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fordrar, at vi slippe den lika oduglige som orolige mannen. Yar
derföre god, för ali ting, ooh gå med det första til Hans Exo.
Cantzlern, och appuyera oss kraftigt i den saken; jag skrifver
derom jämväl til Canc. E. Eosenstein (inter nos). Om Bror rå-
kar Brandel, torde ej skada, at ock tala vid konom: snperflua
non nocent. Angående Lolimans impertinenta ansökning, gaf jag
en Pro-Memoria åt Cantzlern, och bad honom afslå den ex in-
communicato, såsom orimlig. Men när jag kom hem, fick jag höra,
at hän ock i Cons. Acad. anmält sit skamlösa petitum. Hjelp til
at uplysa Cantzlern, det hän l:o såsom blott Extraordinarie Ad-
junct (h. e. blott ägande en charactere, i conformitet med Kongi.
Brefvet ang. Extraordinarie Professorer, af 1739, ni fallor?) aldeles
ingen rätt til någon lön el. Pastorat äger, än mindre til et Pasto-
rat som utgör en del af Professors-lönen. Om, per absurdum, Ga-
dolin ej knnde få det, hvad mer rätt har derföre Lohman därtil,
än t. ex. Gabr. Avellan, som ock är Collega vid Scholan, har
åren inne, och til på köpet är g:l Präst? Än om någon af oss äl-
dre Philos. Professorer, som aldrig för altid afsagt vår rätt til An-
nexa, efter et år ville ha det Pastoratet, skulle då Lohmans derpå
erhållna fullmagt ligga oss i vägen? Lika rätt knnde hän hafva
at begära hvilken annan del som häldst af Philos. Professorernes
löner. Då Kungen gjort Gadolin til Professor, så har hän väl ock
(hän som i allt fall äger jus dispensandi, om det behöfs) gedt ho-
nom rätt tilden dertil hörande lönen, den må vara af hvad natur
som häldst, så myoket mer, som i Eullmagten tilläggs honom ut-
tryckel. den dermed följande lön och öfrige förmåner: så at, om
Gadolin annars vore i tour til b;te Pastorat, Lohmans skrift knnde
anses innehålla et klander öf:r Kongi. Majstrs göromål. Men dess-
utom är härtils egentel. ej fråga om Gadolin; den upstår först, om
någon annan äldre ej vil ha Pastoratet, som i det fallet rättel.
borde tilfalla Acad:s Cassa, men hvars updragande åt Gadolin
Cons:m sedän värkel. ärnar tilstyrka Cantzlern, af skäl som Bror
nogsamt känner.

Hvad Lohmans utslutande ifr. Catalogen angår, så ntom det
hän hvarken kan göra el. nånsin gjort Academien gagn, el. nå-
gonsin något Collegium hallit, el. det förtroende hos ungdomen
äger, at någon honom derom ville anlita, så tycke vi, at med det-
samma hän sökt en Ord. sysiä med lön, och derpå fått fullmagt,
så har hän sjelf gått ifr. Academien: hans titel och Charactere
vilje el. kunne vi ej honom betaga, den behåller hän. Men deraf följer
ej, at hän in perpetuum, så länge hän i staden bor, hän må erhålla
hvad annan sysiä som häldst, skal stå qvar på Catalogen, sedän
hän en gång ditkommit; detta är ju ingen character indelebilis.
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LIX. 1795V10.

Om ban blifvit Apologist i Björneborg, så hade vi väl måst ut-
lämna bonom; men ban är nu, fast ban i Åbo bor, lika gången
ifr. Academien i Scboltjenst. Bror lär minnas, at ock Cerenius,
såsom Mag. Docens ocb Yice-Secreterare, på Consistorii Acad. re-
commendation (som Lobman ingalunda kan tipvisa) fick Extra-
ord. Tbeol. Adjunot Eullmagt 1749. Men. sedän ban blef Hector
vid Scbolan (då bans sysiä yar bälften mindre laborieuse än Apo-
logistens, emedan ban bvarannan dag, med Oonrector tonryis, är

fri från Scbolearbetet), ansågs ban aldrig mera böra til Academi-
ska corpsen.

Med Kekoni boppas jag vi skole få mindre strid. Nord-
berg lämnade vi qvar l:o efter ban, såsom Lector, blott beböfver
läsa i Scbolan 2 timmar om dagen, i stället at Collegse hela da-
gen, för- ocb effcermiddag, syslosättas; 2:o efter ban värkeb, alla
Terminer, ej allenast hallit ett ntan flere Oollegier för de Stude-
rande, ocb altså genom sin kända flit ocb skickeligbet gjort märke-
ligt gagn, ocb detsamma af bonom vidare står at vänta. Så länge
Lobman var Gollector, ocb ägde lika ledigbet, var altså något
skäl at bebålla bonom på Catalogen, fast ban intet gagn gjorde;
det var ej beller någon ordin. sysiä, ntan en af Cons. Ecolesia-
stico updragen Commission, bvarmed ingen lön på Stat fölgde.
Hän bade väl redan i fjol, sedän ban blifvit Apologist, bordt ur
Catalogen ntslutas; men at det då försummades, är intet skäl
bvarföre det immerfort bordt försummas: bans process med Kekoni
om Collegatet, var ej beller ännu afgjord. Ocb sedän Cantzlerns
bref, at vid Docenters antagande bör bas afseende på det gagn de
knnna göra vid Academien, ankoin, böre vi af lika grund utlämna
de förre' som intet gagn möjel. kumia göra. Yi anse detta mål
för en sådan angelägenbet, at vi af Brors vänskap för oss ocb uit
för Academiens gagn ocb beder förvänte, at Bror alfvarligen bos
Gantzlern oss bärutinnan undanstödjer.
/ Et prof burn nödigt det är, tilat förekomma underliga steg,
at Gantzlern af andre än Brandel uplyses, bade vi nybn i ani.
af Pbilos. Adjuncts-förslaget, bvarifr. vi utslöto Justander: detta
gillade väl ändtel. Gantzlern, men ogillar i en ordentlig skrap-ton,
bvad vi anförde mot Justanders föregifvande at ban värit Yice-
Adjunct ocb Demonstrator. Yi sade nämb, at ban aldrig blifvit
förordnad at förestå Medic. Adjunoturen, b:ket skulle värit så
mycket orimligare som ban ej en gång stnderat Medicinen, mindre
deri antagit Graden el. något Specimen aflagt, så at vi dertil kun-
nat erkänna bonom skicklig; ntan at ban endast blifvit förordnad
at biträda Prsefectus Horti vid Trägårdens vård. Detta var så
mycket tydligare, som til denna förrättning, enl. Hisingers dis-
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position, ioke någon Adjuncts-mässig Medicus, icke en gång en
Doctor, utan en Magister eller Student knnde nyttjas. Men detta
vårt yttrande förklarar Cantzlern värit obekörigt ock förklenligt.
Hvad tycker Bror? I stället keter det, at kan af den grund kordt
ntslutas, at kan et år värit ifr. Academien, ntan permission; skulle
kan derföre, om kan annars värit skioklig ock förtjent, mistä fruk-
ten af allt sit föregående arkete vid Academien? Til stor karm
för Prof. Gradd, som denna kerrliga expedition ntvärkat, kakade
vi oss nu fast vid denna grnnd; ock som kan ej keller nu kegärt
kos oss permission, el. någon af Cantzlern upvist, så ntslöts kan,
men endast tils kan sig framdeles åter infinner, ifr. Lect;s-Catalo-
gen, enl. de reglor vi redan för några år sedän gjorde oss, ekurn
Prof. Gadd insändt i kans namu en med främmande styl skrefven
intimation, at i Catalogen införas. litan tvifvel skal ock deröf-
ver klagas: saken är oss för öfrigt nog indifferent.,/

Men det är tid at slnta detta långa kref. Innan kårt väntar
jag tidningar ifr. Bror. Alla vänner låta kälsa!

P. S. Mag. Jok. Bonsdorff kar sökt sig til Amannensis
Secretarii; det folket är underligt, ock söker likt ock olikt. Är det
göromål i kans väg? Saken npsköts tils vidare. Yår nya Pkilos.
Adjnnct Snndvall, vil (det jag nog förut såg) kekålla Yice-kTo-
tariatet i Oonsist. Ecclesiastico tillika, det är, anse Pkilos. Adjnnc-
turen såsom en pension för Vice-Notarien i Oons. Ecclesiastico.
Men deremot kar jag, såsom Pkilos. Pac. Decanus protesterat, med
Pacultetens kifall. Litet gagn kommer kan i alla fall at göra; men
då skulle kan göra alsintet: än mindre ka tid at läsa sjelf, som
kan så väl keköfver. Huru skulle det gå, om kan förordnades at
läsa för någon Professor? Jag må ej tro, at Domcapitlet föraktar
vår protest.
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LX.
Ankoin d. 13 Octob.
Besvar. d. 10 d;o.

[Odateradt].

Min Högtärade Broder! I anledn. af hvad Bror någon gång berät-
tade, at Concurs-Förordningen å nyo skal omarbetas fäste jag up-
märksambet vid et tyskt värk Obph. Obrist. Dabelows Yersuob
einer ansfiihrlicben systematiscben Erläuterung der Lekre vom
Ooncurs der Gläubiger, 3 Delar i 8:o Halle 1794 ock 1795, som i
Allgem. Litterat. Zeitung recenseras. Känner Bror det värket?
Jag ser deraf, at Tyskarne, efter vanligbeten, mycket skrifvit om
detta ämne; ocb eburu ej allt kan vara lämpligt til oss, tycker jag
dook at våre (jemväl litterate) Jurister förmycket negligera deras
bekantskap.

Som jag boppas at Bror tillåter mig, enligt förre vanligbe-
ten, med mine Commissioner besvära Bror, beder jag at Bror tar i
förvar bilagde 50 Edr at til framdeles bekof nyttjas. Nu til en
början beder jag Bror ville köra efter, om hos Canc. E. Elers de
på bosgående nota upräknade böcker ännu aro qyar, ocb dem för
min räkning npköpa; priseme nppgaf lian sjelf. Påminn honom
tillika om det Ms. af Arckenlioltz ban mig förärade, ocb jagför-
gat at borttaga.

Likaledes beböfde jag af Ovidii Metamorpboser, (som jag la-
ser öfver, ocb bar aro svåra at få) en bop Exemplar, 20 el. 30, om
de finnas, el. i brist af dem någre små editioner (cnm notis ad
modnm Minellii el. dylika) af bans opera omnia, bundne el. obnndne;

dem kan til äfventyrs M. Utter (som bälsas ifr. mig) skaffa af sine
medbröder ocb Bokbindare-stånd?. Sanunaledes Ex. af B otin s Sv.
Grammatica, sednare edition.

Om Frn Juslen behöfver tilskott af pg;r til mine stolar,
täckes Bror ock benne dermed förse. Til Kongi. Bibliotbec.
Björnstjerna skal ock en summa gifvas, bvarom bärnäst. Om
Bror råkar Prof. Scbulten, så bed bonom af Kainberg beställa
visst ett dussin af de små Medaillonerne af unge Kungen, ocb be-
tala bonom bvad de kosta. Alla dessa saker torde bli tilfälle at
ännu med Åbo skeppare hitsända.
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Om Silfverstolpe har qvar Blairs Rhetorik, ville jag ook
äga den. Nu äre vi i fullt arbete. Här sägs, at Capit. Rosenlew
sora gifter sig med en Fröken Blåfield vil börda Sundholm ifr.
Brukspatron Kiik, ooh at Carpelan vil likaledes börda Willnäs
för sin pupill unga Baron Fleming, soin skal resa til Tyskland
ooh få Dr Fåhre til sin Mentor under resan: cui bono?

Här berättas ock, at v. Post ej skal fått permission (såsom ho-
nom först lofvades), utan at man vil köra honom at straxt taga
afsked, för at lämna platsen fri åt Reuterko lm. Frantzen
skref af den 5 Sept. ifrån Achen; nu lär hän vara i Holland, el.
på hemvägen derifr; dock är nödigt, at honom skaffas permission.

Alla vänner låta hälsa!

LXI.
Arikom cl. 17 October.

Åbo d. 12 Oct. 1795.

Min Högtärade Broder! Om Bror redan hunnit afsända de böcker
jag hos Bror lämnade, (h:ket jag lärer få veta, när den posten an-
länder som i Tisdags gick ifr. Stockholm), så var god ooh gör en
ny samling, at på en gång sednare hitskickas, af dem Inka jag
med sidsta post reqvirerade, til h:ka jag ännu tar mig frihet at
bilägga hosfölj. nota. Som jag äfven anmodat Fru Juslen om
en liten Hushålls-Handel, så torde hennes dräng kurnia på en gång
intinga paketet ifr. Bror på något Åbo fartyg.

Ibl. nyheter som här berättas, hörs det at vi d. 1 Nov. skola
solenniter underrättas om Kungens giftermål? Mycket glosas öf:r
en Exc. Reuterholms dräng, Italienare til nation, som blifvit up-
högd til Svensk Consul i Rom, ooh Påfvel. Riddare af G-yllene
Spåren!

Yår Boktryckare Frenckell har nyl. köpt Yli-Lemo Rust-
håll af Fru v. Diiben för 130,000 Dl. som visserligen var väl be-
talt; dock ej så, som Ryttm. TJggla betalte Ala-Lemo (Arkeb.
Mennanders förra gård), hvarföre hän gafFärg. Nordling 56,000
Dl. km:t.

Af et Bremers bref hafve vi fömummit, at lian och Frant-
zen, i ans. til svårigheten at komma öfver ifr. Holland til Eng-
land, lära komma hem til Jul: de skulle den 15 Sept. resa ifrån
Briissel; hans bref var til Prof, Haartman, rätt artigt och interes-
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sant skrifvet; och bans balsa bar fortfarit at vara god; öfver den
ofantel. dyrbeten klagar tan, beskrifver Fransosernes framfart i
Nederländerne, deras MilitaiFs utsikt ocli esprit etc. Belgieme
aro med dem kögst missnögde, som ej är underligt.

Hör åt vid tilfälle, om April ock följande månader af Nordia
aro at hoppas til kops hos Silfverstolpe, på det jag i annat fall
må kunna beställa dem directe ifr. Danmark. Noligt blir at böra,
om vederbörande röra sig något emot denna djerfva Månadsskrift?

Nyl. voro bos mig 2 Strasbnrgare, unge karlar, som resa för
at se verlden, aldeles å 1’ Angloise; de hade ifr. Danmark, genom
sydvästra delen af Sverige rest Norge upföre til Wardbus; derifr.
dels spatserandes, dels med båt tagit vägen tvärt igenom Lapp-
marken til Torneå, så bit, foro im til Pyska gränsen, (emedan de,
såsom Eepublicaner, ej tordes resa inom Nyska gebietet) ocb efter
återkomsten bit, ärna de besöka Stockholm, Dalarne, ocb södra
Sverige til Ystad, samt så gå öfver til Pommern ocb Preussiska län-
derne, för at siippa bem. De aro utan allt krus etc. efter nya
Franska sättet.

