jag med nöje läst.
Baron Rehbinder på Wiksberg, som låter sin son ombyta
stånd, ooh ifr. Officerare bli Jurist, har bedt mig dirigera hans studier: det har jag härtils nog kunnat göra. Men nu behöfde jag
Brors råd, hnru hän kan i den egent. Juridiken förskaffa sig på bästa
sätt, nyttig insikt. I det practiska har jag tilstyrkt honom, at dels
följa med någon flink Häradshöfding, dels i Hofrätten adressera
sig til någon af Ledamöterne som vill styra och handleda hans
göromål derstädes. Men h;ka theoretiska studier bör hän idka?
Efter hän kann Latin, råder jag honom at skaffa sig liten bekantskap med Eomerska Lagen; läsa Nehrmans värk; item Monte squieu (som hän köpt sig). Men Tyskarne hafva ju så månge
gode Theoretiske anctorer i Juridiken? H:ka ibl. dem borde hän
skaffa sig? Hän laser Fransyska och Tyska; öfvar sig jämväl nu
hos Dr Rutström i Engelskan. Meningen är, at skicka honom
til Stockh. för at engageras vid Reyisionen. Men jag ville at hän
här först lärde något rättskaffens; i fall ej Bror ville där åtaga
sig hans handledande. Hän är en sedig och stilla yngling.
Jag lär förut begärt Brors yttrande, om vi borde taga den
veckoskrift som i Danmark skal utges un der narun af Nordia? I
fall Bror har tilfälle at skaffa oss den, vore det väl. Item upstod
i Cons. Acad. fråga, om vi ej borde hålla Silfverstolpes Litteratur-Tidning? Men som ingen af oss känner den, beder jag Bror
är gunstig och sänder oss den, i fall den duger (nami. med någon
resande). Men 2:ne andre böcker behöfver jag nödvändigt. l:o
Seilers den uppenbarade Religions Historia, för unge Calonius,
son til Capell. i Christina; 2:o Creutz’ ooh G-yllenborgs nyss
utkomne Witterhets-Arbeten. Item för min commentarius öf:r
Others resa som jag ämnar til Witterh. Acad:s Handlingar, borde
jag hafva någon Auctor som handlar om Tysklands Geographie
för Medel-åldern (Cluverius och Cellarius beskrifva blott Geogr.
Antiqua). Kan Bror upspana och för mig uphandla en sådan, så
sker mig en stor tjenst. Jag har sedt citeras, l:o Ohrist. Juncker
Introd. ad Geogr. medior. temporum, maxime Germanise, Jena
1712, 4:o (på Tyska), och 2:o Hachenbergii Germania Media, Ed.
111, Halae 1709, 4:o. Yi hafve på Bibht en äldre Edit., men däri
saknas Guil. Turckii Diss. de. Geographia Medii aevi, som är mig
angelägnast.
Så snart den nya Tomen af Witterh. Acad. Hand:r blir färdig, hoppas jag Bror sänder mig et Exemplar. Alla de böcker
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Bror sidst sände, voro välkomne.
YårWidenius bygger några
rum til på sin stads-gård: men mera ceconomiskt, än Staden til
prydnad, såsom af honom varat vänta.

LI.
Besvar. d. 10 Äpril.

Åbo d. 2 Apr. 95.

Min Högtärade Broder! Också im är jag hindrad at omständel. svara -på Brors sidsta ang. bref; men skal under ferierne
göra det. Annu i dag, fast det är skär-Thorsdag, raaste vi ha et
Cand. Examen.
Mycken tack både för de med Holm sände skrifterne, ooh för Chartorna, som Cygnaeus aflämnade: item för de
många interessante saker i brefVet!
Yar gunstig och sänd hosg. bref tillika med Disputationen
de Bibliotheca, som jag med Ofv.L. Knorring sände til Bredenheim. Holmberg reste, i hopp at permission ej vägras lionom,
i går af til Petersburg, at försöka kuru den honom offererade pesten vil anstå honom; sin hustru har hän imedlertid lämnat här
qvar. Den skurken Bokbindaren har ej fått färdigt et bättre Ex.
af Terserus, som hän harat häfta, än et som var litet smutsadt, det
hän skiekade mig; hinner jag få det bättre, innan Corn. To 11 i
dag afreser, så byter jag om det straxt: annars sänder jag det
framdeles, och imedlertid, at ej manquera lägenheten, som öf:r isen
lär bli den sidsta, det sämre.
S. T.

LII.
Åbo d. 9 Apr. 1795.

Ankom cl. 14 April.
Besvar. cl. 17 cl-.0.

Min Högtärade Broder! Ehuruväl jag icke mycket kopp
har, sedän menföret nu åter skal göra Hafvet ofarbart, at detta
bref skal så snart som de förra komina Bror til handa, så afsänder jag det likväl, på försök.
At jag lyckel. erbållit de många skrifter, Okartor etc. som
Bror värit god ock til mig öfversändt, derom menar jag mig efterband hafva Bror underrättat: för Brors myckna besvär ock Uit
med mine commissioner, afiägger jag ödmj. tacksägelse. Sjö-korten
aro för oss som vistas på landet, rätt interessante at betrakta;
men då de aro i så liten scala, lära sjöfarande ej af dem kafva
mycken kjelp, då de nalckas våra klippiga skär. Så at litan lots,
tror jag kvarken vänner el. iiender skal kunna våga sig at besöka oss.
At Bror med calaser blef i Upsala kogkommeu, var icke
I sommar koppas jag få beskåda Monumentet öf:r
oväntadt.
Mennander. Om kriget där mellan Gonsistoriales kafve vi kär
ej kaft riktigt begrep, innan Brors bref oss det meddelte. Då
prooantzlererne där så föga befattat sig med Acad. ärenderne i
förra tider, ock Proif. voro så närä til Cantzler, m. m., så varat
vänta, det Arkeb. skulle finna starkt motstånd, då kan ville tilägna sig sauma rättigketer som proc. vid Åbo ock Lnnds Academier ntöfva; också körde jag t. ex. Flygare förnndra sig deröf:r,
at vi ej bättre försvart Consistorii independence; få nu se, kvad
kjeltedater de kunna uträtta. Utan tvifvel räkna de ock på medkåll af B. Kun [Reuterkolm] kvars informator Lundström värit. Men jag tviflar på, at de i kufvudsaken mycket lära uträtta.
Den Hierarckiska anda som rådde vid våre Academiers inrättning,
kar starkare stöd, än at den så lätt kan besegras. Låt för ro
skull veta, kuruvida Regenten oonfirmerat Flygares vai til Inspector, el. icke. Hvad var orsaken dertil, at Noreen blef skild ifr.
Cantzlers-Secr. syslan? Hade kan ledsnat dervid? Om kans skamliga snålket, körde jag i Upsala många fula Historier, Känner Bror
S. T.

Euren?

LII.

1795%.

181

För Brors benägna offert, at biträda med subsidier ur Actis
Palmsk. til Alopsei disp:n tackar jag myoket, men jag skref redan sjelf af allt hvad där fanns om Borgå stad. En hop andre
Finska saker skal jag ännu framdeles genom Prof. Aurivillii
biträde låta åt mig derifr. copiera.
Mit bref af d. 2 Mart. sora jag bad skulle skickas norr-omkring, blef af Post-Insp. expediert öf:r bafvet, emedan ban af sin
broder som just då inkommit ifr. Åland, fick böra at bafvet lagt
sig: deri gjorde ban väl, ocb Bror fick brefvet fortare än annars
ske kunnat.
I den Bruks-patron Bedoires bus (på Yästanforss) bvars måg
Edm an skal blifva, bar jag värit: ban förekom mig, i månge delar, likasom i staturen, tämmel. lik Joseph Bremer; jag fick då
tillika se bans barn, af b;ka den äldsta dottren tycktes då (1791)
vara 12 å 14 år g:l. Hans Fru, som ifr. amma avancerat (sedän
drängen refusert at med bederl. bemgift äkta benne) til denna
värdigbet, taite då redan om Operan, Hofvet etc. Man sade på
orten, at framl. E.E. Carl Sparre, med sit exempel, förmådde grannarne, som ej ville conversera med den nya Frun, at glömma bennes förra ställning; ocb derföre tog Bedoire, oaktadt sin snålbet,
betydlig del i förlaget til Strömsbolms Canal-byggnaden, som
Sparren då tilstälde. Tvänne gossar såg jag, som voro rätt vackra
barn; utom fiere d:o. Malmström, som den tiden giftermålet skedde,
bade condition hos Bruksp. Timm på Simla, i granskapet, kan
om tilgången berätta åtsk. lustiga anecdoter.
Yår pseudo-Armfelt bar ej allenast sluppit löst, utan ock
fått någon discretion för sit bårda medfart; men bönderne, jämte
beröm för sin nit, förmaning at se sig bättre före. Mig är sagt,
at en viss rapporteur bar å orten som bar den sin post tilbörige
egenskapen i bög grad, skal på Svenska sidan insinuert den ideen,
at allt bvad vid tinget etc. passerat, värit en tilställning af E ano
ken, at på Eegeringens vidtagne steg kasta en ridicule! Den som
känner E. tviflar ej et ögonblick, at icke ban är oskyldig til en
sådan list: at ej omtala ideens durrana argbet i ocb för sig sjelf
betraktad!
passerte Öfv.L. Stockenström bar igenom; ban skal
gjort sig möda at utforska allt betydligare folks tankesätt, langage
etc. bar på orten. Hos Prof. G-add var jag i sällskap med bonom på
et calas, ocb tyckte at ban af alla skyddes. I bvad ärende bar
detta storvärks-ämnet värit sänd til Eyssland? Ty ban utgaf sig
för oourier, eburu ban för andra sagt sig bafva besökt Eyssland i
private ärender. Hvaremot andre bar säga, at ban erbudit sig at
derifr, bårtsnappa Armfelt: b:ken galenskap! Jag börde bonom
-
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säga (likasom Holmberg) at Armfelt vistas på Moskowska orten,
slott, ock at bans Glrefvinna rest

men på et Käjsarinnan tilliörigt

ifr. Lifland til lionom.
Här sägs, at bref ifr. b:te Armfelt, med hans anborna signete
ifr. Hyska sidan passerat til visse bans bnsbålls-agenter på Svenska sidan; bvad grund deri må vara, vet jag sannerl. icke; men
nnderl. låter det.
At G-r. Mun o k skal bota återkomma, berättade mig et fruntimmer, i ani. af et bref bon baft ifr. Stockb:m: underligt! Item
börde jag et annat bref upläsas ang. G-en. Mörner: obegripligt!
Ani. tilden malitieusa berättelsen om vår B. är väl tagen af
bans narraktiga fjäs i det buset, där Pröknarne (af b:ka någre
bofvar säga at ban i den andra, ej den äldsta, förgapat sig) bandteras som en narr, til ocb med til alfvarsamt folks förargelse. Så
bafva de låtit bonom ocb Gap. Ornstedt (som lånt dem sit biträde) leka den otrogne grannen; b:ken lek Bror til äfventyrs bört
omtalas! Men bans tjenstaktigbet är värkel. ej blott til detta Hus
inskränkt: ban offererar sig at tjena alla som arcbitect etc. Så
bar ban erbudit sig at bafva tilsyn öf;r Lagm. Olivecreutzes
byggnad på sin Stads-gård (där ban låter nedtaga ocb omlaga
byggningen), ocb reste i går til Loftsdal'(eburu Hellenius sjelf
ej vågade följa med) öf:r isen at göra anstalt om bans ladugårds
byggnad; allt, utan at derom anmodas, vidare an at man ej afslår
bans tilbudna biträde. At bans egentel. sysiä minst tildrager sig
bans omsorg, är lätt at sluta; bäldst sedän allt pedanterie börjat
blifva bonom så vedervärdigt. Inga böcker köper ban, lär ock
inga vidare läsa!
Hans bror Tbeol. Adjuncten fortfar deremot at studera, mollan det ban processar. I Pikis förlorar hau mer ocb mer sin aktning; ocb lyeka är, at ban i busbållsvägen står aldeles under sin
Frus befäl!

Leotor Lind ifr. Borgå, som i böstas hämtade bit sin enda
son, ocb sjelf myeket berömde bans genie etc. bar nyl. oförmodl.
fått bonom bem tilbaka, emedan bans Nation (ban var engagerad
bland Yiburgenses) utslutit bonom ifr. sit samfund, ocb bedt
Hector om lof at ordentl. utstryka bans namn sedän ban blifvit
beträdd med at bafva stulit
Ock jag bar funnit de Ups. dispp. myeket negligerade; då
man nödgas prsesidera för så många, kan väl ej begäras, at de alla
skola binna utarbetas; men så tyokes, at man med någre duglige
borde emellanåt försona publiken, såsom t. ex. Ibre gjorde. Nu
lär väl Adlersparre få syslan efter Strand? Det var väl gubben
dödde, ty bans finklande tog förmyeket öfverband,

LII.

1795 •/*.

183

Har Bror sedän något kört om Sernskölds tilämnade donation? Menar Bror at det yore nyttigt at ge konom min disp.
(Appendix til Bibl. Hist.), så yar god ock använd dertil det öfversända exemplaret; Bror skal kärnäst få et annat. Grlöm ej kelMed någre resande, t. ex. Ofv.L.
ler Ackola saken, vid tilfälle!
Knörring, ock Corn. Toll, kar jag sändt til Bror någrapapper;
jag koppaa de riktigt framkommit.
Ibl. andre löjl. rykten kär gått, är ock det, at Lagin. Ulner
skal gifta sig med Fru Kijk, som värit kos Major Taube. Lagm.
Smalen var på yägen at resa til Stockknn, då kan fick underrättelse, at kan fått semestre til Jnlii månads slut (ni fallor), kvarföre
kan kärifr. åter yände om ock reste kein.
Carl Fred. Bremer
kar resolverat sig, på Haartmans tilstyrkan, at resa til varma
kädet i Acken; motion, ock skiljande ifr. allt bekymmer om sine
affairer, tyckas ej mindre blifva konoin kälsosamme, än sjelfva badet, för at återställa kans kropps förslappade librer.
Jag mins ej, om jag sidst berättade, at vår LångfredagsConcerte importerade 518 plåtar (som i Åbo var ansenligt) för de
så kallade pauvres konteux*).
Nu sägs kär, at Bruks-Patron Kijk, af förargelse öf;r sit kos
Fröken F ock erkållna afslag, vil gifta sig med sin dotters gouvernante (dotter til en kammartjenare på Hofvet); men at ock
denna gör svårigketer, så at kennes Far måst resa kit öfver för
at käfva dem. Nu skal kan sätta både dottren ock gouvernanten
i pension i Stockkolm, tils kan kommer sig i full ordning.