Något bar vår brådd tagit sig; men ej efter önskan, på ler-
åkrar. Ifr. öfre landet förspörjes, at årsväxten ej blifvit så ymnig
somman boppades: någre norra orter hafva lidit skada i sommars,
af köld. ■— Hofr.E. Micb. Lilius bar nu flyttat in til SLaden;
bans son Häradsböfdingen bor i stället på Metzämäki. Gubben
är vid tämmelig balsa.

Jag hoppas Bror ej försummar at bos vederb. soutenera oss
mot Lohmans gräl; eburu ifr. Lect:s Catalogen utelemnad, inti-
merade den narren likafullt, pro forma, scil. nu som förr. Hau
vill ändtel. tränga sig in vid Academien, b:ket vore ej mindre
skam än skada. Kunne vi ej siippa de Docenter som söka ocb
erbålla ord. syslor med lön, vid Åbo Scbola, så skal Acad. bestän-
digt fördärfvas af Scholmän derifrån som imedlertid tröttnat ocb
ledsnat, åsidosatt ali lecture ocb fortgång i Yetenskaperne, samt
blifvit til Academici aldeles oskicklige. Magister Kekoni, som vi
ock af samma grund utlämnade, acquiescerar dervid. Utlämnades
pastor Hielt redan under Brors härvaro, el. sedermera? Scbolan i
Åbo bar visserligen med Acad. (bvad befordr. angår) ej mera
sammanbang än andra Scbolor. Skal en Docent, som där fått full-
magt, ej böra anses bafva skildt sig ifr. Academien, så kunna
Stads-Capelaner etc., om de värit Docenter, ock prsetendera at bli
qyar: ocb då beredes Academien et vackert öde! Alla vänner
låta balsa Bror.
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LXII.
Anlcom d. 34 Octob.
Besvar. d. 27 d-.0.

Åbo d. 19 Oct. 1795.

S. T. Min Högtärade Broder! Ändtel. ankommo Svenska posterne,
ock med dem kade jag den fägnaden at erhålla Brors ang. bref af d.
6 hnjns. Nu koppas jag at Bror ock fått mitt af d. 8 kvarmed fölgde
en Eiksgälds-sedel på 50 Rdr til mine förekommande bekof. Ehuru
jag nogsamt vet kvad räkning är på Brandel at göra, så kar jag
dock skrifvit konom tili ang. Lokmans gräl, til följe af den g:la
Maximen, at gagnar det icke, kan det dock ej skada. Så snart
lägenket yppas, sänder jag et nytt paket til Bror, jämte under-
rättelse kuru dispp. skola användas, k:ka Bror täckes så länge för-
vara. Exemplaret til Petrejus lärer Bror konom tilsändt. Tack
för besväret at inropa Bailli: priset är ej omåttligt. Auctions-
räkningen glömde Bror at bilägga; men den är ej keller oumbär-
lig. Skepparen Berg kar jag ännu ej kördt af. Alla omkostna-
derne täckes Bror antekna på min räkning. Annu kar jag ej sedt
skriften kallad Läsning för Landtmän. Man kar hört at Prenc-
kel kar den til salu, ock at den kar väckt attention. Efter
April månad af Nordia var recenserad i Stockk. Posten, så måste
den väl fås til kops. Huru skal jag det förstå? Man må ej kafva
i de anlände exemplaren utslutit den bekanta artickeln p. 24 sqq.
som Bror mins det kände med Btisckiugs Magazin? Är den
ostympad, så koppas jag Bror köper den åt mig.

Jag tog mig den friketen at bedja Bror genom Secr. Ekman
föranstalta, det yår Bibl. Prantzen skulle erkålla permission at
blifva bårta til nasta Termins början. Jag koppas Bror det icke
förgätit. Om Cantzleren ensam eller Konungen borde densamma
meddela, vet Bror bäst: det sednare torde vara rättast? Nu flck
jag med sidsta post en inlaga af Prantzen sjelf derom, stäld til
Cantzlern; men som jag förmodar at saken redan blifvit anmäld,
bekåller jag den tils vidare. Yåre bref kafva ej träffat konom, så
at kan först vid ankomsten til Amsterdam blef underrättad om
sin befordran. Men svårigketen at derifr. komma öfver til Eng-
land (då Embargo var lagd äfveu på Neutrale skepp), kar bragt
Bremer på den Eesolution at resa til Paris, ock Bror kan tänka,
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at Frantzen ej ogerna gjorde bonom sällskap; derifrån boppas de,
at öfver Calais ocb Dover siippa til England, bvarom man i Hol-
land försäkrat dem. Yår Grefve Löwenbielm bar ock ifrån Haag
rest til Paris, livarest flere andre Svenskar skola vistas. Jag ön-
skade i Frantzens ställe hafva kunnat göra denna resan! Såväl
lians som Bremers bref om deras resa aro rätt artiga, ock jag
vet visst at Bror skulle läsa dem med nöje; om vi vore Tyskar, så
vore vi tenterade at låta trycka dem. Ibl. annat berättar Frant-
zen det Gubben Kästner i Göttingen berättat ang. et puts man nyl.
spelt honom. Hau liade fått sig tilskickadt et exemplar af Upsala
Societetens bändi., utgifna 1795

,
med en dedication til Hertigen,

ocb anmodan at recensera dem. Hän som intet ondt misstänkte,
gjorde så; ocb ehuru ban nog märkte at handlingame voro gamla, så
trodde lian dock, at de borde för längre tid sedän blifvit insände
ocb kömmit at ligga. Men när allt var färdigt, fick ban se, at
det var Acterne för 40 år tilbaka, bvilka Haller ock då recen-
serat: detta gaf bonom anledning at attendera til dedicationen, som
ban snart fann vara en Malice. Hvad är det för et uptåg? Gub-
ben bade ej vidare explicerat sig. Med Holländarena aro de
resande långt mera nögda än med Belgierne. Hos Osterrikiska
armeen bade de märkt lika mycken misströstan, som mod ocb
tiltagsenbet bos Fransoserne.

Brors graverade Tafla, som föreställer S. Catbarinas förlofning
med Frälsaren, bar jag betraktat. Men den är icke graverad
efter Corregios målning som finnes i Kongi. Museum, utan efter
en annan af Paul Veronese, också en stor mästare: ställningen
är ock i någre delar skild. Detta berättar jag för Öfver-Int. Fre-
denbeim.

I mine papper finner jag, at jag bordt köpa de på bosg. nota
anmärkte böcker ocb piecer: jag sänder densamma derföre til Bror,
at vid tilfälle dem uppköpa. Innelyckte bref täckes Bror sända
til Fru Juslen: det angår en liten Commission. Pg:r dertil täckes
Bror lämna benne, ocb til bitsändande mottaga 2:ne ringar. —•
Alla vänner må väl, ocb låta bälsa.
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LXIII.
Ankoin d. 38 Octob.
Sesvar. d. 3 Novemi. och ytterl. d. 6 d:o.

Åbo d. 22 Oct. 1795.

S. T. Min Högtärade Broder! För en liten stund sedän erliöll jag
Brors ang. bref af d. 16 hujus. Deruti låg ock den lilla Auctions-
räkningen. Mycken tack för Brors mångfaldiga besvär med minä
commissioner. Lådan med böckerna bar jag ifr. Skepparen Berg
låtit afhämta. Nyheterna voro liögst iuteressante. Unge Hisin-
ger blir liär qyar, efter ali apparence, tils hän får sin Lagmans-
fullmagt.

Jag vet ej, om jag sidst redan berättade, at Bremers och
Frantzens rese-tour allt förlänges; nu ärna de bivista det nya
National-conventets samling i Paris, och sedän resa til England
at bivista det nya parlamentets sessioner!

I dag resa härifr. 2 Strassbnrgare, unge karlar, Fröberg och
Muller, soin rest genom Norge til Wardhus, derifr. genom Lapp-
marken til Torneå, och derifr. hit; hafva derpå besökt vår gräns,
men, såsom Eepublicaner, ha de ej vågat sig inom Eyska gebie-
tet; de vilja se Stockholm, Upsala etc. Majoren Bar. Fleming är
bekant med den ene af dern: de synas vara upmärksamme, och ej
mindre lärgirige än oförtrntne resande. Alla vänner låta hälsa!
Hindrad af b:te resande Fransoser, hinner jag denna gången ej vi-
dare skrifva!



LXIV.
Arikom d. 9 Novemb.

Åbo d. 2 Nov. 1795.

Min Högtärade Broder! Tusend tack för Brors myckna besvär
med minä Commissioner! Så väl Berg somKalistiin kafva oskadde
aflämnat de medhafde paketer, lådor etc. Ock nu bör jag at ock
Petterson är ankommen, samt middagstiden väntas upp til Bron.

Plera bref bar jag ock baft aran at af Bror erbålla. Pörst
det af d. 20 Oct. Historien om skottet på Drotningb. bar af de
fleste bar ansedts för ganska suspect, oob man bar af sjelfva om-
ständigbeterne argmnenterat i den tonen. Pörsöket hade värit af-
skyvärdt; men at dikta det ocb dennedelst kasta en fläck på Na-
tionen, vore ioke mindre gement; ocb blir det sannolikt, tycker
jag ingen ärlig kari måtte vilja bafva en sadan persedel i sitt
sällskap!

Besynnerligt at Nordian ännn ej kunnat komma i Boklådan!
Månne den fastnat fast i Packhuset, el. skal först undergå någon
castration? Då jag bemkom, berättades mig bar om Hernösands
Consistorii ändtel. näpst. H. skal berättat derom. Men man til-
lade, at de brotslige ock skulle på någon tid suspenderas ifr. sinä
syslor. Soml. sade, at Nordin väl ej deltagit i alla brotten, men
dock blifvit funnen skyldig til bela straffet!

Ehuru jag ingalunda gillar det oanständiga kifvet mellan
Cbristiernin ocb Boetbius, vore jag dock nog färdig at under-
skrifva de af Bror ur den förres programme citerade ord. Jag
styrkes mer ocb mer deri, at Kantianerne drifvas af en värkel.
eburu underlig slags fanatisme som med många bevis ur Allg. Litt.
Zeitung (deras Journal) skulle kuuna tilräckel. bestyrkas.

Brors bref af d. 29, med Bok-Catalogerne, fick jag sednare
än det af d. 27 med posten; bvarföre jag i början ej förstod bvad
i detta sidstnämde om dem åberopades. Mycken tack för allt
bvad mig blifvit meddeladt. Den ena Catalogen utgör en underl.
sambng. Några af böckerne bade jag nog lust at äga, om jag
törs besvära Bror med en så ledsam Commission.



LXrV. 1795 Vn -

Den nye ambassadeurens namn skrifves i Tyska Avisan Le
Hoc? Hau och S:t Priests möte gissar jag lärer blifva myoket
angenämt?

Dnge Hisinger är bortrest til Wasa. Nu försäkras bär, at
v. Post bar afsked, ocb man grämer sig öf:r den ofelbara sucoes-
sorn! Planman bar nti köpt sig gård i staden, näml. Kyrkob.
Ignatii (fordom Wrangs), för 12,000 Edr. Stadig fick riktigt sin
måg Nordqvist til Stads-Capellan bärstädes vid Svenska försam-
lingen: en usel stackare!

Jag bar lasit Läsningen för Landtmän, ocb finner at den ej
af stympare besörjes. Herdabrefvet liknar mycket Leopolds
facon. Pår boken continueras? Här sägs at action mot Holm-
berg skal nedläggas; är det sant? Afven sora at Diodin skulle
värit bans angifvare?

Åter et nnderligt bref iingo vi ifr. vår Hlustrissimus. Hän
vägrar at, enl. Oonsistorii bemställan ge Dr Avellan fullmagt på
Prosectors-syslan, efter vi bordt insända förslag på 3:ne; eburu i bref-
vet bonom berättades, at ej flere sökt syslan. Yi svare nu, at sedän
vi redan för et år i Tidn. knngjort syslans ledigbet, ocb inga flere
sökande sig anmält, kunne vi ej påtruga någon b:ken förslag el.
sysiä, utan vil Hans Exc. ej ge den åt Avellan, så får den bli
obesatt. Vi påminne, at för lönens ringbet, våra Med. Adjuncter
bärtils alla samtel. måst besättas ntan förslag på mer än en (flere
fordra ej beller Constitt.), ocb at vi skatta oss lycklige, då vi
bälst på det sättet kunne få til dem dugligt folk, såsom bärtils
verkel. skedt. Nu må ban göra bvad ban vill. Saken är, at Bran-
del ej kunnat dölja rätta motivet, då ban i expeditionen til slut
nämner, at Avellan sjelf ej vidare bos Cancelleren anmält sig (för-
stås med pg:r til Brandel!); bvarpå vi svare, at då ban ej återkal-
lat sin ansökning, ocb den i laga ordning af Cons. blifvit öfver-
sänd, det tyckes nogsamt bevisa, at ban vil ba syslan.

Som Herr Sundvall bos Cons. Eccles, ledamöter anbållit, at
eburu ban blifvit Ord. Pbilos. Adjunct, likafullt blifva vid Yice-
Notariatet i Capitlet bibebållen; fann jag mig skyldig, at såsom
nuv. Decanus Eac. Pbilos. deremot i Cons. Acad. protestera, ocb
bedja Bispen med bans ledamöter sådant icke bevilja, emedan jag
annars skulle derom bos Cantzlern anmäla; såsom stridande mot
Pacultetens ocb syslans värdigbet (at en ord. ämbetsman, med
Cano. fullmagt försedd etc. skulle fortfara at vara Extra-betjent
i et annat värk, stå under notariens tilsyn etc.), ocb dragande bo-
nom från sin sysiä til främmande göromål, som så uptoge bans
tid, at ban ej bunne Docera med besked, än mindre läsa upp sig
sjelfj som den stymparen så väl beböfver, etc. Derpå bar plurali-
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telen i Capitlet entledigat lionom derifr., livaröfver lian nu skal
anföra besvär: hvilken impertinence! För det hän blifvit skild ifrån
en Commission, incompatibel med hans sysiä, och ej får förvandla
Philos. Adjuncts lönen til en pension för CapitletsYice Kotarie. Jag
har hos Cons. Acad. anhållit, at et bref haroin skal til Cantzlern
npsättas, och lian bedjas, at tilat skydda sin fullmagts värdighet
och Facnltetens rätt, bevaka denna hos Kongi. Mjs:t, dit Sundvall
skal gå med besvär. Yar god och låt mig veta, om sådane saker
i Högsta Domstolen eller i Beredningen handteras?

Bror har väl ej glömt, at låta Ekman begära permission åt
Bibl. Frantzen? Yar gunstig och låt veta det. Frantzen har
committert mig derom.

Är den summa Hiv ais skal afiämnat, årlig, el. i et för allt?
Derom tvistas kär af våre cacopolitici. När skal Kungens för-
mälning ske? Ock h:ka sändas at afkämta den blifvande Drot-
ningen? Hvem kar concipert det mästerliga circulairet om Kgs.
förlofning? Månne Biks-Cantzlern sjelf? Hofr. har redan skrifvit
grat. Bref: vi måste väl altså jämväl visa oss lika beställsamme!
I går kölls kär en stor bal, vid det tilfälle at circulairet i Kyrkan
uplästes. Men klockan slår, ock jag måste sluta. Må väl! Alla
vänner låta kälsa!

LXV
Anlcom d. 10 Novemb.
Besvär. d. 17 och SO d:o.