■—■

Mit sidsta bref med Corn. Toll, lär värit af d. 1 kujus, ock
såleds ej kunnat kärom något nämna, om icke, at en kop unga
damer (Fru Baer, född Oarlstedt, Carl Baers unga Fru), 2 Fröknar v. AVillebrand, Fröken von Kotken (den olyckl. Majorens
dotter), Frök. Fredensköld, Mams. Loffman ock 2 Mams. Caloander, jämte Lient. Wiggman af Constructions-Staten, sktille
vid det tilfället sjunga, som ock skedde. Då ögonen ej mindre än
öronen lookade folk upp, var ej under at Acad. blef full, ock reeetten ansenlig.
*)
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Åbo d. 7 Maji 1795.
S. T. Min Högtärade Broder! Äter bar jag 3:ne Brors kärkomna
skrifvelser at besvara; bvarmed jag nu, sedän Postgången åter
blifvit öppen, ej längre bör dröja. Om jag ej bedrar mig, lärer
jag redan tilkänna gifvit, at jag riktigt undfiok utslaget ang.
G-refve Euutbs sak: det är en besynnerlig sak, i flere afseenden,
ocb märkligt blir at se, när ocb burn den slutes?
Eätt glade äre vi, at Tengström fick S:t Maria, ocb at vi
sluppo Malmström; lustigt är, at ban bedt G-adolin, det med
besvarandet af bans opus ang. vår Stat, ej skulle bastas: men då
var expeditionen redan afgången. Hvad ny fnndering tro ban
ännu omgås med? Ty ban tycks ju böra vara nr spelet? Men ban
lär ännu vilja bemsöka oss med några fordringar, för sit stora besvär under sin långa ocb trägna tjenstetid. Bror lär veta, at
Cons:m in totuin et tantum afslog bela bans project; expeditionen
upsattes af Alanus, sträft ocb magert, sarat tämmel. skarpt mot
Malmström. Jag bade önskat få öfverse den förut; men man bade
så bråttom, efter Gantzlern i särskildt bref yrkat på Consistorii
förklaring. Hos Brandel kan Bror få läsa den vid något tilfälle.
Jag må ej tro, at Blustrissimus, mera än vi, är bögd för ändringar i et så kinkigt ocb för Academien fundamentelt ämne, som
Staten är.
Nu vänte vi at få böra, bvem Gantzlern ger oss til Bibliotbecarius: innan kårt läre vi väl ock derom få notice. Bror är
god, ocb låter veta burudant förslag Hans Excellenoe uprättadt.
Som unge Bremer (Carl Fredrik) för at ytterligare stärka
ocb befästa sin bälsa, på Prof. Haartmans råd reser til Acben
at nyttja varma Baden, ocb derifrån til Pynnont at nyttja det
bälso-vatnet, ocb ban, för flere orsaker, beböfde en rese-camerade,
för at muntra sinnet ocb äga et bebagligt sällskap, sarat i det afseendet olfererte Mag. Frantzen fri resa, om ban ville följa bonom, så styrkte jag Frantzen tilat ingalunda försumma en så
god lägenbet, den jag sannerl. sjelf värit bugad at nyttja, om jag
värit yngre ocb baft mera ledigbet. Först skulle Handelsm. Loff-
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man göra Bremer sällskap, men lian sjuknade i en frossa; derföre måste Frantzen taga sit partio stante pede, emedan fartyget
kvarpå de sknlle gå om bord til Helsingör, var redan nastan resefärdigt: det föres af Lient. Baron Armfelt. Planen är at ifrån
Sundet gå sjöleds til Amsterdam, så öfver Haag ock Rotterdam
etc. til Achen, ooh taga återresan öf;r Cöln, Cassel, Gröttingen
ock Hamburg etc. Consistorium bar gedt Frantzen tilstånd at
resa, ock Cantzlern lär ioke misstycka kans steg, kvarom jag bedt
konom gifva Hans Excellence kunskap. I September månad skola
de vara tilbaka. Yi nyttje detta tilfälle at låta Frantzen upkandla
för oss någre böcker i Holland etc. I fall Bror bar någon dylik
Commission at gifva konom, ock straxt skrifver, under Hasselgrens couvert, til Amsterdam, så gör lian sig visst et nöje af at
tjena Bror. Likaledes i Hamburg, dit brefvet kan adresseras til
Sv. Post-Commissarien som kan ej underlåter at besöka. För en
ung kari, är af en sådan, ekuru kastig resa, altid något at profitera; ock blir kan så lycklig, at Hans Exc. gifver oss konom til
Bibliotkecarius, så är ock för Academien nyttigt, at kan förvärfvar sig bekantskaper på sådane platser som Amsterdam, Gröttingen, Hamburg ock Köpenkamn (k:ket de ock ärna besöka). Anmäl

gunstigt denna sak, vid tilfälle, kos Cantzlern tildet bästa.
Bror kar förut ej frågat om Peringskölds utgifna Pragmentum Runico-papisticum etc. Men nu bör jag tilkänna gifva, at Acad.
Bibkt bar detta arbete förut. Det är för öfrigt samma (af Lundius, Rudbeok etc.) sammansmidda foetus ingenii spurius, som
Lucas Halpap förut i en disp. utgaf, ock som jämväl Hickesius, af Peringsköld förledd, i sin Tkesaurus infört. Agners
Ortuga Delo-Bok äger ock vårt Bibliotkek: jag kar på någon auction upköpt denna värkel. rara bok.
At Adj. G-adolin gedt (HB blott första arket af) Appendix
til Hist. Bibl. Ab. åt Ofver-Intend. Predenkeim, var et misstag
af konom: ty jag bad konom dermed vänta, tils jag skulle kinna
öfversända jämväl det andra arket. Rätt väl vore det, om vi få
kans Sami. af Bullaa Papales; jag skulle visserl. i dispp. utgifva
öfver den en Recensio som kunde tjena til fortsättning afv. Celses arbete i den vägen.
På Brors tilstyrkan skref jag värkel. til hans Exc. om Bibliothecariatet (h:ket Bref Hr Canc. E.. Rosenstein var gunstig
och framgaf), om k:keri syslas lyckliga besättande jag sanneid. är
mera, angelägen, än om hvilken Professions i Pliilos. Faculteten,
som häldst, emedan både Academiens lieder och. alles vår förmån
af dernia mannens beskaffenhet så ganska mycket dependerar; och
jag är viss derpå, at om Frantzen får syslan, sätter hän en he-24
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der nti at väl förestå densamma, och tar goda råd, samt blir nyttig, i stället at de öfrige sökandes capricer, försnmlighet etc.
ingalnnda lofva något godt, om jag tar Alopaeus undan, som är
för ung, men teknar sig at blifva en ordentlig, arbetsam ocb
snäll kari.
Brors Yiburgenses aro im såsom får the ther ingen Herdan
hafva, ty deras Curator Theol. Adj. Bonsdorff kommer ej oftare
än 1 å 2 g:r i veckan in under Läse-terminerne ifr. Pikis, ocb under ferierne aro de utan ali tilsyn. Men de hafva värit rätt beskedlige. Mag:r Johan Bonsdorff och Alopaeus, som äro Docenter och bägge flitige och af dem älskade, ersätta bristen. Den
yngre Alopaeus, Lagi son ifr. Idensalmi, Wallenius ifr. Karelen, som äro Oandidater, äro ock skieklige ynglingar. Agander,
som dödde af sin lungsot, kunde ej öfvertygas derom, at hans slut
var så närä; lian gick nppe intil sidsta timmarne, bivistade några
dar förut Bok-Anction (på Laihianders Bibkk) hos Lindqnist,
och dref på Hellenius at få sin Gradual-disp. snart öfversedd.
Då bröstet öpnades, fanns endast helt små stycken af hvardera
Lungan vara i behåll, så at nnder var det hän så länge lefde.
Vi äre nyfikne at få höra, hvart To 11 s sak sig vänder.
Det var illa, at förslaget ang. Schulten ej gick fram: en så i
alla afseenden flink man hade värit oss mägta kärkommen. Men
då hän sjelf vil bli Academicus, hvartil jag tilförne tyckt honom
mindre hugad, så är ingen tvifvel, at icke hän blir det, ehuru nu
något sednare. Förr taite Pian man omat taga afsked, så snart
lian tjent i 30 år, och retirera sig til Peniar; men nu har jag ej
Schalberg har berättat mig, at hän
hört honom nänniä derom.
värkel. offerert Adj. Gadolin at til honom afträda sin sysiä, för
at siippa sin gäld. Men nu är ingen af våre Docenter tjenlige til
hans Profession, soin i dessa tider fordrar et skarpt och ljust
hufvud.
Brors reflexion om Stj. testamente tilde fattige, var rätt
juste; allenast man vore viss på, at hau i mutor ej tagit mer än
den bårttestamenterade summan. Men Arppe hade skäl, at harmas. Hans steg at flytta til Sverige, var rätt besynnerligt!
/ I nästa Cons. lärer den förargeliga frågan om Eector för
inst. år förekomma; ehuru jag sökt insinnera G. den ideen, at afsäga sig sin competence, så tviflar jag at hän det gör! Man säger at hän med hela sit Hus, jämte Fru Olevberg, skal i sommar göra Ganc. S. Edelcrantz et besök i Stockholm: således lär
Bror där få råka dem! /
Hvad disp. til Sernsköld angår, följer jag Brors goda råd.
Minä öfriga reflexioner etc. måste jag spara til härnäst. Nu
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gratulerar jag Bror, til slut, tilden erbållna Stjernan, bvilken
vedermäle af Eegeringens attention fägnar alla Brors vänner. At
Wiio ke iliogkoms vid det tilfället, var mera oväntadt, än at
Acrell var i godt minne. Men vil nn ingen vidare bafva Blå
Bandet?
Yännerne här må väl ooh. låta balsa. Hosgående bref ankom
ifr. Saarijärvi. Blir ej Ticcanders sak snart afgjord? Wiitasaariboerne sakna väl bonom icke, men ville bafva en Ord. Länsman i
stället för sin nuv. Yice-Länsman.
Jag skickade något smått til Eru Juslen med Angustins
skeppare Petrell. Yar gnnstig om Brors folk känner bonom, ocb
adressera bonom til Hennes qvarter, el. lanana hennes folk adresse
på Skepparen, då ban anländer ocb blir synlig! Förlåt atjagbär-

med besvärar.
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Åbo d. 14 Maji 1795.
S. T.

Min Högtärade Broder! Sedän jag afsändt nait sednaste
erböll
jag genom Hr Ofv.L. Knorring Brors ang. af d. 24
bref,
April, jämte de medsände Böcker ocb skrifter: afläggandes för
Brors dermed bafde besvär, skyldig ocb ödmj. tacksägelse.
Penningen öf:r Kellgren bar Mag. Frantzen (som af Hr Ass.

Lenngren fått den sig tilskickad) visat mig: den är vacker ocb
värdig; men ansiktets fylligbet gör, at likbeten ej så lätt igenkännes. I bonom gjorde vår Yitterbet visserl. en betydlig förlust,
eburn bans sjukdom den sidsta tiden ej tillät bonom at mera arbeta så som ban annars kunnat.
At vederbörande ej tåla en
i ani. af den bekante
Holmberg
fick
erfara,
slags
qvickhet,
viss
af
Extra-Posten.
Men
om
slike
kungörelser,
Nummeni
då det NB
Ministerns
begäran
införas i
beter, at de på Sv. Eesidentens el.
Hamb. Avisan, ej få anses för pålitliga, så vet jag icke bvad utväg för Eegeringen blir öfrig, at til utlänningarnes kunskap få
sådane kungörelser utspridde?
Erinringarne emot Blix, voro icke ressenterade! Det var naDen som mot Blixens finance-ideer nyl. skrifvit i Stockturligt!
holms Posten, tyoks vara en ej mindre kunnig än alfvarsam man,
ocb ej vara så lätt at annorlunda än med glåpord, vederlägga!
Grissar man til Auctoren?

188

LTV.

1795 u/6.

Gr. Oreutz’s ock Gyllenborgs Witterk. Arbeten (bägge
delarne) måste jag öfverlåta til Mag. Frantzen, som innan afresan ej på annat sätt kunde erbålla dem. Yar derföre gunstig, och
köp mig et annat Exemplar i stället.
Bremer ock Frantzen afreste i Tisdags; ifr. Helsingör loffce
de skrifva; få se kuru snäll deras resa dit blifver. Skeppet kvarpå
de afseglade, måste styras väl; ty Skeppare yar Capit. Baron Armfelt (af Armeens Ilotta), ock Styrman Capit. ock Eidd. Grubb
af Stora Flottan.
Hyem kar utgedt Gr. Creutz’s ock Gyllenborgs
beten, til k:ken den sednare skrifver sin Epistola
Dessa företal (til bägge delarne) aro rätt märckelige;
i visse delar uplysande noter, ad ruoduin Minellii,

'Witterk. arprooemialis?
ock beköfde
at fulleligen

förstås?
TJpmärksamket värdt förekom det mig, at Sällskapet TJtile
Dulci, såsom jag af dess Intimation på Tidn. ser, åter tycks qyicknat til lifs! De lära vilja ersätta förlusten under Svenska Academiens dvala! Men vederbörande må akta sig, at ej Edman får
med dem något at skaffa! Detta Sällskaps uplifvande påminner
mig vårt utslocknade Åbo Sällskap. Jag kade nog lust, med vissa
jämkningar, at åter föreslå dess förnyande: kvad tycker Bror? Genom et sammanskott borde då först dess mobilier igenlösas: nog
torde utväg bli at upbringa de dertil erforderlige 400 plåtar?
Til nasta Mag. Promotion är Cand. Heurlin, Yib. utnämd
primus,
ock Cand. Wörlund, Ostrob. til Gratist; den sedtil
ärnar
sedän studera Juridiken, ock deri aflägga specimina;
nare
men då borde vi kafva vår Juris Professor kär, annars kan det
icke ske. En stor svärm vil i Termins slut undergå Juris Examen, för at engagera sig vid Hofrätterne: få se kuru månge af
dem kunna sig framtränga! Nagre aro skäl. gode ämnen, men en
del rätt slarfvige.
Bror täokes ej giömma, at kjelpa mig med förslag på nödige
böcker för unge Baron Rehbinder, som ock vil blifva Jurist.
Nu kafve vi, för väre synders skull, fått den af Bror väl kände
processen emellan B. Carpelan ock Pryssiska Sterbkuset, at dragas med;- ock i nasta Gonsistorio förekommer förmodel. den förargeliga frågan om Rectoratet för nästa år; jag gissar, at Gadd af
pluraliteten föreslås. Det var ledsamt, at jag glömde fråga Bror,
kvad Kungens utslag blef (om något utföll?) på kans begäran om
förklaring, k:ken Bror mig tilsände? Kanske Bror ännu kinner
mig kärom underrätta, som vore rätt väl! !
TJnderl. at Malmströms transport ännu ej på aviserne blifvit kungjord. Yåre karlar halva starkt anmält sig til förslag til
—-
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Pbilos. Adjuncturen; ibl. andre har Sundvall en disp. på tryoket, som förmodl. blir slarfvig, nt omnia ejus. G-adolin ocb
Erantzen bafva ock sökt denna sysiä; Bror ser lätt den förres
afsikt, at en passant upsnappa lönen. Det vore nyttigt, at få veta,
Inka til Bibliothecariatet äro af hans Exc. Cantzlern föreslagne.
Hellenius är bögel. bekymrad öf:r den olyckan at Acad.
Träg. Blomberg nyl. på en resa til Sipsalo ömkel. drunknade:
lian seglade under någorl. starkt väder, ocb under det lian köli
styret, skulle upstiga at kasta sit vatten, men bar sig ej försiktigare til, än at ban föll ur båten, ocb vid sit fall drog sin yngre
son, som satt honom närä, med sig i sjön. Innan den äldre sonen ocb en trägårdsdräng bunno vända båten ocb komma dem
til bjelp, gick fadren i botten, men sonen bann uptagas, dock liflös: fadren är ännu ej igenfunnen; ban bade alla sinä nycklar,
ocb som underligast var, pg:r på sig (af misstroende til sin bustru!). Då just den brådaste tiden nu infallit, kan Bror tänka bvad
detta bryr Hellenius. Blomberg bade til middagen bivistat et
calas bos Ivendorff, ocb kanske druckit et glas förmycket. I
sin förlägenhet har Hellenius skrifvit til Broberg i Upsala, at
ban sedän dess son nu där tilträdt syslan, skulle komma bit öfver
ocb tillära sin dotterson, så at ban kunde succedera fadren, för at
sauvera buset, som annars blir ruineradt; gossen artar sig väl, ocb
kan blifva syslan efter par år vuxen; ban är nu den ende at lita
på vid Trägårdens förvaltning, men bar ingen auctoritet öf:r folket, så at Hellenius el. Rutström måste beständigt vara med.
En af Bonsdorff väckt prsetension (som af Haartman ifrigt understödjes) grälade vi med i sidsta Consistorio. Hau påstår, at efter Ass. Haartman förordnat, det Anat. Professor, då ej
mer än i 5 proo. fås för fond-capitalet, skal få räntan af hela Capitalet i lön, nu erbålla denna förmån, efter räntan inflyter blott i
Eiksg. sedlar, b:ken ban vore berättigad at få i Banco, ocb bvarigenom ban nu blir lidande lika mycket som om räntan vore blott
5 proc. i Banco. Hän är ej utan skäl. Men på andra sidan,
komme då ej endast Camereraren at förlora det arfvode bonom är
tillagt af den i Ass. Haartmans skrifter så mycket omtalte 6:te
procenten, utan ock Anat. Huset sit understöd til vaktmäst. lön,
insprutnings-materialier etc., bvarförutan Anat. Professors nytta ej
blir lika stor: altså verserar bärunder jus tertii, bvarföre Cons. beslöt at ock Camereraren må få med sinä påminnelser inkomma,
ocb saken så bör til Cantzlerns decision öfverlämnas. Annu kommer til, l:o at medlen ej nu mera få anses för private (liksom ej
beller Professionen beter Haartmanniana), utan för kronans, som
erbållit den til aflöningsfond, mot vilkor at den nye Professorn
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får rätt i sin tour tilden Kongi, indelta lönen. Hvarföre skal
lian då ha större förmån än yngsta Philos. Prof:r som får åtnöjas
med sinä 400 plåtar i Eiksg. sedlar? Hvad testamentet ooh den
tilkomne reserve-snraman angår, så tycks man knnna hålla sig
stricte vid orden, som omtala räntans fällande, men ej myntets
förändring? 2:o är denna så vacklande, då agio stiger och faller;
så at stundom, i fall lian får räntan för hela Capitalet, hän får
mera än om lian erhölle 5 proc. i Banco, mot testators afsikt och