D. 5 Nov. 95.

Min Högtärade Broder! Med Skepparen Sjöblom soin för Ty-
mens fartyg, afsände jag til Bror 2:ne paketer, om h:kas dispone-
rande Bror täckes draga vanlig bevågen omsorg. Där voro l:o
et litet paket til Gjörvell, och et d:o til Ltideke, at dem vid
läglighet tilställas. 2:o Et exemplar af Åbo Tidn. för åren 1783
och följande til Landsh. Sernsköld. Men det är defect; och i
ans. til Frenckells vistande på landet, fick jag det ej complette-
radt, utan måste afsända det sådant det var, at ej manquera lä-
genheten, emedan skepparen hade bråttom. De bristande num-
rerne skal jag med posten el. annan lägenhet sända til Bror, at
läggas tildet öfriga, innan det aflämnas. 3;o Et ex. af b:te Tidn.
för 1791—94 åt Fredenheim, 1 d:o åt Marks v. Wurtemberg
och 1 d:o åt Ass. Eibben; men de äro defecta på N:o 13 för år
1792, soin måste omtryckas: den innehöll berättelsen om mordau-
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fallet på sai. Kungen, ocli köptes så starkt, at alla exemplar deraf
gingo åt. Så snart Frenckel hunnit omtrycka den, skal jag öfver-
sända densamma 2 Ex., at complettera exemplaren. Den ena af dessa
numrer soin löst i packan efteråt är instucken hör til Sernskölds
exemplar. 4:o 1 Ex. af min Chronicon Episcopor. Finland, så myo-
ket härtils utkommit, åt Kyrkoh. Wallenius, 1 d:o åt Dr Blad,
ooh 1 d:o åt Canc. Eåd. Bosenstein til ntbyte emot det mindre
completta ooh sämre exemplar lian förut äger.

Dessa 3 exemplar täckes Bror först låta häfta i blått stadigt
papper, innan de til ägarena afiämnas. Kostnaden förs på min
räkning: jag försummade at i tid derom anstalta, och skepparens
afresa skedde så brått. I fall Bror af detta arbete ej har com-
plett och dugligt exemplar, så skal jag det gerna öfversända
framdeles: i fall Bror ej häldre vil vänta tils värket blir färdigt.
Som det paket, med någre strödde partes, soin M. Alopaeus
skickade, ej hann til Stockholm anlända innan min afresa, så täckes
Bror, sedän Petreji exemplar blifvit completteradt, tilbaka sända
de öfrige particulae hit vid tilfälle, at här nyttjas til completta
exemplars ihopläggande.

Som Fredenheim har af Åbo Tidn. i 4:o defeota Exemplar,
och deribl. Elo 13 för 1792, så bed honom taga den undan, och
tilställa Bror det öfriga, at förvaras. Jag ärnar, när jag hinner
complettera det, dermed tjena någon bekant i Stockholm.

At ock vi skulle kunna figurera på Inr. Tidn., höllo vi här
en stor bal i söndags, då Kungens förlofning kungjordes, hvarom
jag sidst lär skrifvit. Bonsdorff var då åter en af tilställarena,
och dansade ifrigt. Jag var där par timmar, utan at smaka hvar-
ken vått eller torrt, och får likväl äran at deltaga fullt i betal-
ningen. Tengström ärne vi pålägga at öfver förmälningen orera.
Få se, när vi få höra om termin dertil, som tvifvelsutan hör til
Biks-arcana.

Lämnade jag hos Bror min praenumerations-sedel på Kell-
grens arbeten? Jag har glömt antekna det; men finner den icke
igen ibl. mine papper. Jag glömde i sommars fråga Bror, om
Wiitasaari Ticcanders sak. Blir den ej snart färdig til afgö-
rande ? Altför interessant blir at höra, om Kungen behåller hos
sig Bosenstein, sedän hans infonnations göromål uphörer?

Jag berättade ej längesedan at Capit. Toll i sällskap med
den andre svågren Eotkirch börda Willnäs ifrån Kiik. Nu sägs
här, at det sker för Baron Mannerheims räkning, som skal bli
måg hos vår Landshöfding, och ärnar sätta sig ned på Willnäs.

Jag puncterade starkt med Skepparen Pettersson om minä
paketer, som Bror berättade honom undfått, tils jag ändtel. af
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Brors sidsta bref fiok se, at lian var oskyldig. Få mi se, när Si-
pelins hinner komina. Yi katve mi på par dar kaft vinter, ock
marken är täckt med snö; vi tro dock ej, at den blir varaktig.
Minä stolar etc. som Fru Juslen sände, bar jag redan riktigt be-
kommit.

Här sades redan at Wetterkofs sak vore slntad, ock Ha-
gelberg dömd at 2 år sitta i käkte. Få nu se, kvad rätta slntet
blifver.

Det är ej under, at Högsta Domstolen ej blifvit kallad til
högtidligketerne. Hvar sknlle den placeras? Det ofrälse-folket,
som är deribl., kindrar ju at den ej kan på sit rätta ställe, såsom
Högsta Domstolen placeras! Derföre kan den ej keller bjudas at
spisa etc. ock borde för samma orsak aldeles afskalfas!

Yäl vore, om Lokmans molimina sknlle misslyckas, ock Aoa-
demien siippa denna odugliga m:skja; men så länge Brandel gäl-
ler, ock Lokman ej spar pg:r, fruktar jag altid! Af kvad ton
aro de Politiske erkindringarne Bror omtalar? Far någon m:skja
skrifva annat än smicker? —■ För at småningom complettera Sern-
skölds exemplar, sänder jag mi någon början af defecten, ock fram-
deles, efter hand resten. Alla vänner låta kälsa.

LXYI
Ankoin d. 39 Novenib.

Åbo d. 16 Nov. 1795.

Min Högtärade Herr Broder! Tvänne Brors bref af d. 3 ock 6
knjus kar jag med fägnad nndfått. Det är märkligt, at Eo-
senstein redan af sai. Kungen kaft resolution om pension, också
i fall kan ville densamma ntom Eiket förtära! Här kar berättats,
at man sökt förmå konom at nyttja denna friket, ock begifva sig
utomlands: är det sant, så måste kan anses för mycket oläglig!
Curieuxt blir at se, om kan vill ock får fortfara at freqyentera
Hofvet.

Sipelius är nu anländ: jag ärnar fördenskul skicka efter
paketerne, som kan kar til mig. Hän ligger vid g:la varfvet, ock
lär ej våga upp för ån, som til en del är islupen. På nu se, om
Tymen lyckel. anländt med minä til Bror adresserade paketer.
Med konom torde Bror då öfversända lådan med Medaillonerne;
ty Berg reste ej mera kärifrån. Upsaliensernes tvist med sin
Eeotor är besynnerlig, ock kan yisserkn absurdi Det kan vai
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vara, at målningen soin föreställer S:t Catharinas förlofining med
Frälsaren, o eli ses i Kongi. Museo, ej är af Correggio; men Brors
estampe är säkert ej graverad efter den tallan, utan efter en
annan öfver samma ämne af Paolo Yeronese; ty dem emellan
är väsendtelig oliklret. Hvad grund Herrarne må äga at utge
Correggio för Auctor til Tallan i Museo, känner jag ej.

Mycken tack för de meddelte Auctions-Catalogerne. På auc-
tion efter Arch. Bäck anmodade vi Licent. Lönnroth, härifrån
(förordnad Prov. Medicus i Tavasthus) at inropa några för vår
räkning. Men på auctionen som börjas d. 20 hujus, i fall ännu
tid blir dertil, önskade jag at någre skulle köpas genom någon
som Bror dertil kunde nyttja: jag tror det ej myeket af mine pg;r
är dertil öfver, skal derföre Innan kårt öfversända supplement.
Imedlertid bilägger jag förtekning på de böeker jag ville bli ägare
af, jämte utsatte priser h:ka jag vill bestå. Hörs något af Nor-
dia? - Alla vänner låta hälsa!

Lxvn.
Anlcom d. 29 Novemh.

Åbo d. 19 Nov. 1795.

Min Högtärade Broder! Jag blef så länge hindrad genom et långt
bref på England til Frantzen, at posttimmans annalkande slut
tvang mig at vara mindre omständlig i mit sidsta bref til Bror,
än jag ärnade och önskade. Detta fel skal jag nu bota. Imed-
lertid bar jag ock fått paketerne ifr. Skepp. Sipelius; och tackar
Bror ödmj. för besväret med böekerne.

Ibl. dem fann jag ock med fägnad Apr. och Maji af Nor-
dia: och begriper sannerl. icke, huru den skriften får i Sve-
rige läsas och säljas. Men man lärer icke i allt kuuna fordra
sammanstämmighet. Huru iakttages t. ex. förbudet at om Fran-
ska hvälfningarne icke skrifva (som ej längesedan blef förnyadt)
i våre Tidningar? Och berättelsen i Stockh. Posten om Corresp.
sällskapets uptog i London, tyekes ej heller bordt (af farhoga
för imitation!) få införas? Detta uptog, om dess fölgder ej i
tid förebyggas, kan i sanning bli för England ganska vådeligt.

H:ka erhöllo Kellgrens pensioner, hvarom en så stiokande ut-
låtelse i Nordia (slutet af p. 169 Majus) förekommer? Det är för-
argeligt at Svenska Orthographien i denna Yeckoskrift så jämmerl.

215



LXVIL 1795 ‘"/n-

kandteras. När continuation fås, täckes Bror altid tanka jäm-
väl på mit exemplar.

Lustigt blir at höra, kuru det går med Ckristiernins sak:
item Wetterkofs ock Eossiska processerne. Om Wetterkof fick
jag nyl. köra, at hans unga Fru (ifr. k:ken kan reste dagen efter
bröllopet, utan at sedän kafva besökt kenne) vil skiljas ifr. ko-
nom; ock skal vid kans förkållande i Stockktm kafva åtsk. at pa-
inuma: det gör mig ondt på kans vägnar.

Nu kafva vederbörande Dans-lustige flyttat assembleerne kär-
städes ifr. Seippelska salen til Landtm, Pacqvalin som kyr Sta-
dens fattigkus (förra Jonatk. Winqvists) närä kyrkan, ekuru
små ock låga rummen aro; det blir en förlust för Seippelskan,
kvarföre kon karat tacka sin osnyggket ock sturskket. Yår
Bonsdorff fortfar, at med den öfrige ungdoinen flitigt visa sin
skickligket i dessa vigtiga öfningar, ifr. Inka jag skal bjuda tili at
afråda väre studenter i möjel. måtta, både i anseende til kostna-
den ock distractionerne etc.

Men kvad skole vi göra med den underl. Jacob Bonsdorff
(som nu kos Rector fortsätter sin process med Tengström), k:ken
så aldeles öfvergedt sin sysiä vid Acad. at kan inga lectioner kål-
ler, utan en gång i 14 dar kommer in på par timmar, för at med Yi-
burgenses halla et nations-möte ock Colleg. disputatorium? Tkeo-
logiska Faculteten må kafva det på sit ansvar; men vore kan
Pkilos. Adjunct, så skulle jag, såsom Decanus, sannerl. ej tiga der-
vid. Synd är ock med nation som aldeles ingen tilsyn kar, mer
än kvad Mag. Alopaeus (som til Jul far til Borgå) ock Jok.
Bonsdorff ex nobili officio göra. Den sidstnämde (Jok. B.) kar be-
gärt, at bli Amanuensis Consistorii Acad.: en underlig post för en
Linguarum Docens!

Yar god ock låt mig veta, om Sundvall värkekn kos Kongi.
Ms:t deröfver besvärat sig, at hau blifvit skild ifr. Vice-Not.
syslan i Capitlet; jag undrar, at kan ock ej vill fortfara at ketä
Consist. Acad. Amanuensis, ty dervid är ju ock litet at förtjena,
ock kan kinner med allt (såsom tilförene näml., så at det mästa
blir ogjordt). Det är en skadelig esprit, som emot förra tider kos
väre docentes vil innästla sig, at anse Academiska göromålen så-
som et parergon, ock vilja blanda sig i andra saker, samt käldre
genom dem än medelst docerande söka förtjenst; kvaraf fölgden
blir, at de ej keller framdeles, när de komma til Ord. syslor, at-
tackera sig til läsnings-arbetet, utan käldre distrakera sig til an-
dra göromål; til ock med den oecon. ifvern som angripit en del
af våre Academici, är icke mycket i min smak.
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Nu liar Öfv.L. Knorring inflyttat i Pesid. Huset, enl. Oon-
tract med v. Post, hvarest hän håller sit Hof til dess Bonsdoz’ff
hinner fullborda hans egen byggning. Lustigt är, at om Spinn-
hus-byggnaden ingen ting vidare höres, sedän förfärliga grafvar för
grundvalen blifyit upkastade, och någon del sten därtil fram-
släpad.

Med denne post svare vi på Cantzlerns underl. bref om Pro-
sectors-syslan, hvartil vi föreslogo Avellan, soin ensam sökt den-
samma; vi berätte honom, at då oaktadt intimation i Aviserne, ej
flere sökande sig anmält, vi ej kunne flere presentera, ooh då
denne har goda betyg, lofvar efter hitkomsten (liksom Eutström)
prassidera, och syslan i 2 år stått ledig, Anat. Prof:n til olägen-
het, och Acad. til föga heder, rådligast synes at antaga den
som sig erbjuder, såsom vi härtils med alla vara Medic. Adjuncter
fått lof at göra, och böre jämväl framdeles oftast vänta, då vi ej
ha större lön än 50 Edr at erbjuda. På nu se, hvad hän gör?
Jag vet eljest icke hvarifr. den iden kömmit, at til Adjuncturer
3 skola föreslås: Constitutionerne veta ej deraf (h:ket vi ock i bref-
vet sagt). Ooh är hela författningen om 3 personers föreslående
til Acad. syslor orimlig, då vi må vara glade, at altid kunna prse-
sentera en dugelig; nu skola 1 el. 2 oduglige tillika föreslås, som
om de ej nämnas, dock sedän räkna sig förslaget til merit., och
en annan gång beropa sig derpå, såsom et bevis på sin skicklighet
til syslan. Yederbörande tyckes värkel. trodt, at hvar och en Ma-
gister duger til hvarje Profession, och at det är lika lätt at corn-
plettera et förslag t. ex. til en Mathes. el. Chemiae Profession, som
til en Assessors-sysla i Hofrätten! Yid Tyska Academierne vet
man ej afetsådant tokeri; och om Constitutionerne fått äfven hos
oss i den delen blifva vid sin kraft, hade det värit långt klokare.

Widenius läste upp för mig sit bref, innan hän reste ut til
Nautila at derifrån i dessa dar afhämta sin Pru, at blifva i sta-
den för at accouchera.

Jag har i staden hört talas om den granna stjernan som E.
fått, hvars värde man skattat ända til 8 tusen Eiksd. Sedän en
helt annan öfvertygelse om Netherwo ods upgift begynt sprida
sig, är det förargeligt at läsa i Tyska aviserne om den fasl. con-
spiration som emot Hans Kongi. Höghet Eegenten förevarit, hvar-
före redan flere personer skola blifvit arresterade etc. Här be-
skrifs Herr N. såsom en dum bestie; och den minsta belöning hän
förtjent, vore at ställas på echafaut, om hän ej befinnes tarfva fri-
bröd på Danviken.