förbehåll; och at liqvidera lönen, enl. sådan grnnd, efter agio,
blefve ock et ledsamt gräl och besvär.
linedlertid har nu Kijk, som köpt Sundholm (det emot b:te
fond var inteknadt, efter den hos Pru Blåfield är förräntad), begärt at i sit narun, emot ganska säkra cautionister, få b:te lånesumma, då hän vil betala interesset (liksoin Capitalet) i Banco;
hvartil Cons. samtyckt. Men fölgden blir, at hän snart nog inbetalar Capitalet; då vi lära få utbjuda det åt Kronan (om hon vil
det mottaga) för 5 proc. i Banco, för at siippa allt gräl, ehuru inrättningen derigenom visserl. lider, så slippe vi det ledsamma besväret och ansvaret för ntlåningen. Hvad tycker Bror om allt
detta?

Myoken tack på Alopaei vägnar för de meddelade excerpterne; en del har jag dock förut redan kunnat honom meddela,
Silfverstolpes Tidsåsom utdraget ur Carstenii Oration.
ning behagar mig icke särdeles; äfven som i gemen den Kantianska Jargon och de öfverdrefna eloger för denna mannens Philosophie (jämte de ali sannolikhet öfverskridande saker deraf lofvas),
hvaraf desse blad öfverliöda, ej vilja smaka mig. Jag tilstår dock,
at jag om hela denna herrliga och miraculeusa Philosophie, aldeles ingen säker idee härtils äger; ty dess mysterieusa språk och
egna Terminologie, som blott adepti kuuna förstå, har mig derifr.
utestängt och jag är för gammal, at numera derpå spilla tid och
möda, häldst jag tror mig med min förra Philosophie komina
skähn tiiratta. Yäntar dock med begärlighet (ehuru med någon
misstrogenhet, enl. Horatii illud: quid dignum tanto feret hio promissor hiatu?) på den lofvade undervisningen om denna gudomeliga vishet, om den til äfventyrs på menskligt språk hän meddelas. Men det ofantliga skrytet, det utomordentligt myckna och stora
som lofvas, jämfördt med hvad Wolffianerne i sinom tid skrefvo,
lofvade och skröto likaledes (med lika förakt mot alla non-adepti),
samt de tvister som emellan sjelfva Kantianerne fortfara at drifvas
(under det de förebrå hvarandra, at de ej rätt förstå honom, ehuru
alla derom komma öfverens, at hän har rätt, och ensam funnit
claven til alla naturens och förnuftets hemligheter), allt detta gör
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mig benägen at mera, äfven bos detta partie, igenkänna fördomarnes än en rättskaffens Philosopbies språk. Sed dies dabit.
Imedlertid bar jag Inst, at ock läsa Cbristiernins skrift,
ebnru jag nog gissar, at ej beller ban skrifver den Ingna ooh opartiska pbilosopbiens språk. Sedän jag af Locke (om Yerldslig Hegering) lärde at af msk:nas arbete, ocb deras aequalitas naturalis,
förklara burn egendoms-rätten upkommit i stället för den communio
negativa som naturen först etablerat, så tycker jag mig i den berömda förklaring deröfver (bvarest Lockes’s af Barbeyrac antagna ocb utredda tankar såsom otilräckel. förkastas) som ur
Eiobtes bok p. 41 sq. i Journalen införes, icke en enda ny el.
ljusare ocb grundligare idee igenfunnit, men väl en opbilosopbisk
jargon, metapboriska ocb dunkla uttryck, en otjenlig styl, ocb en
yämjaktig verbiage. Så at jag illa frnktar, at denna brusande
entbusiasme för Kantianismen skal bafva samma öde som den
fordna för Gartesianismen ocb för AVolffianismen, nami. sedän den stojat sin tid, gå öfver, tystna ocb å sido läggas. Imedlertid bör jag, at man i Upsala, liksom i Tyskland, mycket väsnas
dermed, ocb bar lust, när jag i sommar ditkommer, at böra hvad

dermed må blifva uträttadt.
Ingen nndrar, än mindre tadlar, utnämnandet af Nordstj. Eiddarne vid sidsta tilfället; de enda anmärkningar jag bar bört göras, är at man värit för sparsam (i sig sjolf, enl. Cornelii g:la observation, ingalunda tadel-värdt!); t. ex. för Presid. bar et Commend. band, ocb för Vice-Pres. en stjerna, bafva soml. saknat, ocb
andre tyckt Wasa-prydnaden degraderad derigenom at Acrell derjämte fått Nordstjernan, bäldre än det gröna Commend. Bandet,
m. m. I slike ämnen, aro anmärkningarne merendels altid locale
ocb appbcative!
Ibl. nyheter bärifr. börer, at vid Eådmans-valet efter Ulner,
Yice-Not. Öbman fick 26 röster (d. ä. alla Electorernes ocb 2 af
Magistraten), samt Itbimaeus de öfrige 5. Magistraten arbetade
för den sistnämde; bvarföre Borgerskapet denna gång ej godkände
det vanlige tnmultuariske sättet at nämna Electorer, utan tvang
vederbörande at genom ordentligt uprop låta alla röst-ägande
väljä dem.
I måndags bade Hr Hartvall (Lagm. Ulners svåger) Pallit
på det orådet, at i fölgd af en någre dagar förut med Lieut. Tjäder (som för skepp bärifr. Staden, g:le Tjäders son) bafd träta i
anledning af beskyllning om mindre redlig förvaltning öf:r Yarfvet, då b:te Lieutenant, för at drifva på sit Skepps reparation
nedkommit ocb i et rum som til Sjö-Capitainernes tjenst är uplåtit, stod i fenstret, genom 3 legde banditer (af Eepslagare-arbe-
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tarne) öfverfalla konom försåteligen bakifrån, samt nedkasta ock
fastkålla konom (som klädd i kappråck, ej kann komma i skick
at försvara sig) på golfvet, kvarest Hartvall sjelf med en skeppsdagg grufveligen piskade konom brun ock blä, så at kan med
andres tilkjelp måste föras hem ook intaga sängen. Det lärer
blifva en vacker sak. En annan skeppare, benämd Carpen, som
var med i rummet, blef förnt af Hartvall utkallad, ock under någon förevändning lockad i et annat rum. Eörsta fölgden för Hr
Hartvall var den, at Yarfs-Interessenterne samma dag, eftermiddagen, reste ned til varfvet, i följe med Rotarius Publicus, ock
skilde konom ifr. ali befattning dermed, soin för konom var en
kännbar förlust, mot den vällusten at kafva fått utöfva en nedrig
kämd.
Af 'Widenins fiok jag köra, at Bror skal göra en resa til
Trollkättan; ly eka tili! Den måste blifva interessant! I fall Bror
passerar Mariaestad, så npvaktar Bror väl Gr. Sckeffer på Ek?
Af kända i b:te stad, kar jag iugen annan än den Rådm. ock ViceHäradsk. Tengblad, som kär studerade ock en liten tid var Inforxnator i sai. Hofr.R. Jnslens Hus. Men 2 mil ifr. Staden på
Hallfara gård, bor Aron Matkesius, som var Pastor i London;

kände Bror konom? Om kans närv. omständigketer kade jag lust
at vara underrättad.
Jag kade velat redan med förra posten skrifva til Canc. E.
Ro sen stein ock göra redo för de Ex. af Sv. Acad:s Handk.r jag
kait til försäljning; men i ans. til Frenckels söleri (kos k:ken, på
Boklådan, jag en del insatt) är jag ej förr än i morgon i stånd
dertil. Men k. Bror, gör anstalt, at pg:r för kans räkning af mine
medel soin Bror är god ock kar i förvar, äro tilreds, i fall Bror
dessförinnan afreser: denna deposition kunde imedlertid committeras Prof. Soknlten. Med nasta post skrifver jag visst derom til
Er bägge, ock äfven til Rosenstein. Adieu!
Följ. Böcker, önskar jag erkålla:
1. (jr. Creutz ooh (jr. (jyllenborgs Witterh. Arbeteu, bägge Delarne.
2. Witterh. Hist. och Antiq. Aoad. Handl., den nyss mk. delen, 3 Exemp.
3. Ohristiernins skrift mot Boethius (IG sk.).
4. Ljusets fiender poeme, med Dansk öfvers. 4 sk.

LV.
Åbo d. 4 iunii 95.

Min Högtärade Broder! Jag har nn med disp. arbeten värit så öfverbopad, at jag försummat fiere Postdagar at skrifva Bror tili;
hinner ej beller nu omständl. göra det, innan största brådskan
gått förbi. Imedlertid tackar jag Bror för paketet med Åkerblom: jag erböll det riktigt, äfven som jag til Widenins lemnat
det inneslutna. Som jag trodde, at Bror skulle resa til Grötbeborg, enl:t taget beslut, så at ej förorsaka embarras och drögsmål, tog jag det partio at directe skicka pg:r til Canc. R. Rosenstein: så at Bror ej beböfver vidare derom besörja, utan bvad
bos Bror innestår, blir til andra bebof.
Hu någre nybeter bärifr. Yår Holmberg återkom för några
dagar sedän ifr. Ryssland: om för altid, el. på kårtt tid, vet jag
icke. Jag bar ej ännn råkat bonom. TJnderliga aro bans resor.
Fru Rehbinder ifr. Buckila, bar flyttat til Staden ocb köpt
Carlstedts gård af Öfv.L. Knorring, som skal ynnnit 4,000 Dl.
på den bändein. Hän bar i stället köpt en tom tomt af yår Landsböfdinge, belägen närä varfvet; där skal ban npföra en ståtlig
trädbyggnad; få se om Prof. Bonsdorff vil bygga den på entreprenade! Det sägs at unge Camer. Rordensvabn i Tavastebns
gifter sig med Bisk. Cygnaei dotter af förra giftet (förmodl. äldre
än ban), i sommar.
Yår nye Stads-fiscal har confiscerat några gummors Caifepaniior, som gjort liten alteration! Ock skal kan nyl. gjort et betydligare kap, i det lian bemägtigat sig af en hitkommen Jude en
låda med Franska gull-ur ooh flere gull-nipper. På de ifr. ntrikes
orter ankomne skeppen, kan intet lurendrägeri gods liafva medbragts; ty de kafya af Sjö- ock Landt-tulls karlarne, i särskilde
Den 26 Maji lågo Bremer ock
repriser, noga blifyit yisiterade.
Frantzen ännu vid Utön för motvind. •—Magister-frågan vid nasta promotion blir (efter project, som Fao. fann för godt at antaga): An sperandum sit, fore nt nnqnam Oeconomia per Finlandiani nostram ad florem debitum perducatnr, nisi navigatione per
regiones interiores promovenda, et terrarum superiorum proventi-25

194

LV. 1795 V„.

bus per fabricandi artem nobilitandis, exportatio eorum commodior minusq sumttiosa reddatur? Bror gissar lätt, at den skal affirmeras. Den slarfven Sundvall skal proponera frågan: förmodl.
sker det vårdslöst, eburu jag meddelt honom materialier. Hellenius (Oec. Prof.) är Promotor; derföre skulle frågan bli oeoonomisk. Drßutström skrifver Promot. Dr atulat!onen: sedän Frantzen reste bårt, ocb man ej ville adressera sig til Jac. Bonsdorff,
var bar ej någon annan at väljä på: jag menar ban gör det för-

svarl. väl.
Ifr. Petersburg berättas mig af Bergsß. Norberg, at Pallas
tar derifr. afsked, för at innan kårt sätta sig ned i Crim, där ban
af Käjsarinnan fått til skänks et stort gods. En underl. resolution!
Laxman gör åter en Miner. Besa til ödemarkerne mellan Irtisob
ocb Bucbariet; oob vi bafve sändt bonom 50 Eubler at derföre
samla oss Mineralier, örter, frön etc. Hvad tycker Bror om den
ideen? Hän bar förut sändt oss bvarjeb. frön ifr. Sibirien. Det
berättas, at nyssn. Norberg skal taga sig en Fru ifr. Moscow;
ban är i Byssland mycket väl uptagen, ocb är värkel. en flink
man i flere saker.
Ännu beder jag Bror om en (underl.) Bokbandel: nami. Mams.
Wargs Kokbok åt en min Cousine i Savolax: boken fas nu ej
bär til kops.

Hvad är det för underl. folk som utgöra Sällskapet för Medborgerl. Kunskaper? Deras skrifter, deras Bibliotbek etc. gifva mig
Hvem var Auctor til Elogen öf:r Kellom dem et slätt begrep.
gren i Stockb. Posten? (Förmodl. Ass. Lenngren?). Den var vacG. B. Edelcrantz får i sommar
ker, men nog byperbolisk.
Mor
Prof.
af
ocb
bela
Gadds Hus (Mams. Stierna,
sin
visite
inberäknad).
appendix
såsom
Sedän Prof. Gadd riktigt påstod at bli Bector, ocb oaktadt
alla voro ledsne deröf:r, ingen dock ville ge sig i tvist med den
elaka msk:n utan tego, nödgades jag taga bladet ifr. munnen,
bvarigenom jag utan tvifvel åter kömmit med bonom i oförsonlig
ovänskap. Jag stödde mig i synnerbet därpå, at ban som tjenstfri, ocb den där enl. sin erhållna Kongi. Eesol. voro berättigad
at komma up i Cons:o el. blifva bårta ocb resa bvart som häldst,
omöjel. kunde vara Bector, b:ken nödvändigt måste vara tilstädes
ocb följa alla alfairerne med oafbruten upmärksamhet. Hän påstod väl, at ban ej vore tjenstfri vidare än ifr. publika lectionerne
(beropandes sig ock på v. Glans underl. resolution i frågan om
bans bevillnings-afgift, b;ken jag sannerl. undrar at Cammar-Bevision i tystbet förbigått, då den så uppenbarl. är lagstridigt afgjord),
hvarföre ban ock disputerar, examinerar etc. Jag svarade, at til
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tjenstfrihet) utan at dertil