Jag beder om förlåtelse, at jag besvärade Bror sidst med
brefven til Liideke och Petrejus: det skedde af distraction,

28
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emedan jag först ärnade sammanbringa et så stort paket, at det
kunde modereras; men sedän bortlämnade en del af bvad jag var
sinnad at tillika afsända.

Jag bör at Eegem. Pastor Wigelius rest bärigenom, utan
at balsa på mig, som var förargeligt, i ans. til et litet paket jag
velat skicka med bonom. Hän skal bafva fullt alfvar at köpa
Herpes Pastorat. Yi bålle nu på at öfvertala Piblman at söka
Wirmo, för at konnna oss närmare; men lian häsiterar mycket.

Hösten bar bärtils bos oss värit ovanl. torr och lugn, så at
folket bvarken på Yatten- eller Yäder-qvarnar fått mala sin säd.
Ocb eburu numera en stormig väderlek inträffat, så är dock vattu-
bristen ännu stor, ocb vi botas med ännn större i vinter, om
ej starkare nederbörd bädanefter infaller. Augnstins son bar
nyl. ifrån sinä vidlöftiga resor (hän bar värit allt til Boston) åter-
kommit: bvad ban på dem må profiterat, kan jag ej veta.

Det var unclerligt, at af Sv. Acad:s Handlingar ej något
Exemplar skulle fås af så nyt stycke som Högtids-dagen för 1792!

Om ännu Tymen vore qvar i Stockholm, ocb ärnar resa i böst
tilbaka til Åbo, bade jag nog Inst at få 1 el. 2 Eis tili af Hargs stora
papper (som Utter säljer), sådant slag som stämpeln på bilagde
prof ntvisar: i annat fall, kan dermed anstå til nasta vår, om man
lefver. Hvad är det för en besynnerl. Bokförtekning som skal
försäljas i morgon ocb följande dagar? Hog ser jag, at llere bok-
samlingar ibopflutit: men af ganska olika halit. Då jag jämför
det exemplar jag äger af Hordias 3 första månader (Jan., Febr.,
Hart.), så finner jag at pappret är litet större ocb litet finare, än
i de två sednare månaderne som Bror värit god ocb sändt mig.
G-inge det an at göra et byte, på det sättet at jag finge et exem-
plar tili, bvars första 3 månader vore på det sämre pappret, ocb
deremot de 2 sednare af det bätre, vore det vai. Jag skulle då
bär föryttra det andra exemplaret; ocb vid continuationerne borde
sauma observation följas.

Ibland andre som nu böra Alanns för at komina in til Hof-
rätten, är den Björkbom som länge var Vice Collega i Scbolan,
ocb ej kunde bli Ordinarius. En beskrifning öfver Åland af Dr
Eadloff, som nyl. utkommit ifr. Prenckells tryckeri, supponerar
jag at Bror vil äga; i fall exemplar deraf ej finnas i Stockholm,
bos Utter, så skal jag taga et för Brors räkning, ocb detsamma
vid tilfälle öfversända. Boken är med tämmel. flit skrifven; men
vanställes af åtsk. tryokfel, likasom utdraget af Le Yaillants
resa: jag bar föreställt Frenckell, i anledning bäraf, nödvändigbe-
ten at förse sig med pålitelig Corrector.
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Yi hafve här haft hälsan, då jag undantager någon bröstvärk
ooh Catarrhe som en och annan af oss måst vidkännas, men som
ej värit just svår.

LXVIII.
Ankoin ä. 2 Becenib.

Åbo d. 26 Nov. 1795.

Min Högtärade Broder! För at efter vanligheten kumia underrätta
Bror om de små händelser, som här förefalla, skrifver jag upp
småningom, utan allsköns ordning, hvad mig rinner i hågen. Til
sådane ämnen hörer, at Lagm. Wibelius nyl. försåldt til Köpm.
Granberg sin Såg i Waskijoki för 160,000 DL km;t. Hän be-
talte sjelf 60,000; och då man lägger til, at hän imedlertid förstört
ali dertil hörande skog, så kan man icke säga at hau tappat på
den handein. Det säges, at hän nu ock vil sälja sin stadsgård,
och fiytta ut til Bagarla, som hän ganska mycket upstädat, med
bygnader, en slags Engelsk trädgård eto. Nu har Schalberg
betalt både Eeuterholm och Fru Allen; förstår sig genom nya
lån: ibl. h:ka lian (oss emellan sagdt) fått det sidsta på 2:ne Be-
sökares borgen (af h:ka den ene förut var hans dräng), h:ka nu
aro nastan de ende hän omgås med!

Såsom vår å (jämte Slottsfjärden) nyl. var belagd med is, så
hade vi för några dagar sedän, då en stark västan-storm med blida
inföll, en isgång, likväl derutinnan besynnerlig, at isen fiöt uppför
ån, ifrån Slottsfjärden åt Hallis, jämte lössletne båtar, förtorkad
vass etc. Eäckte samma storm til S:t Petersburg, så lär den halva
derstädes gjort saker! Yår store Architekt, som nyl. på sit Brink-
hall uprest en ansenl. Ladugårds-byggnad (såsom säges tilräcklig
för dubbelt flere kreatur än gården kan föda), och täckt den med
et ganska högt Skånskt halmtak, men lämnat gaflarne öppna, fick
vid samma tilfälle någon förökning på sin byggnads-erfarenhet, i
det stormen bårtryckte taket med sin resning, och kastade altsam-
mans långt bårt på et berg, samt tillika förstörde en del af Tegel-
muren.

Åter har Hofrätten fått en ny Actuarius, nami. Allen (son
til Kyrkoh. i Föglö) som sökte syslan efter Strokirk, h;ken läm-
nat, säges det, papperen i tämmel. oordning. "Widenius fick
sig i sidstl. vecka en dotter, litet tidigare än hon väntades, dock
så at hopp är at hon skal lefva; missräkningen kom ann allenäst
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på några få veckor. Fogden Amnorin har nödgats, för någon
åsamkad balance, afstå sin sysiä åt en man vid Cancelliet el. Con-
toiret, hvars namu jag nu ej erinrar mig, ocb ärnar nu åter lasta
sig vid Juridiken, bli Kublbergs medhjelpare etc. (förmodl. är
planen, at sedän, enl. vedertaget bruk, med bonom klyfva dom-
sagan).

Fru Brovallia bar i Eådstugu-Kätten vnnnit sin process
mot Fru Köbler, (b:ken ligger illa sjuk), ang. Testamentet soin

på Borgm. Mentzers ocb Advoc. Äimelaei vitnesmål blifvit gil-
tigt förklaradt; dock at någon summa som surrogat för jag vet
icke b:ken fastigbet skal til Fru Köbler erläggas; jag bar ej
kömmit at böra efter rätta beskaffenbeten, vet ej beller om saken
är vädjad til Hofrätten. Imedlertid bar Kaubais blifvit bårtsåldt,
bvarom bärnäst.

Underl. är, at Oonsist. begäran om föreskrift för Candid. Skog,
at få inräknas ibl. Magistrarne vid sidsta promotion, ej än blifvit
bifallen! Saken är väl den, at Brandel väntar pg:r! Bror bar
ej bebagat avertera mig, om Ekman värkl. sökt permission åt
Frantzen; jag bar lofvat draga derom försorg, ocb derföre in-
quieterar det mig, at ej veta om något deri är tillgjordt el. ej. Lika-
ledes ang. Askola saken!

Bå åter fråga om Arckenboltzska stipendium i Cons. Acad.
förevarit, bar jagt värit anstäld efter orginal-testamentet. Har
Bror ej til äfventyrs sedermera funnit det ibl. sine papper? Eller
må det blifvit lånt åt någon utom värket? Månne t. ex. til Hä-
radsb. Arokenboltz eller til Hofrätten (som ju ock bar del i til-
synen deröfver)?

Jag ser af Tyska Tidn. at en slags Commentar blifvit af Gl.
Scbmettow utgifven öfver bans ståtliga Bok Gedanken eines Dä-
nen etc. Månne denna Commentar kunde fås i Stockholm?

Ula bar jag glömt, at bedja Bror köpa mig några (4 stycken)
granna blomsterlökar, (Hyacintber, Jonquiller el. Tacetter el. dy-
lika), som vid min därvaro i Stockb. ej funnos. Hu lär vara
omöjl. at vidare kunna få dem oskadde bit; om ej med någon
bekant ocb beskedlig resande.

Huru bänger det ibop med Gr. Wacbtmeisters arrestering
i Carlscrona? Vet man orsaken ocb skälen dertill? jämtefölgderne!

Annu vore jag nyfiken at veta, om af Semlers eigene Le-
bensbesobreibung (bvaraf jag äger 2 band), det 3:dje utkommit?
Gjörvell torde veta det, til b:ken jag bärnäst skal besvära Bror
med en liten Commission: Gubben trälfas kring kb 12 i sin bok-
låda. Yid tilfälle täckes Bror ock för min räkning upbandla
den lilla piecen: Handlingar rörande Sallustii Catilinariska krig.
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Brors ang. af d. 17 hujus, bekom jag i går; och i dag fick
både Widenius och jag lådorna som Bror sändt med Jakten Au-
rora. Widenius låter balsa, och lofvar skrifva med nasta post.
Så snart jag expedierat posten, öpnar jag min låda, ty min lection
och post hindrar mig at göra det förr; och för par timmar sedän
fick jag den om händer. Nasta post skrifver jag til Schulten;
rakas hän förut, så hälsa honom. Sohwerin reste i förl. veoka
härigenom til Petersburg; och i går såg jag på vår Concert, en
Baron Bndberg, som sades skola resa til Stockholm, såsom Bysk
Charge des afiaires: vi som rike äre, lialle Ambass. i Eyssland.

Så snart Widenius hunnit öpna sin låda, lofvar hän sända
mig de mig tilhörige papper. Jag är åter Bror hjertel. tack skyl-
dig, för det med mine sakers hitsändande hafde besvär. Nordian
väcker allt mer min nyfikenhet, at få höra, om ej vederbörande
taga något steg til dess förbjudande! Ben malitieusa Diatriben mot
Logican kunde jag utan skratt ej genomläsa! Den underl. kun-
görelsen om det förbannade skottet! Det är ju, at hos publiken
väcka misstankar, at altsammans värit en tilställning! Här sägs
at Chefen för Drab. en Lewenhaupt, ni fallor, tvungits at be-
känna, genom Militairiska faijoner! Justanders pian är i hans
Character!

Af hvad Bror skrifver om vårt privilegium på Finska Psalmb.
och Catecheser, dömer jag at Bror ej lärer kanna det Konungens
bref och Eesol. til vår faveur som vi i fjol erhöllo. Jag bilägger
altså deraf en afskrift; skulle ändock ytterligare steg vara nö-
dige, ooh Bror derom täckes mig underrätta, så skal jag ej un-
derlåta, at med aldra första öfversända de åstundade bref och
documenter. Men vi hafve ansedt saken för at nu vara afgjord.

Tack för afskriften af Le Hoos tai; vi hade redan förut afskrif-
ter deraf, och gjorde straxt den reflexion, at öfversättningen el.
transsumtet i Tidn. ej var upriktig. Också innehålles deri reflexio-
ner som aro något impertinente; och kunde svaras, at Franska
Eevol. ock bör lära nationer, huru lätt de kuuna kasta sig ur
askan i elden!

Efter våre Finske poster drögt, så ser jag nog at min Com-

mission om bokhandel på Auctionen d. 20 hujus kömmit post
festum. Må väl!

Bilaga tili LXYIII.
Kongi. Br. til Åbo Acad. Cantzler.

Gustaf Adolph Yår synnerliga ynnest ete. Sedän Wi i nåder anbe-
fallt Eder at jämväl med yttrande inkomma öfver den af Boktryckaren här i Staden
Joh. A, Carlbohm gjorde ooh til Vårt och Riketa Captzli Oollegii utlåtande förut
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remitterade underdåniga ansökning om nådigt tilständ, at jemte Boktryckarne i
Finland få trycka Pinska Psalmböcker i de flere af houom nämde format, Finska Ca-
techeser, Biblar ooh ABC-Böcker, samt at, enligt Kongi. Resolutionen af den 17
Julli 17G5 i Sverige få ensam uplägga ooh trycka alla audre å Pinska språket ut-
kommande Böcker oclx Skrifter: at fördensknl alle Boktryckare i Sverige, vid an-
senligt vite och Exemplarens förlust, mäge blifva förbudne at trycka ooh uplägga
några slags Finska Böcker och Skrifter, samt at likaledes Boktryckare bäde i Sve-
rige och Finland måtte, vid enahanda pligt, blifva förbudne at eftertrycka de böc-
ker och skrifter i Finska språket, dem Carl ho h m antingen redan tryckt eller fram-
deles kommer at uplägga, hvilket nti Yårt Cantzli Oollegium uti afgifvit utlå-
tande af d. 22 Nov. nästledit år, under åberopande af dess i särskilde Betänkan-
den, under den 13 August! 1787 och den 8 Julii 1788 yttrade underdånige tankar,
til nådigt hifall i underdånighet hemstält; Så hafven I uti svar af den 17 i näst-
ledne månad, för andragne skäl, underdånigt anhäliit, at Åbo Aoademie, vid dess
egande exclusiva rättighet til Finska Psalmboks ooh Cateohes trycket måtte i nå-
der varda bibehållen, och at Carlbohms i berörde matto gjorde försök, i synnerhet
stridande mot det Åbo Academie i näder förundte Privilegium Exelusivum, och äf-
ven mot den af Oarlbohm med Aoademie Boktryckaren Frenckell d. 2 Augusti
1786 iugåugne och pä samma Privilegium Exelusivum sig stödjande frivilliga af-
handling, måtte i nåder varda afslaget. Och emedan Wi efter öfvervägande af hvad
I härvid i underdånighet audragit, i näder ansedt båst, at ej mindre Academien i
Åbo, än Boktryckaren Oarlbohm måge hvar för sig bibehållas vid det Privilegium
hvardera särskildt är förundt, och det så länge Privilegii innehafvaren sine der-
med förknippade skyldigheter behörigeu fullgör; Ty varder Eder det til svar samt
Egen och vederböraudes efterrättelse härmed i näder tilkänna gifvet: låtande Wi,
jämte nådigt svar til Yårt Cantzli Oollegium, öppen Resolution härom för sökan-
den utfårda. Wi befalle Eder etc. Stockholms Slott den 19 Junii 1794.

Under min allernådigste Konnngs och Herres minderårighet

O A K L.
M. R o senh 1 a d.

LXIX.

Åbo d. 30 Nov. 1795.

Alin Högtärade Broder! Kårt efter det jag afsänt på pesten nait
sednaste bref, erhöll jag genom en sjönaan ifr. Jakten Aurora, Brors
kärkomna af d. 20 hujns, jämte Lodoiska, suiten af Runthska
prott. ooh utslagen, samt Fru Juslens bref, med ringarne. Af
Widenius fick jag Dispp. och de 2:ne piecerne. Vid lådans
öpning, fann jag ock Medaillonerne alla väl conserverade, och
fullel. til nöjes. För Brors omsorg om altsammans, och besväret
vid expedierandet deraf aflägger jag skyldigaste tacksägelse.