vara förpliktad, ooh at vi ej äga lof, om hän vill när som häldst
kuska sinä färde, at emot ofb:t Kongi. Eesolution honom det toimena, h;ket med Eectors-vården är incompatibelt etc. Jag bero-

pade mig ock på Gadolins Resol. hans deröf:r begärde förklaring
ooh erhållne svar etc. Detta gjorde, at Cons. gjorde upskof i Saken. Ooh som Biskopen nu är mycket rädd (h:ket ock åldern förökar) ooh omöjel. ville, med sin son, bli inblandad i en ny tvist,
så lät hän genom Haartman proponera, at om l:o Gadd ville
afstå sin prsetension, ooh för 2:o Cons:m befordra sakon derhän, at
Cantzlem försäkrar det Prof. Gadolin i denna series blir Hector,
för Ghem. Professor, skulle hän återställa en Gadds obligation på
100 Hdr (hvarpå härtils interesset riktigt är betalt). Hvad tycker
Bror? Oons:m ansåg för klart, at om G-add förbigås, Gladolin i
denna series lär bli Hector i sin tour *), ooh på sådan grund blef
saken bilagd. Expedition är dock underlig: ehnru ej Gadds förbehåll af sin rätt, så aldeles tydl. deri antogs. Medlertid föreslogs
nn Bilmark til Hector, med nttryckel. förbehåll af Brors tonr.
Jag ville ej vidare gräla; ooh härnäst lär Gadds spel bli ännu
sämre. Hän borde nu tacka mig för sinä 100 Hdr, men i stället
är hän ond. Hans sportler kunde visserl. ej stiga tilden summan.
I morgon skole vi uprätta förslag til Philos. Adjuncturen.
Nu ha vi sommar. Den 1 hujus infann sig först värinen med besked. Akrarne se herrlige ut, ooh vi hoppas jämväl at ängarne
skola växa.
Med de reqyirerte sidsta Tomerne af "VVitterh. Acad:s
Handl, mente jag den IY:de, som jag trodde härnäst bli färdig
tryckt, ooh som jag åstundar se. Men så har jag ock tilfälle at
bli af med de erhållne exemplaren af HI Tomen.
:

)

Allenast hän låter sig solenniter introducera.

LYI.
Ankoin d. 39 Junii,
Besvar. d. 3 Julii.

Åbo d. 25 Junii 95.
S. T. Min Högtärade Broder! Sedän vi nn sluppit vårt Promotionsgräl, börjar jag nu blifya ledig, at kunna beta min försumlighet i
correspondencen: likväl måste jag ännu skrifva så månge bref
kring landet med de bårtresande unga Magistrar, ooh Studenter,
at jag til nasta Post nödgas upskjuta med ordentligt svar på Brors
sidsta gunstiga bref.
Jag lär redan berättat, at Schulten låtit aflämna sit medhafde paket. Hän var sedän sjelf inne til marknaden: äfven Pihinään, Tammela Avellan eto. som lato hälsa Bror. Yår Promotion var ovanl. lysande af åbörares mängd etc.
Widenius håller på at på sin Stads-gård upresa en ny byggning. Lindquist reser åter bårt til Teisku, och Hellenius til
Loftsdal./Gradd med sit hela Hus lärer väl redan vara i Stockholm, så at Edelcrantz behöfver mycket mm at kunna herberPör brådskan med mine prsesidier, hade jag ej
gera dem alla.
Landsh.
Krabbe som var här, under resan til
tilfälle at sökä
Sverige.
Bilmark bar til denna promotion prsesidert för 17 gradualer, ock jag för 13; deremot har jag prsesidert för 26 specimina
och hän för 3. Som väre Collegse blott haft besvär med 2 å 3,
och soml. (såsom Planman och Schalberg) inga utgedt, så har
besväret fallit så mycket mer på oss: så at vi måste nrsäktas, at
vi slarfvat ooh värit kårtta.
Sedän Planman nu fått ärfva sine bröder, skulle hau häldst
önska at aldeles taga afsked, med bibehållande af sit Pemar. Och
om hän finge någon som betalte pg:r, så vore hän ock färdig at
afstå hela Prof;s-lönen. Huru skall allt detta möjel. så kunna
jämkas, at vi finge Schulten til Academien?
At Cons:m i svaret på Malmströms opus, försvarat inrättningen med lönernes circulation inom Faculteterne, lärer Bror
redan veta. Hvad förnämligast värkade på mig i den saken, var
den fruktan jag hyser, at om lönerne fixeras vid Professionerne,
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så blifva yi exponerade för ständiga aocorder, bvartil tidebvarfvet
fått en sadan propension: ooh då bli syslorna en vara, som kops
ej af den skickligare, ntan den rikare, ocb fattiga genier ha ingen
dager för sig; h:ken olägenhet blir än större än hvad af de nya
Professionerne bärtils plågat oss. När vi rakas, få vi om allt detta
Jag lär ej behöfva taga med mig några af
vidare öfverlägga.
de dispp. som jag denna tiden för Brors räkning mottagit, utan
lärer få lämna dem, med de förra, i Brors rum?
DrEutström, som skref Grat. skriffcen tilde nye Magistrarne,
bar dermed hedrat sig. Hän bar et så godt bufvud, at lian duger til flere göromål. Jag skal bafva exemplar deraf med mig,
ocb sänder nu förut ett til Ganc. E. Eosenstein, tilkka med den
nummer af Åbo Tidn. där den vackra poemen öf:r sai. Kellgren
är införd, som Prof. Tengström författat.
Genom grälet ang. mutatio Eectoratus, först af Gadd, ocb
nu åter af Brandel, kan det ej gå för sig innan d. 1 el. 2 Julii*),

då Bilmark det mottager. Brandel begrep ej, burn Gadolin
skal kuuna bli Eector i denna tour, eburu Cons:m säger, at ban
skal förut introduceras,
då ban ej mera är Extraordinarius.
nu
Gadden
ifr.
fingo
Eectoratet, ärne vi anse bonom efterNär vi
ban
hand, för bvad
är, tjenstfri; ocb låta Gadolin såleds tilträda
syslan.
ej
hela
Om
v. Glans absurda Eesolution, som Kammarej
bebagat
attendera tili, mellankommit, så hade Gadd,
Eevision
för at siippa dubbel contribution, blifvit tvungen at rent af taga
afsked. Ocb dertil lärer lian väl dock slutel. kunna forceras. /
Detta gräl våller, at vi ej kunne resa bärifr. innan d. 6 Julii; på vägen måste vi besöka Kammarb. Carleson på Broby;
rese derpå til Upsala, ocb mine rese-camerader vilja ej afslå
Pres. v. Post s invitation at tilkka besöka bonom på Bärby. Eörmodl. kunne vi således ej vara i Stockb. förr än omkring d. 16
el. 18:de. Jag nyttjar Fru Juslens offert at bo hos benne; men
glömde at skrifva upp nummern på buset ocb namnet på Gatan
där bon bor. Yar god, ocb låt mig veta det med någre rader på
Upsala el. Grisselbamn. Vi rese Post-vägen. Men Philos. Adj.
Gadolin far förut med fartyg.
Som 41 Oandidater anmälde sig til Promotion, begärde vi at
få taga den ene supranumerarius med. Men för Cantzlerns ocb
Kgl. Mst:s frånvaro, kunde vi ej så länge vänta, tils nådig dispense
skulle fås: utan, på Hans Exc:s försäkran, at den ene efteråt skulle
få tilstånd at slås til bopen, läto vi promotion i rättan tid ske.
Yar nu gunstig, ocb bjelp til, at detta löfte blir fullbordadt. Sedän 1772 bar nummern ej värit full; ofta ej mer än mekan 20 ocb
30, fast 2 promotioner upskötos 1 år öf;r rätta tiden, Afsikten,
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tycks således ej stötas, om nn en enda kommer med på köpet.
Yi lämnade i detta hopp bårt en af de frånvarande, ooh. icke just
den sämsta, för at siippa den ledsamma utgallringen, k:ken härnäsi, om Grnd låter mig lefva, jag hoppas ej mer skal behöfvas.
Må väl!
Yar gunstig och befordra innelykta bref til sin ägarinna.
*)

Skedde den 30 Junii.

LYII.
Åbo d. 6 Jul. 95.

Min Högtärade Broder! Just färdig at i dag afresa, så snart väre
rese-anstalter hinna i ordning, bör jag med några rader avertera
Bror derom. Jag lär redan berättat, at vi taga vägen först til
Upsala, och kunne således ej hoppas at vara i Stockholm förr än
mot slutet af nästa veeka. Nu hafve vi här haft varmt; Höstsäden har vackert blommat; men hö blir mindre än vi först hoppades. Af Widenius har jag bref med, jämte pg:r til Bror. Caetera coram! Må väl!

LYIII.
Ankoin d. 39 Sept.

Åbo d. 24 Sept. 1795.

Min Högtärade Broder! Jämte mycken tacksägelse för ali
åtnuten ynnest och vänskap under min vistelse i Stockholm, bör
jag berätta det jag i Tisdags efter jämt en veckas resa, lyckel.
S. T.

hit anlände. Jag hade beständig motvind, och hindrades stundom
dertill af storm at fortfara med loverande. Berätta detta för Fru
Juslen, om Bror råkar henne innan jag med nästa post hinner
skrifva.—Landshm Krabbe är ännu här qvar, för sin Frus sjuklighet.—Brådden här på sidan, ifr. Åland börjandes, såg öfverallt
eländig ut: för den myckna torckan före och efter utsädet. Widenius är på landet. Då jag anlände, fick jag straxt höra ät
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min häst blifvit ifr. betet bårtstulen ooh Brors störtat: bägge ha
vi skada; men min är ä.unu förargeligare. Alle andre collegae äro
til hands, men Hellenius ännu på sit Loftsdal. Hälsa alle bekante.

LIX.
Ankoin d. 6 Octoh.
Besrar. samana day.

Åbo d. 1 Oct. 1795.

Min Högtärade Broder! Sedän jag mi åter kömmit här i ordning,
börjar jag efter förra vanan skrifva Bror tili om allehanda småsaker. Somlige af oss begynna i dag at läsa publice, men de
lieste i nasta måndag. Prof. Gust. Gadolin intog i förgår sit
säte i Consistorio Academico. Landshöfdm Kr ab b e ärnar i morgon resa härifrån, om någonsin hans Frus hälsa det tillåter: hon
mår nu något bättre och har promenerat alla dar i vagn, men är
ingalunda ännu rättel. til hälsan återstäld. Hisinger är ute hos
sin Syster Fru Lybecker; hans andra Syster Fru Lagerborg
utbjnder sit Koriste til sain och flyttar in til Staden. Hans son
Hr Assessorn har nu hos Fru Bremer deponert sin accordssumma (20m plåtar) för Lagman Morians sysiä: så at saken väl
lärer innan kårt bli lyckel. afgjord, justicien i landet til frögd
och hugnad!
Här omtalas såsom myeket sannolikt, at Presid. Reuterholm
vil i sinom tid, för större säkerhet, byta sig ifr. Stats-Contoiret
til Abo-Hofrätt, och at v. Post imedlertid ingen annan successor
får. Ibl. andra bedrifter hän gjort såsom Presid. i Stats-Contoiret, är ook den, at hän skaffat Stats-Oommissarie Fullmagt åt en
Krono-Fogde i Sjundo, soin var, likasom Prästen, hans trogna
vapnedragare i striden mot Kyrkoh. Hirn.
Prof:r Bonsdorff bygger nu nitiskt på Öfv. Lieut. Knorrings Stads-gård; men månge frukta, at när byggnaden blifvit
färdig, en process blir en nödvändig appendix. Imedlertid har
hän i sommar hulpit tili at roa Landshöfd:s Hus, ibl. annat med
Coxnediers agerande; och skalkar säga här, at hän i synnerhet
förträlfel. reusserat i Mor Robis’ role! —Hofrätts-Not. Tihleman
har nu köpt den gård vid Heldtens ränna, som fordom Hector
Sillen [Selen] ägde. Sedän Ofver-Dir. Bremer upsagt sin äldsta son
Reinhold ifr. Fabriks-gården i Staden (en underl. sak!), så har
denne köpt den förra Munktellska gården, invid Åkermans
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Apotkek, ooh skal äfven vilja tilkandla sig den ali. Såokerbagaren
Eallings gård, för at kafva mera utrymme til sin Fabriks behof.
Så väl Josias som Samuel Ekrenmalm, kafva dels såldt,
dels arrendert sinä Landtgårdar åt sine söner, ock flytta in til
Staden: de kafva tilsammans kyrt sig öfversta våningen af Fådm.
Trapps Hus (där Öfver-Dir. Alfving bodde).
Eågbrådden kär i Finland är öfverallt ganska usel. Den långvariga torckan kar kindrat säden at gro; ock på nägre ställen kar
ock Eotmasken visat sig, så at somlige börjat så om sine åkrar,
k:ket andre tro vara försent. Alit detta gör aspecterne för nasta
år icke kugnande.
Jag glömde bedja Bror, at ock taga de följande käften af
Silfverstolpes Literatur-Tidning; vi kafve öfverenskommit, at
kålla den för Acad:s gemensamma räkning. Det första Häftet var
Bror så god ock sände mig redan i varas.
Frantzen ock Bremer skrefvo sidst ifr. Mayntz: den förre
visste då ej ännu, efter kan i den delen beror af Bremer, när kemresan kunde anträdas. Altså blir nödvändigt, at kan ankåller om
permission, atm. til nasta Termins början. Yar gunstig ock bed
Secr. Ekman, kans ankörig, som Bror ju känner, i kans namu
lägga in derom (i fall det ej redan skedt), ock instruera konom i
det ämnet: jag kar åtagit mig, at imedlertid vårda kans sysiä.
Då sidst i Consistorio Acad. fråga var om Lections-Catalogen, tilstyrkte jag, k:ket ock Cons. biföll, at de Docentes som sökt,
ock erkållit fullmagt på Ordinarie- ock med lön på Stat försedda
syslor, skulle så mycket mer ur Catalogen utlämnas, som de omöjel.
kunno något gagn vid Acad. göra, utan stodo endast där för
at paradera (såsom fordom M. Hjelt i långan tid); kvilket nu är
så mycket obilligare, som blott 4 de äldsta Docentes få räkna år,
som dem nu fråntagits af Sckol-lärare, k:ka förut äga dubbla
tjenste-år. Altså utlämnades Extraord. Tkeol. Adjuncten Lokman, som blifvit Ord. Apologista, ock M. Kekoni, som blifvit
secundus Collega, bägge med full lön; deras syslor aro så trägne
ock tröttande, at de sannerl, ej orka läsa för Studenter de få timmar de ifr. sin dageliga tjenst i Sckolan ka ledige, ock som de
borde använda at prseparera sig, om de rättel. ville såsom Scholmän upfylla sin plikt. Också kafva de kärtils aldrig några Collegia kållit, utan stått på Catalogen med allmänketens knot ock
tadel. Nu vete vi nog, at Lokman, som värit impertinent nog at
begära Finska Domk. Pastoratet såsom Tkeol. Adjunct (emedan
G-adolin, den där ej äger Annos Pastorales, ej skal kuuna det
undfå), lär käröfver väcka et starkt clamamus, ock för oontant erkänsla få Brandel för sig. Men Academiens både keder ock fred