Af Buuthska sakerne ägde jag förut 2;ne Edmans skrif-
ter til Kongi. Ms:t (öfv. Grr, Ruuths besvär och påminnelser),
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Inka jag nu til någon annan skal öfverlåta. Lodoiska är et då-
ligt stycke.

Den Danske Herr AVernings (kvad är det för en man, och i
kvad afsigt hitflyttad?) piece, är idel declamation af intet värde.
Men Hr Thams Politiska erhindringar, ej allenast odugliga och
orediga, ntan ock förargeliga at läsa, fulle med grillfängeri, falska
upgifter och raisonnementer. För at bindas i et häfte, med denna
och (såsom säges Edmans?) Tankar om Svenska Adelskapet , hehöfde
jag et exempl. af skriften om Jacobimme; i fall Bror kommer öf-
ver den, så var god och tag den för min räkning: omne trinum
perfectum! Bror lär påminna sig at i Nordia (April) i början af af-
handl. mot Logikan, bägge de sednare skrifterne (med godt skäl!)
prisas.

Lustigt nog är det, at den fattige Schröderheims (putativa)
dotter blir rik! Med allt fog tycker jag, at Netherwood af
allt ärligt folk detesteras, för sit infama försök at nedsmutsa hela
nationen: och obegripligt är, at hän njuter protection, om hän ej är
et gement värktyg i andras hand. I alla fall, tyckas sådane före-
tag ej vara saker at leka med!

Om Skepparen Lindström länge sölade i Stockholm, så var
hans hitresa så mycket snällare. Hvad var det för en Grefve de
S:t Priest som fölgde öfver med honom, och reste til Eyssland?
Nyl. säg jag, at en Gr. af samma namu postvägen reste ifr. Finland
til Stockholm.

Gr. Taube har denna tid värit ansatt af en flussfeber: re-
par sig dock nn. Ehrenmalm gör dem i Hofrätten myoken
olägenhet med sin underl. tjenstfrihet. Hän börjar referera en
act, blir bårtta och låter dem veta at hän vil nyttja sin permission;
en annan gång är hän med under det en act upläses, då ej flere
än 5 sitta på divisionen, och absenterar mot det hän skal ntlåta
sig, då saken ej kan afgöras innan en annan ledamot i stället om
acten underrättas etc. Jag lär förnt berättat, at hans bröder
Josias och Samuel uplåtit sinä fastigheter åt sine söner, och
ärna flytta til staden, det den förre redan gjort. Hofr. Samuels
son Biskopen skal vistas på Nuhjala, hos sin bror Capitainen.

Det är den bekante Salins som köpt Kauhais af Brovallii
sterbhns, för 90 tusen daler km;t; hän har såldt sin förra egen-
dom åt en Oman (som värit Inspektor på Aminne) för 72 tusen
DL, samma gård som AVidenius för 15 el. 20 år sedän sålde för
18 tusen daler! Också i Hofrätten är Brovallii Testam. faststäldt,
mot någre 1,000:de Dl. som Fru Ivöhler får såsom något surro-
gat för Saustila köpeskillingen (ni fallor).
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ibi. sällsamma rykten som kömmit til oss, är det at Lagm.
Smalen skal tilbjuda Yice-Presid. Hallenberg accord (lumpna
5,000 Bdr!) för hans sysiä, om hau vil afgå. Både summan ooh
tilbudet aro vai otroliga; men det är derföre just icke skäl at för-
kasta detta ryktes sanning, om annars skäl äro förhanden som
det bestyrka. Förmodel. får hän då sätta sin nu innehafvande
sysiä på auction, för at af den mästbjudande erhålla så hederligt
accord, at lian kan behålla något öfver sedän lian betalt den nya
syslan? Man säger ock, at Hallenberg väl ej har stor lust at taga
afsked; men dock yttrat sig, at det kommer an på hvad haukan
updyrka budet tili? Alit goda indicationer för Justicens tilkom-
mande helgd!

I morgon skal Prof. Grust. Gadolin blifva solenniter introdu-
cerad. Nu hafve vi haft snö i par dagar, och i dag har ock
kölden blifvit tämmel. vinterlik *).

Har Bror något besökt Kongi. Bibliotbeket denna tiden, så
at Bror vet burn det lidit med dess nya upställning? Icke lär af
något nytt försök å Malmströms sida sedän hördts, syftande på
väre Acad. financers reglerande?

Med nasta post skickar jag til Bror på en gång de felande
numrer af Åbo Tidn. för Landsh. Sernskölds räkning. Bror
täckes förlåta, at jag så mycket besvärar. Men Ass. Edbbens
exemplar blir til nasta vår. Månne jag deraf sändt Bror mer än

de årgångarne som aro in 4:to? Yännerne låta kälsa.

*) Den skärper mer och mer tili, men om den ej åter går bårt,
ser det illa ut med åkrarne; ty snön föll på ofrusen mark, nog
tjockt, på en gång.
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Ankoin d. 16 Decemb.

[Odateradt].

S. T. Efter vanligheten skrifver jag i förråd upp de små nyhe-
ter som här sig yppa. Pratet om accord-förslaget om Yice-
Presid. syslan härstädes, declareras af månge för aldeles ogrundadt.
Huru dermed må vara, vet jag sannerl. icke, ooh frågar ej Keller
mycket derefter. I förra veckan afsade sig Theol. Adjuncten
Bonsdorff Curatelen vid Yiborgska Nation; hän lärer ansedt för
altför besvärligt, at derföre besöka Staden åtm. 2 g:r i månaden.
I hans ställe hafva Nationisterne valdt nnge M. Heurlin til Cu-
rator, sora ej en gång är närvarande, utan skal först i nasta Ter-
mins början inkomma; af 17 väljande, hade hän 10, ooh M. Joh.
Bonsdorff (ehuru äldre, Docens och närvarande) blott 7 röster.
G-ossarne måste således vara på något sätt stötte på den sednare.
När nu M. Alopaeus til Jul reser bårt, at tilträda sin sysiä i
Borgå, blir Nation aldeles utan ali tilsyn, tils Heurlins ankomst.

Cons. Acad. har antagit M. Bonsdorff (LL. Docens!) til
Amanuensis Secretarii: var ej min tanka! Likaledes antogs (lika-
ledes me dissentiente) M. Mether (Mathes. Docens) til Amanuen-
sis Bibliothecae, aldeles utom dess egentel. studier! Underlig idee,
at bereda goda arbetare på hvardera stället.

Altsedan Octobr. månads början, hafve vi ej haft kunskap
ifr. Erantzen och Bremer; så at jag börjar blifva bekymrad
öfver dem! Ifr. Landsh. Bosenstein har jag haft et bref,
hvaraf jag nogsamt ser, huru Brandel drar vår Cantzler bakom
ljuset: det är en svår olycka för Academien, at den mannen så
kan hutia oss! Nog har jag altid funnit Justander vara un-
derlig; men hans Låne-Bibliothek är sannerl. ibland hans under-
ligaste uptåg. Hvad tror hän sig dermed vinna?

Hellenins liar inom icke lång tid baft 2:ne anstöter, som
icke boda godt; jag fruktar at slag förestår bonom! ISTu är ban
väl åter restituerad, ocb ärnar til Jul resa til Padasjoki; men bans
balsa förefaller mig mägta betänkelig. En Krono-fogde, b:d
Massalin, som är gift med en bans syster-dotter (Mollin), bar
sänkt sig i sadan balance, at ban måst taga afsked; ocb lycka är
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om bans egendom, med accord-sumxnan för syslan inberäknad, spi-
sar til bristens stoppande.

At grannskapet ej tycker om vår unge Herres gifte, märktes
nogsamt af den skurken Budbergs utlåtelser, som ej hade för-
syn at här (t. ex. på en Assemblee) glossera deröfver. En gång
sade kan, at Prinsessan är rätt vacker, förutan at bon är vindögd
ooh något puckelryggig; en annan gång, at Scbvverinska hofvet väl
är så fattigt, at det knapt äger dagligt bröd, men som Sverige är
rikt, kan det väl ersätta bristen. Är det icke barmligt? Lnst
bar jag at böra burn ban kömmit fram; ban reste bärifrån på
fartyg i sidsta dagarne af Hov. månad.

En gemen sak bar Cons. Minns denna tiden baft at sysiä
med. G-enom Holmberg skaffade sig Erenckell ifr. Petersburg
2:ne sättare-G-esäller, Par ocb Son, b:de Molander: de sågo bygg-
lige ut, ban väntade sig af dem mycket biträde, ocb offererade
dem sit eget bord. G-übben bade lämnat sin bustru i Petersburg
ocb i böstas lät sonen skrifva til benne et ostensibelt notifications-
bref om sin Eaders död, jämte bifogadt betyg deröfver af Erenc-
kell, Eältsk. Eek, som skulle värit bans läkare, ocb Slotts-Past.
Eloman som skulle begrafvit bonom: allt detta, för at sätta benne
i stånd at uttaga en tämmel. betydlig summa ur en dervarande
Höds-Cassa, hvari ban gjort insättning. Tvifvelsutan låg bustrun
med i Complotten, ocb skulle sedän med pg:rne komma bit. Men
vederbörande där äskade jämväl Åbo Magistrats betyg, ocb bådo
en Präst derstädes (Hålmak. Skottes son) at privatim inbämta
säker underrättelse. Derpå afsände Molander bärifr. jämväl et
betyg, af Magistraten, med dess sigill under. Alla dessa docu-
menter bafva blifvit förfärdigade af en afsatt Mönsterskrifvare b:d
Porssenström. Men olyckan var, at de tydel. rögde sin beskaf-
fenbet, ocb at Skotte fick bref af sin Par, at Molander var vid
bälsan! Då anmäldes saken bos Bar. Stedingk, som skref derom
til vår Landsböfding. Men imedlertid bade sonen Molander, som
hunnit få os af röken, begärt Eectors pass ocb til Stockb. afrest;
dock olyokligtvis ditkom ban så sent, at Eectors berättelse om
bans legender bann ankomma til Slotts-Cantzliet, innan ban där
bann utfå det pass til Dannemark som ban begärt. Hän blef altså
med fri skjuts bit återsänd; alla documenterne ifr. Petersburg bafva
ock anländt: ocb ban tilstår, at ban, efter sin fars dictamen, skrif-
vit brefvet til sin mor, bvarvid fadren bilagt documenterne. Padren
nekade ali medvetenskap, ocb gjorde sig sedän sjuk, tils ban i går
föll på det orådet at afskära sig balsen, så at ban dog. Det är en
obygglig sak! Porssenström är tämmel. bunden tilde falska bety-
gens fabrication; ocb en stads-tjenare skal betjenat dem med sta-
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deus sigill. Fadren Molander hade ej länge värit kär, innan
Frenckell märkte kans oart, ocli då lian fanns kivistä krogar,
skilde konom från sit kord.

Jag lär förut kerättat, at Cons. tilstyrkt Frenckells petitum
om tullfrikets-medlen: få nu se kvad Cantzlern gör? ■— Hvad var
det för et infall af sai. Dir. Busck, at förordna mig til sin Frus
kiträde? Jag känner aldeles ej ännu Test:s innekåll, innan det i
Kådst. Kätten kinner öpnas. Men Bonsdorff skal säga sig veta
det (Fru Busck lär kafva en copia af Testamentet) ook vara miss-
nögd dermed. Ass:r Georgii kar ock redan yttrat sig, at det är
lagstridigt. Så mycket mindre önskar jag, at dermed kafva nå-
gon kefattning. Fru Buscks son af förra giftet, kade med Samina

post som Bror, averterat om Gukkens dödsfall, i kref til sin mor;
kan skal vara en Spegel-fakriqueur i Stockkolm, (Corssar, ni fallor),
ock ej synnerl. öm?

Pro f. Haartman menar, at Bonsdorff redan skal vara så
trött ock ledsen vid den tunga tjenstgöringen, at om kan finge
straxt komina åt Gukkens pg:r, skulle kan med det första tanka
på afsked, för at kumia lefva friare ock sysiä med angenämare
göromål; på lång tid kar kan ingen kok köpt, ock knapt någon
läst, (kvartil tid ock ledigket fattats konom); finge kan någon som
ville ketala konom accord, tror jag nog, at kan ville gå af. Någon
sade nyk, at iki. de varsta spratt kans Svärfar gjort konom, var
det, at kan dödde på sadan årstid då våre Assemkleer just kun-
nit komma i ordning, (de kållas en gång i veckan), genom Bons-
dorffs kerömliga vård ock kemödande: af k:ka kannu ej kan
profitera, då kan för en elak seds skull, måste afkålla sig ifr.
ali dans.

Sedän jag detta skrifvit, kar jag råkat Bonsdorff. Hän sade
sig oförtöfvadt ärna öfverresa til Stockkolm, för at underrätta sig
om sin afi. Svärfars affairer (ock se efter kvad i kans taskkok fins?).
Hvem kar imedlertid tagit kans qyarlåtenskap i förvar? Som Bror
är Jurist, ock förstår sig på slike saker, så kunde deri vara nå-
gon raison, at Bror kistår Fru Busck med sinä goda råd. Men
kvad idee vore det för mig, at klanda mig uti sådant krångel?
Jag ärnar fördenskul taga mig lös ifrån altsammans; väntar dock
först på Brors yttrande. Efter jag koppas med Bonsdorff få öfver-
sända til Bror et litet paket, så sänder jag nu ingen ting med
posten. Må yäl.
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AnTcom d. 31 Decemb.

Åbo d. 24 Dec. 1795.

Min Högtärade Broder! Jag beklagar bjertel. Brors olycka med
Brors fot; oeli boppas at den snart lyckeligen blir botad. Brors
bref af d. 11 lurjus, med de bilagde interessante documenterne,
bar jag erhållit. Vid bvardera hafva visserl. åtskilliga Reflexio-
ner rum. Til min stora surprise, bör jag at man i Hofrätten
om Sm. [Smalens] cbaracter ocb talenter bar samma tankar som
Bror! Upsaliensernes sak tog ju för dem en snöpplig ända: också
tyekas de kunnat bära sig moderatare åt! Det var obebagligt för
Eabenius, at förbigås: hvad var dertil vållande? Ombytet med
Öfverståtbållare var bar redan bekant. Då det gäller at gifva de
bårtflyttade Herrarne pensioner, märkes ej någon fattigdom i Kro-
nans Cassa: det vore en malicieuse idee, om någon företoge sig
(t. ex. nti Nordia) at speciiicera de summor som på detta sätt til
Alman, Liljensparre, Noriin, Modee etc. blifvit frikostigt
bårtvräkta! Hvad måtte icke då mera betydande folk, för sinä
förtjenster hafva erbållit, som för allmänbeten blir en bemligbet,
tils i sinom tid sådane berättelser som i början af närv. perioden
tryektes, blifva i dagen framlagde!

Här sägs at hela Stor-Amirals-ämbetet (personerne nämligen)
på en gång, ocb deras bön förutan, blifvit lieentierade. Det kom-
mer an på, at gå jämt på den styfva linan; exemplet med Convoy-
Commissariatets Praeses rinner mig i bogen! Bäst är, at icke vara
med! Om de nya Landsböfdingarne börde jag ock bar förut talas.
Men man tillade, at Wetterstedt skal bli Presid. i Stats-Contoiret,
hvarifr. B. E. emot accord skal afgå, förmodl. til Presid. i Åbo
Hofrätt (b:ken post dock andre ännu gifva åt Hofr.E,. Hisinger!)

Om Lindgren berättades här ock; men ej at ban för sit besvär
fått fritt qvarter. Bastillen är ännu ej allestädes förstörd! Hvad
förfärliga missbruk kuuna ej på den vägen lätteligen föröfvas!
Ocb hvad öde förestår framdeles den personliga säkerbeten?
Det måste dock vara ansenl. medel som gå genom Stockb. Oonsi-
storii bänder, då deras Notarius kan göra så bederlig balance!
Wetterbofs ocb Hagelbergs sak begriper jag, af de tryekta
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papperen aldeles icke; tycker dock, at de, efter vanligheten, bägge
förgått sig. Men alla beskrifva den Hagelberg såsom capable at
reta bvar m;skja til öfverilningar!

Curienx var anecdoten om Kammar-Collegii berättelse til
nnge Konungen; men jag menar, at Eosenstein väl lärer förut
gedt bonom idee om Carl Xl:s reduction! Brefvet til Widenius
aflämnade jag straxt.

Här berättas såsom visst, at Stedingk är rappellerad ifr.
Eyssland, ooh at Scbwerin för et politiskt (ej physiskt såsom
Brors) benbrott el. yrickning i foten, måste stadna qvar i Lovisa.
Folket är redan allarmeradt af fruktan för krig: visst är, det syns
nog, at det ej är jämt med den liögmodiga Östra grannen; men at
någon artickel i Drotningbolms tractat skal åberopas ang. Kg:s
förmälning med en rysk prinsessa (på hvilken det ännu borde vän-
tas några år!), som i följe deraf i Lutk. läran skulle blifvit under-
vist etc., anser jag väl för prat af den art bvarmed vi ofta ifr.
H;fors regaleras. Gud afvände ali oroligbet! Jag bar bört, at
Stedingks skuld skal af Kronan betalas med 30,000 Edr. Yäl var
det, at vi fingo subsidier; ty de tyckas beböfvas; men om de val-
lat grälet ocb oron, så bli de dnbbelt dyra. Den Högste styre allt
tildet bästa!

Annu bar Professor Bonsdorff ej tagit visst beslnt om sin
Stockbolms-resa; sker den, får Bror med bonom et paket; jag vän-
tar ännu på visst svar. Hellenius är uprest til Padasjoki, Lind-
quist ocb Alanus til Wemo, Biskopen ocbLandsböfd. med hela sit
Hus til Haarois. Lycka til godt slut på det g:la, ocb lycklig
början ocb fortsättning af det nya året!!!

lxxh.
Ankoin d. 11 Januar. 1796.

Åbo d. 31 Dec. 1795.

Min Högtärade Broder! Brors 2:ne ang. bref af samma dato (d.
18 bujus), afsäude med Dammert, bekom jag riktigt: tackar för
innebållet! Med Professor Bonsdorff som i dessa dagar skal öf-
verresa (onödigt nog, menar jag?) skall jag ordentligt svara. Nu
endast några rader.

Pörst önskar jag Bror af allt bjerta lycka til et godt nytt år.
Jag beböfver ej yttra denna min önskan med många ord, öfver-
tygad at Bror känner dess upriktighet.
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Sedän Bror skref sidstn. bref, kar utan tvifvel mit sednaste
redan anländt. Med samma post skickade jag ock öfver pg:r til
Dr Lii dek e för de i Dantzig npkandlade böcker; men i det bref-
vet sora Bror sidst öfversände (ocb var af den beskaffenliet, at det
ganska väl hade kunnat sändas volant) berättar lian, at tiera böc-
ker ankommit än kan först observerade, så at ännu 39 Bdr fattas
i inköpssumman, b:ka jag öfversänder med Bonsdorff. Yar god
ock säg Gubben det, om kan dessförinnan råkas.

Yåre Medici säga, at då man vriokat sin fot, löper man fara,
om ej bandage (el. kvad det är) nyttjas en tid äfven sedän man
tilfrisknat, at lättel. å nyo vricka den; om denna nödiga försiktig-
ket lärer Bror väl fördenskul af sin därv. Medieus underrättas.

Hofr.E. Jöran Ekrenmalm kade en hastig anstöt kärom da-
gen af något soin lärer liknat slag; Bror kan tanka, kuru allar-
merad kela staden blef, vid besinnandet af den förlust publiken,
ock rättvisan isynnerket, genom kans förlorande skulle drabba.
Men nu skal kan ka repat sig.

Jag vet ej om jag sidst berättade, at Tkeol. Faculteten blifvit
anmodad af Consist. Acad. at tilsäga Jac. Bonsdorff, det kan ej
får så negligera sinä föreläsn. som kan kärtils gjort; få se kvad
det värkar. Innan kårt få vi säkert lof at vidtaga samma slags
steg med Professor Bonsdorff, som oförsvarl. negligerar sin sysiä,
aldrig mera öpnar bok, roar sig, dansar, reser ock kar blifvit en
allmän Byggmästare i landet: nu skal kan ock, säges det, bygga
en Kyrka i Hvittis jämte Prästgården, tlere gårdars fäkus etc.

Jag lär sidst berättat, at Hellenius, Lindquist ock Ala-
nus aro på sine Jul-resor. Wallerian sitter kos mig, ock låter
kälsa! Wetterkof kar rest kärigenom: är nu kans sak slutl. af-
gjord?

Nu sägs kär, at de resande Eransoserne, om k:ka jag lär skrif-
vit i köstas (at de vandrat genom Lappmarken etc.), värit den
unge Duc d’Orleans (el. Mr Egalite) ock en Yicomte Montjoye.
Hördes något af dem i Stookkolm? Må väl, ock blif snart alde-
les frisk!
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Ankom d. 1 Fehr.
Besvar. d. 5 d-.0.

Åbo den 7 Jan. 1796.

Min Högtärade Broder! Om Prof. Bonsdorff, såsom hän ärnat,
i morgon afreser åt Stockholm, så följer jämte detta bref med ho-
nom et paket; och gör jag mig af Brors vänskap försäkrad, at
Bror ej illa uptager det besvär, som de deri befinteliga sakers ex-
pedierande til sine ägare, förorsakar. Bonsdorff afsade sig andre
paketer, än hvad jag til Bror kunde hafva at skicka: derföre må-
ste jag nyttja en sadan pia fraus. När Bror sänder Aho Tidn. för
95 til Predenheim, så var god och låt denhär bilagde förteknin-
gen öf:r en del utaf de Påfvel. Bnllor hän skänkt vårt Bibliothek,
(sednare delen skickar jag framdeles) samt N:o 1 af Tidn. för i år,
medfölja.

Om vår nnderl. vinter behöfver jag ej skrifva, då Bonsdorff
kan derom mundtel. heratta. I qväll väntas Lindquist och Ala-
nus hem; Hellenins icke förr än i nasta vecka. Yäderleken gör,
at här begynt bli nog sjukligt. Under det Hr Lagin. Hisinger
var här, förorsakade hän stadens Pruar bekymmer med gissningar
om hans giftermål; somliga gissa at hän skall engagera sig med
Mams. Loffman (ooh således slå Cap. Wallenstjerna ur brädet),
andre med yngsta Fröken Fleming (af fordne Willnäs Herrens
sednare gifte): förmodl. gissa de alla i vädret. Någon bar sagt
mig, at vår Landshöfding, som gerna ville sälja sin sysiä dyrt,
håller på at tilbjuda accord (sub spe rati) åt Kammarh. Carleson,
som är ledig och tros kunna få pg:r af sin Svärmor (at hän ej du-
ger, gör ingen ting til saken); då man nu är så faoile, at gynna
accorder, menar hän sig ock kunna reussera. Men at dömma af en
expression jag hörde af Fru Bremer, rörande hennes måg, tycktes
hon så mycket mindre vara hugad til en sådan (utan tvifvel grof)
depense, som hon anser honom ingalunda med heder kunna begå
sig med en sådan sysiä (hvari hon visserl. bar rätti ty hän är en
genom-dålig herre!).

I fall vid vårt Boktryckeri-privil. något vidare behöfver til-
göras (jag skref derom til Bror omständeh), så låt mig veta det;
då jag skal besörja at det blir expedieradt.
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Jag skref sidst om de Fransko resande (Hertigens af Orleans
äldste son, ooh en G-refve Fröberg, Montjoye el. Montgail-
larde) som gjort den underl. resan genom Lappland, ooh sedän en
tid sig i Stockholm nppekållit. Nu äge vi om dem tilräcklig
kunskap (den sednare skref mig ock tili et bref ifr. Stockholm),
som äfven i Stockholm numera ej lärer saknas, sedän de der-
städes blifvit igenkände.

At den dåren Netherwood icke utan protection ooh erhållna
promesser låtit brnka sig tilsit skamliga uptåg, och minst af egen
drift ooh speculation skridit dertill, är mer än troligt (huru skulle
hän annars, i stället at ställas på Schavotten, som hän förtjent,
fått ujuta faveurer, erhållit accord etc.P) At planen, hurudan den
må värit, misslyckats, är ock synbarligt. Men at vederbörande
värit nog enfaldige at tro, det lifreg:t i sådant fall värit at lita
på, och än mer, at en gifven försäkran af en magtägande Herre,
skulle värit et säkert fundament för en prolongerad magt, är svårt
at tro, ehuru jag erinrar mig Oxenstjernas ord til sin son: an
nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regaturP Jag mins dock,
at en man, aldeles af de betydliges clienter, som ock jag är g:l
bekant med, i förtrolighet yttrade sig, det hän ej ansåg Kgn:s
Testamente kunna bryta hvad Eeg. Forin. och allmän lag om de
til myndighet erforderliga år stadga! Hvilka griller! At sluta af
den eftergifsamhet och tillika försiktighet den unge herren i så
hög grad annars ådagalagdt, syns ej heller troligt, at hän til He-
therwood kunnat haft en så stark utlåtelse!

Då det börjar låta allt mera krigiskt mot Turkiska sidan, så
torde faran för oss ifr. Öster ej vara så stor, som annors fruktans-
värdt är, och då åt söder så brillanta vuer til vigtigare eröfringar
torde draga dit Nationens omättliga inkräktnings-lystnad; men
önskeligt är dock, at ej passionerne retas, som ofta öfverväldiga
sjelfva politiken. Underliga saker ha dock i våra dagar timat:
Polens annihilation, Kungens skamliga forcerande at afsäga sig
sin krona etc. Hvad mål skal en gång för Eysslands törst efter
länder och magt sättas? Och hvad skal Preussen i synnerhet vänta
sig i längden? Blir ej Frankrike altför lyckligt, så gå väl alla
Hollands Asiatiska besittniugar förlorade; och England, just ge-
nom sinä conqueter, skal bereda sit fall. Kungamagtens tilväxt
derstädes skal antingen bereda en fatal Eevolution el. så förstöra
elasticiteten i folkets character, at Asiens rikedomar och luxe skal
så mycket snarare hasta dess undergång. Om Fransoserne fort-
fara at sansa sig, önskar jag dem lycka tilat kunna knäcka sine
motståndare, och i synnerhet förmåga at hämma Britternes skam-
liga sjöröfveri mot alla andra magter. Hvar til tjenar nu hela

232



LXXIIi. 1796 T/,.

vår beväpnade Neutralitet, ooh. vara Elottors utrustande, när Än-
gelsmannen dock utan skäl upbringar våra handelsskepp (såsom
nyl. händt med flere ifr. Åbo) ocb för syns skull ger dem för la-
sten hvad hän behagar, men likväl med det vilkor, at de länge
nog få vänta på betalningen?

En nnderl. sak är det, som jag läste i Tyska aviserne, at
Sverige sintit en subsidie-tractat med Tnrken? Det vore ju at up-
penbart ådraga oss krig ifr. Eyska sidan; bvarifr. Gud beyare!
Här omtalas, at pölisen i Stockb. är mycket npmärksam på prat,
ocb at ibl. annat en perukmakare för politiska discurser (förde i
dryckenskapen) skal vara under inquisition. Etc.

LXXIY.
Ankoin d. 1 Fe.hr.
Besvar. d. 5 d-.0.

Åbo den 14 Jan. 96.

Min Högtärade Broder! Just på stunden bade jag bnd ifr. Prof.
Bonsdorff (som sökt mig, då jag var ute på bandel), at lian innom
par timmar reser åt Stockholm. Hän bar nu med sig bref til Bror
af 3 data, emedan en sjnklighet vållat drögsmål i resan. Hu nytt-
jar jag tilfället at innelyckt sända til Bror 24 Bdr, af bvilka Bror
täckes vid tilfälle' låta tilställa Hr Secr. Sundel i Biks-arcbivo
16 Rdr 32 sk., som är bans årl. arfvode för besväret med Bibbs
exemplar etc. emot qvitto; ocb til Ass. Gjörvell 6 Edr för Yo s s
öfvers. af Homerus ocb Yirgilii Georgiaa. Til bägge skrifver jag
med nästa post. Lindquist är återkommen, Alanus ute på
et ryck til Hinnerjoki, Hellenius bar jag ännu ej sport vara
kommen. Dr Piblman, som inkommit til marknaden, låter balsa.
Må väl!

30
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AnJcom d. 7 Februarii.

Åbo d. 28 Jan. 1796.

S. T. Min Högtärade Herr Broder! Hu hoppas jag at Prof. Bons-
dorff måtte hunnit fram til Stockholm, ehuru svårt yäglag hän haft;
man bör sannerl. hafva angeläget ärende för at denna årstiden och
i sådant menföre våga lif och hälsa på en djlik resa. Yi hafve
här haft en ganska underlig vinter, och jag föreställer mig, at den
i Stockholm lärer värit af samma beskaffenhet. Ifr. öfre orten kla-
gas öfver ofantelig snö, som hindrar körslor och resor, och samma
olägenhet hafva vi här af en aldeles contrair orsak, nami. en så-
dan brist på snö, förenad med halka, at hvarken hästar el. (ännu
mindre) oxar til några körslor kunna nyttjas. Begn och blåst,
med ovanlig blida, har gjort marken aldeles bar; och kalan har
redan ifr. en del åkrar börjat bortgå, så at folket begynner frukta
för dem. Yåra gator aro på många ställen bara, på andre med
en hai is-skorpa öfverdragne, så at det är svårt at både gå och
åka, så väl med släde som chaise. På se, om nu någon ändring
sig infinner. Månge hafva af halkan fallit och illa skadat sig;
isarne aro så opålitlige, at folk åkt in (t. ex. Hr Kijk med sit
rese-sällskap, som ändtel. drängarne uphnlpo).

He krigsrykten, som oss oroat, hafva (efter vanligheten) för-
nämligast ifr. Helsingfors blifvit utspridde. Hvad som haude B.
Schwerin, jämte Budbergs impertinenta prat, och det som utl.
aviser om väre ingångne alliancer berättat, har bidraghYat göra
dessa ohehagl. rykten ännu mera trolige. På mig ha de åminstone
gjort det intryck, at min obenägenhet at köpa mig gård, derige-
nom blifvit ännu mera förstärkt.

Hnderligt är, at Danmark ej ännu offentel. synts erkänna
Franska Eepubliken! Stilleståndet i Tyskland, hvarom vi likväl
ännu äge så ofullst. underrättelser, tyckes gifva hopp om fred i
södra Europa, åtm. på fasta landet. Xästan alla våra Åbo fartyg,
som ifr. Biga skulle föra varor (skeppsvirke och hampa) til Frank-
rike, hafva blifvit upbragte til England, och där på hvarjehanda
sätt chicanerade. Ängländarne visste ej allenast när de skulle
anlända, utan ock at de hade ordres at gå väster om Irland; hvar-
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före de där voro dem til mötes. Men Skepp. Ablbom, som tog
gena vägen genom Canalen, framkom lyokei. til Brest.

At Kennell blifvit död, bar Bror vai sett af Åbo Tidnin-
gen; vid likets öpnande fanns ban haft kallbrand invärtes, för-
modl. af baemorboid-orsaker. Men bans cbagrin deröfver, at Hof-
rätten vägrade bonom det fria tilträde til arcbivum, som ban (för
at kunna nyttja sinä Eegister) begärde, bar vai ock ökat sjukdo-
men. Musikaliska Sällskapets bögtids-fest bivistades i söndags,
efter vanligbeten, af en sådan mängd msk:r, at trängseln var til
olägenbet: således tyokes den anstalten ännu icke skola upböra.

Med Bonsdorff fiok Bror åter flere coinmissioner til besvär:
såsom pg:r at aflämnas til Lndeke, Grjörvell ocb Snndel; en
disp:n til Utter, ocb Åbo Tidn. til Sernsköld ocb Fredenbeim:
förlåt mig, at jag dermed besvärade Bror, men med de andra sa-
kerne, utom pg:me, är ingen bast. En lär ju det Ex. af Åbo
Tidn., som Sernsköld sknlle bafva, vara aldeles complett?

Lagm. AFibelius, som tyckes vara i bebof at handia ocb
sälja oupbörbn (liksom Ofv.L. Knorring) bar nyl. såldt sin stads-
gård åt Landsb. AFillebrand, för 27m Daler (med Eikveckska
tomten, såsom ett bibang, inberäknad); bibanget bebåller väl AF.
til nederlags-plats för sine Jockis-varor; men, burn det går med
förra Kalmska gården, får man se.

Jag bar bört sägas, at AF. (til efterfölgd af Carpelans exem-
pel i IJleåborg) skal ärna blifva auctor, ocb ntgifva en busbålls-
bok för allmogen i sit Län, på Finska, b:ken redan skal mäst
vara färdig.

AFibelius bar i Masko köpt sig et Enstbåll, som råkat i lä-
gervall, af 2:ne bönder för circa 70m Dl. Kär ban hunnit sätta
det i stånd, säljer ban det utan tvifvel med god avance. —■ Har
jag berättat, at den fameuse Salins köpt Kaubais af Ass. Brovallii
änka? Som Ofv.L. Knorring nu ej bar annat at sälja (ty sälja el.
köpa raaste ban beständigt), så säljer ban nu sine böoker, ocb et
partio meubler: då ej afgång annars fås, indelar ban dem i lot-
ter, ocb låter spela om dem!

Ang. Joseph Bremer s affairer glunkas bär illa! Då de an-
dre köpmännerne förtjena så dugtigt genom frakter, så stänger
ban sig, genom sinä oapricer, ifr. vederbörligt deltagande i denna
rika skörd! Sitt stenbus vid torget låter ban stå ofullbordadt;
ocb då någon omtalar at vilja byra det, el. någon del deraf, talar
ban om så orimlig byra, at ban bårtskrämer alla!

Får Eector bar påmint oss om Läse-terminens början; så at vi
i nasta måndag skole börja vårt arbete, Men oföret ocb den närä
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förestående marknaden yålla, at vi ganska få åhörare i början
kunne lofva oss. Hellenius kom med hälsan ifr. sin Jul-resa.

Det bar värit oss ganska okärt at förnimma, at Brore elaka
fall baft så många ledsamma fölgder med sig; men nu boppas vi,
at de alla gått öfver. De granna tai i ani. a£ öfverståth. omby-
tet, bvarmed Inr. Tidn. voro prydde, kunde ej utan mycken up-
byggelse läsas. Här pratas, at Kungens tilk. Svåger, Prinsen af
Mecklenburg, skal i v. Essens ställe få befälet öfver lätte Drago-
nerne: kan sådant äga grund? Det fattas ännn at nti. prinsar dra-
gas in i landet! Man berättar, at den "Wallenius, som nyl.
blifvit Extr. Prof. i Greifswald, skal lära den tilk. Drotningen
Svenska.

Det var ju en underl. sak, at de förre personerne blifvit vid
Stor-Amirals-ämbetet bibebållne! Hvarpå grundar sig deras styrka,
at kunna emotstå så mägtiga antagonister? —■ At Målaren Aker-
ström i Eom blifvit död, smärtade mig mer, än alla de dödsfall,
som nyl. gjort vacancer i Serapb. orden. Historien om Ceder-
bjelms husbållning, var rätt lustig.

Då Ryssland håller blott en Cbarge d’affaires bos oss, tyckes
vara nog onödigt, at vi där bålle en så dyr minister, som en am-
bassadeur: då man annars så noga båller band öf:r ceremoniellen,
kunde ock det synas otjenligt. Men Gud bevare, at bans rappell
skulle båda något oväder!

Vi äre bär mycket nyfikne at få böra bvem som blir Presid.
i Åbo Hofrätt. Cbristiernins program var bonom likt! Det
vore ledsamt, at bafva sådane colleger! Gud ske lof, at vi nu in-
gen Kreander ibl. oss äge! Men binner Jac. Bonsdorff en gång
til bordet, menar jag at ban skal låta böra af sig. Nu är ban re-
dan så stött med sine Pikis-boer, at ban skal sökt omvända någre
af dem med käppen: få se, buru det lyckas. Lust bar jag at se,
om ban til följe af Tbeol. Facultetens admonition, denna termin
båller några föreläsningar! Det plägar ej vara bans sed, at pliera
ocb lyda.

Det var genom misstag, som Lönrotb requirerte pg:r af Bror
äfven för Prof. Haartmans räkning, som sjelf til bonom öfver-
styrt pg:r tilsit bebof. I fall ban ej betalar til Bror den summan
tilbaka (som bäst vore, ty min cassa bos Bror blir nu ganska fat-
tig), så skal jag väl bär med Haartman derom liquidera; kanske
ock för Bibbs räkning, sedän så mycket blifvit tagit, at bela sum-
man åtgått, bvarom jag väl af Lönrotb blir underrättad, eburu
posternes tröga gång denna tiden förorsakar drögsmål i ali corre-
spondeuce.

236



LXXY. 1796“/!.

Om Bonsdorff snart hit återkommer (el. någon annan re-
sande far hit), önskado jag få et Exemplar af Hof-Calendern (bun-
den ihop med Civil- och Stockh:s-Stads d:o); det är förargeligt, at
vi här altid skola nödgas vänta på den förstnämde, tils halfva året
är förbi.

Sedän nu förslaget til Herpes blifvit uprättadt, lära de nnge
karlarne, som i Stockh. passa derpå (Wänman och Wegelius)
med alfvar täila om vinsten, ty förmodl. skal ingendera af de före-
slagne få syslan. Pihlman vil ej heller söka Wirmo, om hän ej
ännu besinnar sig. Yåre expeditioner hos Cantzlern hafva en
mägta trög gång. Ändtl. kom nu Lohmans ansökn. om Fin-
ska pastoratet (h:ken innan min afresa ifr. Stockholm hade inkom-
mit) nu hit til Communication; imedlertid har Cons:m redan expe-
diert sin föreskrift för Gust. Gadolin ang. detta pastorat, och
skal nu efteråt svara på Lohmans oförskämda begäran. Få se, huru
länge den saken blir liggande.

Yi äre illa hållne med det Archenholtziska stipendium;
efter flere försök at få dess föreskrift at gå ihop, hafve vi funnit
det vara omöjligt. Yi ärne fördenskul komma in til Cantzli-Colle-
gium och Kungen (enl. Testamentets anvisning) med begäran om
förklaring, med bifogadt project til en liten ändring i föreskriften,
hvarigenom den kan blifva möjelig at efterlefva. Har Bror sedän
kunnat finna någon anledning at upspana original-testamentet?

Vi hafve nu flere dagar värit besvärade med det gemena för-
falskningsbrott, som Boktryck. Gesällen Molander begått, på sin
fars bedrifvande, hvilken i höstas skar strupen af sig; jag lär hafva
nämt förut om saken, som Bonsdorff ytterligare kan detaillera.
Alla vänner låta hälsa! Må väl!
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Ankoin d. 7 Martit.
Besvar. samma dag.

Åbo d. 18 Febr. 1796

Högtärade Herr Broder! Effcer Brors Exempel skickai' jag detta
bref norr-omkring, med full föresats, at om vi få höra det bafs-
vägen blir öppen, med nasta post nyttja denne sednare. Jag bar
nami. erhållit Brors ang. af d. 25 Jan., soin gått norra vägen, samt
sedermera paketet ocb brefvet af d. 30 ejnsd. med Skepp. Carpen,
som nog länge drögde at skicka mig dem. För altsammans tac-
kar jag hjertel. På Bror bref af d. 5 Jan. bar jag svarat, eburu
detta svar ännn d. 30 icke hunnit fram, såsom ej heller Bons-
dorff då ännn sluppit öfver bafvet ocb kunnat atiämna sine med-
bafde bref ocb paketer. Nu vete vi dock, at hän ändtel. fått til-
fälle af framkomma; men i ans. til menföret, bar sedermera ingen
Hafspost bit anländt. Jag sluter af Brors bref, dat. d. 25, at jag
måste bafva, utom det redan ankomne af d. s:te, ännu et annat, i
Jan. afsändt, at förvänta.

I mit sidsta svarade jag ang. pg:rne, som Lönrotb uttagit,
at i fall ban af de pg:r, som Haartman sedermera sändt bonom,
vil återbetala den sidstnämdes andel, är Bror god ocb dem emot-
tager, så at då endast Bibbs andel föres på min räkning; men gör
ban det icke, skal jag väl bar med Haartman liquidera. Då öp-
pet vatten blir, täckes Bror altsammans bit öfversända. Kanske
at ock de böcker, b:ka vi ifr. Celsiska Bibl. köpte i Lund, blifva
af Sommelius til Bror adresserade, i b:ket fall Bror täckes dem
vidare bit befordra; kommer någon skeppare i sommar bit directe
ifr. Skåne, slipper manat taga denna omväg. A propos af skep-
pare bör jag heratta, at en Wak e ifr. "Wismar bar nyttjat vinterns
blidbet, tilat i slutet af Jan. månad segla bit, ocb hann fram til
Wardringssund [?] innan den sidsta kölden tilstötte.

Yi ba nami. baft sådan vinter bär som i Sverige. Markon
var tils en vecka sedän belt bar, genom den starka ocb långvariga
blida, som vintermarknadstiden inföll ocb bårttog ali snön äfven
i öfre landet, så at ali transport i år värit ganska svår, b:ket både
minskat tilförseln ocb högt alla Landtm. varors pris. Missväxten i
Osterbotten bar ock bidragit at i öfre orten stegra spanmåls-priset.
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Yåre åfcrar blefvo ej allenast bare, utan smälte ock til en god del
upp. Få se i vår, kvad värkan deraf förspörjes; mycken fruktan
bar väckts kos folket. I några dar kade vi före i förl. vecka,
men nu kafye vi återfått vår blida, så at slädarne å nyo i staden
måste bårtbytas mot vagnar ock kärror. Yår å, som kade gått
npp, frös åter tili, men förmodl. öpnar den sig snart igen.

Härnäst skal jag, efter nogare granskning, skrifva om vår
liquid: för det närv. kar jag i Brors räkning ej funnit något förbi-
gånget; jag kar ock Brors särskilda små noter i bekåll. Af andre
göromål kar jag i dessa dar värit kindrad at läsa de med Carpen
erkållne böckerne (som alla voro välkomne) mer än Litt. Tidn.,
som fortfar med sit Kantiska gräl. Af Gottmark väntar jag
mig kans vanl. kettä ock ifver, skada at den kindrar vederbörl.
nogket ock grnndligket.

Tack för nyketerne. Bror kar kanske i det dröjande brefvet
skrifvit något om de i köstas kärigenom reste Fransoserne; men
icke i dem jag kärtils fått. Då de voro kär, slöt jag väl af Bar.
Fleming s nit at biträda dem (de foro til konom på Euna-gård
ock kvilade där i 8 dar på kitresan ifr. Norge, ock lika länge efter
återkomsten ifr. Eyske gränsen), det de ej voro någre köpmän, så-
som de föregåfvo; men kan yppade ej k:ka de voro, kände ej kel-
ler sjelf den andre, k:ken kallade sig Mtiller, (sade sig vara en
Banquiers son ifr. Strasburg) ock tros värit Mr Egalite. Men den
ene som kallade sig Fröberg, kade kan känt i Strasburg; sade
mig sedän at kan värit officer vid Eoyal-Suedois, var Grefve ock
värkl. af Tysk slägt (som fört det namnet, ekurn kan i Frankrike
kette Montjoye; var således ej mera köpman än den andre. Fre-
denkeim kar skrifvit til mig, at ock kan kände b:te Fröberg (som
kan omgåtts med i Mankeim), k:ken med sin rese-camerade besedt
Kgl. Museum. Af B. Fleming fingo de et recomm. bref til Bar.
Axel Reuterko lm, kos k:ken ock Fröberg gjort besök, men ej
Muller. Den sednare var mera förbekållsam, syntes vara tristare,
taite mindre, kvaremot Fröberg var myoket nyfiken, fri ock språk-
sam. Deras Lappska resa, kvarom de på min tilfrågan berättade
et ock annat, stötte något på äfventyr. Af Fröberg kade jag se-
dän et bref ifr. Stockholm, kvarunder kan kallar sig le C:te G. de
Fröberg; kan begärde åtsk. dels Statistiska, dels Historiska uplys-
ningar om vårt Finland ock Finska nationen, samt marquerade
kvarjekanda ditkörande insikter. At de voro Militairer, märktes
af deras raisonnementer om vår gräns (vid återkomsten) ock väre
operationer under sidsta kriget. Fredenkeim säger, at vid Hofvet
nekas, det den andre värit Mr Egalite; äfven som jag ej kar be-
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vis på bvad liär säges, at Montjoye värit General-adjutant bos
Dumouries.

Hvad Bror berättar om R:s tiltänkta utresa är mig värkel.
surprenaute. At den bekanta Frun kan ba courage at resa, är
benne ej olikt. Men man sade mig i Stockb:m, at en viss annan
dame höll på at slå benne ur brädet.

Jag skulle ej undra på Läkarenas dispnter ang. en casus me-
dicus; men om Brors olycka, som var föremål för cbirurgien (på
b;ken jag mycket mer tror än på medicinen), begriper jag ej burn
de kunna dissentiera, om det ej var för at supplantera bvarandra.

Det medsände documentet var ganska märkeligt; men jag,
såsom laxcus, begriper ej kvarpå det syftar som nämnes om insi-
dieusa onverturer ock propositioner etc.! Det är ju otrol. saker
som berättas ifr. Oarlberg! är mannen galen? Ock kuru skal det
vara möjligt, på sådant sätt, at kan bibekålles? Också kär kar
talts om den Tyska prinsens befordran vid våre Lif-knsarer: et
sådant uptåg felades, för at stöta de inkemske! Yännerne må
väl ock låta kälsa!

lxxvii.
Ankom d. 19 Martit.
Besvar. d. 25 d;o.

Åbo d. 25 Febr. 96.

Min Högtärade Broder! Med sidsta posten skref jag til Bror norr-
omkring, i ovisshet kuru det må stå tili med farten öfver Hafvet:
men skickar nu detta Hafs-vägen, så at på endera sättet Bror må
få veta, at jag riktigt erhållit Brors bref af d. 5, 25 ock 30 Ja-
nuarii. I det medlersta af dessa, som anlände norr-omkring, be-
rättar Bror sig bafva sändt til mig med Hafs-posten 2;ne bref, se-
dän Bror d. 11 Jan. fått mitt af d. 31 December: karu känger
dermed tilhopa? ty mellan d. 6 ock 25 (detta med norra posten)
bar jag ej något bref fått. Det af den 30 skiokade Carpen til
mig (sedän kan öf:r 8 dar värit i staden) jämte de bifogade pie-
cerne, för k:ka jag ödmj. tackar.

Om jag kunde särskildt få köpa Cbartan öfv. S;tBartbelemy,
ville jag sälja Eupbrasens bok til Hellenius. B:te anctor
skal, efter Dr Butströms beskrifning, vara en mägta underlig
man. Af G o ttmarks bok bar jag ej baft mycken upbyggelse;
såsom Obristiernin, pladdrar ban ocb är ovettig, men uplyser
aldrig det ringaste om tvistemålet. Langles resa bade någon an-
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nan än en kögst lättsinnig Fransos omöjel. kunnat skrifva; lian är
qyick, men sanning, rimligket ooh. stnndom anständigket, frågar
hän ej efter. Allenast kan får ankringa sinä infall, är det konom
lika mycket om det är sant el. et torat pladder, utan annat än et
sken som knapt kan tilfredsställa den tanklösaste snuskane.

Om de i köstas kärigenom reste 2:ne Fransoser, skref jag i
mit sidsta kref, ock fcerättade tilkka, at jag sedän af den ene kade
et kref, kvarunder kan teknat sig le oomte G. de Frokerg; ock
jag kör, at yid Hofvet ej vill erkännas, at den andre värit Duc
de Okartres: kuru dermed må känga ikop, vet jag icke.

FörKyrkok. 'Wallenius var det god hjelp, at iEiksg. Contoiret
få Eberliards plats. —lfr. O. F. Bremer kade jag bref ifr. Paris,
dat. d. 22 Dec., h:ket jag ej förr än med sidsta Hafs-post erköll: det
är en förunderl. trög postgång. Deri var en stropke som surprenerade
mig. Hän skrifver: „Den allmänna espriten kär tror jag vara ingen-
ting mindre än entkousiastisk för Eepublikansk friket; åtminstone
kar jag kärtils funnit långt flere Eoyalister än EepublicaneiA Det
är en betänkelig sak! Således var det ej partie-language, då Conven-
tet skylde Paris-boerne för Royalismus! Min förundran blef ännu
mera ökt, då jag i X Häftet af den i Paris utkommande Månads-
skriften Magasin Encyclopedique (som vi få med posten) läste
tryckt, at Fransmännerne skulle beköfva en Caesar el. Augustus!
För öfrigt skrifver Bremer, at le Directoir Executif regerar med
mycken myndigket, ock at dess magt genom sednare Decreter blif-
vit ökt utöfver kvad Oonstitutionen innekåller; at i le Oonseil des
500 knapt något företages som ej är af Directorium proponeradt;
at seancerne äro tranquille, men ej mycket interessante för åköra-
rena: at ibl. Ledamöterne satt ock en Neger, deputerad ifr. Yäst.
Colonierne; at vår Ambassadeur, (kvars Fru åter rest til Sckweitz
til sin Fader), var i stort anseende ock credit (kvarpå kan anför
ibl. annat til bevis, utom allmänna tonen, det Fru AYittfotk ifr.
Bourdeaus, genom kans intercession fått afsked ifr. krigstjensten
för sin son, det kon annars på 10 månader ej förmått uträtta); at
kan rakat i Paris mellan 20 ock 30 svenska resande (deribl. Gref-
varne Bonde med Seor. Kämpe) etc. Också fordne Gr. Eib-
bing, nu Fredriksson, var där. Väre resande kafve värit friske,
ock ärnade sig i Febr. månads början öf:r til England (om de
siippa!), ekuru Ambassadeuren bedt dem dermed upskjuta til Martii
månad. Pg;r gå starkt åt för dem; en Livre i silfver kostade 250
Livres i assignater.

Om stralf-anstalterna i Milit. academien etc., yttrade jag mig
i mit sidsta bref, Yi kafve nu en tid kaft vinter, ekuru lindrig,
ock kär omkring utan snö; dook kar föret upp i landet gått ann,
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ooh. tilförseln kar värit på 8 dar betydlig. Eesande terättä, at
blidan i Karelen, kring Tammerfors etc. värit sadan som kär: ali
snön kade bårtsmält ock marken blifvit bar, sedän det ständigt
regnat i 14 dagar.

Mag:r Heurlin är nu inne i staden; väre studenter kafve
långsamt samlat sig, men aro nu tämmel. talrike. Yi afsände
en skarp förklaring öfv. Lokmans , impertinenta begäran at få
Finska Domk. pastoratet. Cantzlern fann betänkligt, at ge det
åt ordin. Tkeol. Adjuncten, men kan ej vara så inconsequent, at kan
ger det åt en Apologist vid sckolan, för det kan är decorerad med
Extr. Tkeol. Adjuncts ckaracter!

Med Bonsdorff boppas jag få et Ex. afKellgrens arbeten.
Manne någre (få) granna blomsterlökar (Hyac. el. Jonquiller el.
Tasetter) kunde fås kit med bonom? Item et Ex. af Calendreme
(Hist. Stads- ock Hof-)?

Brors bref af d. 5 Febr. bar jag ock fått, med bilagde papper.
Händelsen med Dannemora Grufva var beklaglig! Tack för nybe-
terne! Voro Brandel ocbFru Juslen något slägtmedafl. Knigge?
Alla vänner låta balsa. Yi må yäl!

Lxxvm.
Ankoin d. 4 April.
Besvar. d. 7 d:o.

Åbo d. 31 Mart. 1796.

Min Högtärade Broder! Sedän jag sidst kade aran at skrifva
Bror tili, kar jag erhållit 2:ne Brors bref, det förra med Landtmät.
Nordenstedt af d. 26 Febr. (k;ket sednare anlände, såsom kan
reste, norr-omkring) ock det sednare af den 7 kujus. Om de oför-
modade Tidningar vi med sidsta Hafs-post ifr. Stockk. erköllo,
surprenerade oss, ock visade at någon obekaglig öfvermagt vär-
kade på besluten, så blefvo vi i går morgons ännu mera allarme-
rade, då Abo-läns Eeg;te ifr. Gen. en Ckef erköll ordres at oför-
dröjeligen upbryta ock til gränsen aftåga. Eedan i måndag skola
Compagnierue förfoga sig til sine mötesplatser, fullt utrustade til
aftåg. Eotarne ock Eustkållen måste förskjuta dem kost til mar-
cken. Skjuts är upbådad; kästar upköpas för kronans räkning; allt
är i allarm; alla volontairer äro genom trumslag antydde at straxt
förfoga sig til sine Eegementer; ifr. H:fors skola redan troupper
afgått til gränsen. Eykten flyga i ymnigket; somlige säga atken-
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den redan hintit in, andre, mera liklige, at lian omkring d. 4 April
skal vara färdig at med 40,000 man inbryta. Gud låte detta ovä-
der skingras; med vår ringa styrka äre vi ej i stånd at raota stor-
men med eftertryck, häldst våre afiägsne troupper ej så liastigt
kunna samlas, ingen lijelp kan komma ifr. Sverige i tid, ocli våre
anstalter (med tross, mnnition etc.) efter vanligketen lära vara i
oordning. Ock denna oro sknlle just inträffa på en tid, då jämväl
postgången är så trög ock kindrad öf;r Hafvet! Men vi måste lita
på Försynen! Mycket vore at om allt detta raisonnera, men det
borde ske mnndteligen.

Sundvalls infall var mig aldeles obekant. Alit försökes.
Hellenius påstår, at kan kvarken styrkt konom dertil, el. med
konom kar något contract, litan endast förklarat sig mundtl. nögd
med kans anbud, i fall det knnde af Cantzlern gillas. Jag tyc-
ker at ingendera kar keder deraf, ock Consistorii förklaring (som
sedän Cons:m formeligen sagt ock bestyrkt sin mening, sannerl.
ej beköft infordras; men Brandel tror sig fått ny ntsikt at präja)
skal visserl. blifva tydlig ock categorisk.

Tack för Brors besvär med pg:rnes ailämnande kos Gjörvell!
Ang. en Sckenling (förnt supercargo i Canton, sedän Grosskandl.
i Stockk.), soin til äfventyrs är densamme som mi banquerouterat,
vil jag minnas, det jag körde i Stockk. at kan bestod Mams. Löw
för et års tjenst 10 tusen plåtar; sannerl. en nog gen väg til ban-
queroute! Ulners söner utmärka sig alla, kvar på sit sätt! —Få
se när vår Prof. Bonsdorff anländer, som då förmodl. lär kafva
sin Prosector med sig! Hän må väl där kafva skatfat sig permis-
sion! Med konom, om ej förr, får jagväl Kellgrens arbeten, samt
almanaokorna, som vi kär ej kunnat få, då farten öfv. Hafvet är
afbruten.

Hyi. ankommo någre djeknar ifr. Wiborg, för at bli kär stu-
denter (om det blir krig af, så få de snart vända tilbaka), af Inka
de nene var afl. Kyrkok. Bogislai Hornborgs son: de voro ntöfv.
ali förmodan svage, så at de ej bordt mottagas, om de ej kaft
Consistorii Wib. reoommendation, kvari ibl. annat sägs at de
där ej kaft el. kafva tilfälle at lära något bättre! Hvad synes
Bror? Sckolan där är aldeles afskaffad: genom branden förstördes
kusen (ock kafva ej blifvit äter upbygde) ock Lärarena skingra-
des, kvarvid det sedermera förblifvit. Man synes just med flit
söka at kämma den farliga uplysningens kringspridande! Pie-
cen ang. Tryckfriketen är ej oäfven: men cui bono utgafs den? Ty
vi få ändock sannerl. aldrig vänta oss någon rätt tryckfriket!

Gen. Klingspor var nyl. rest kärifrån (kan var kär vid pass
en vecka), då kan erköll den Courier som medbragte de allarme-
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rande nyketerne. Willnäs är bördadt ifr. Hr Kijk af To 11 et
Eotkirck; men allmänt sägs, at det skedt för Baron Manner-
keims räkning, som skall gifta sig med Landsh. Willebrands
äldsta dotter; ock kar nu Willebrand köpt Kerisaari Eustkåll i
Töfsala at slå dertill, för skogens sktill, som brister på Willnäs.
Capit. Willebrand (Bispens måg) bar köpt Nukjala af Ekren-
malm (ni fallor för 8,000 Edr), men nnderligare är, at vår Ala-
nns köpt Lallis Eustkåll i Wekmo, (som Häradsk. Saoklen köpte
af Prosten Alanns för 23 el. 25 el. 27 tusen DL) af Fru Wikman,
(dotter til Fru Hedeen) för 4,000 Edr. Jöran Ekrenmalm kar
sait sin stadsgård åt Köpm. Steffen (k:ken skal bk Augustins
måg) för 28 tusen Dl. k:mt. Augustin stod förut med Josepk
Bremer i kandel om kans stenkus på torget (Brinckala) för 10,000
Edr, men som Bremer ej ville under samma köp afstå något te-
gel ock kalk, samt ställningar, som där finnas (kanske til 60 Edr
värde), så blef kandein om intet! Förträffel. klokt! Unge Hr Lag-
man Hisinger vistas kär i staden. Prof. Haartman var under
Påskkelgen til Wekmo ock förlofvade sig med Major F o cks dotter
(samma Fröken, som var förlofvad med Brukspatron Kijk).

Nn mins jag ej i kast flere af väre Åbo nyheter, om ej det,
att sista Långfredags-Concert importerte våre fattige 138 Edr 32
sk. Finska församlingen begär at i Domk. må byggas en el.
flere läktaren (där g:la orgelläktaren yar), för att virma mera mm.
Dödsfallen kärstädes ser Bror af Åbo Tidn. Må väl!

Yar god ock sänd innelykta bref til sin ägarinna.

LXXIX.
Anlcom ä. 11 April.

Åbo d. 7 Apr. 1796.

S. T. Min Högtärade Broder! Långt ifrån at vårt tilstånd ännu
velat upklarna, blir det allt mörkare. Vi skrämmas med rykten,
det ena äfventyrligare än det andra. Berättelserna ifr. Eyska si-
dan fortfara at vara kotande: våre troupper skicka sig til upbrott
det mästa de kinna. Årstiden, som gör oommunicationen ock hopp
om undsättning ifr. Sverige så svår, ökar vårt bekymmer. Det
sägs at en courier ifr. Sverige i går anländt med något pg:r
(papper!), man omtalar 6 t:r guld; men också krigsfolk beköfdes!
Jag kar ej kört, at instruktioner til Landsköfdingarne etc. tilkka
ankompait, Imedlertjd kar G-en. en Okef skrifvit, åter til vår
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Landshöfding, at hau skulle söka förmå allmogen at antaga
krigstjenst, och at hän ville sorja för deras beväring och tilöfning,
sarat at Landsh. borde derom med Biskopen öfverlägga, i ans. til
prästerskapets erforderliga biträde. Detta bref har Landsh. så
förstått, at hän i bref til Bispen vil hafva hela bestyret om saken
förnämligast hvftlfdt på prästerne, sora skola sammankalla allmogen,
och söka förmå dem at låta antekna sig m. m., hvarvid Läns-
männerne skola vara tilstädes och mottaga listorna etc. Til följe
deraf, har ock Cons:m värkel. företagit sig at kringsända därtil
upmuntrande circulairer til prästerskapet, hvars bryderi öfv. en
sådan Commission Bror lättel. kan sig föreställa! Om ändock Ko-
nungen sjelf omedelbart ntfärdade en sådan befallning, utsatte ter-
miner etc.!

Men hvad skal genom sådane omvägar hos vår allmoge uträt-
tas? Såsom et värkeligt bevis på dess tänkesätt, kan det tjena,
at då i förl. Söndags blef lyst, at soldaterne skulle npbryta och
rotarne bestå dem 2 JJS bröd och 1 LH såfvel med sig, h:ket se-
dän af Kronan skulle godtgöras, kommo om Måndagen någre bön-
der ifr. S:t Mariae församling til Prof. Tengström, deras Kyrko-
herde, utsände af deras medbröder, h:ka helt alfvarsamt hos ho-
nom rådfrågade sig, om de borde lyda en sådan publication, efter
den ej var af Konungen utfärdad? De erinrade sig nogsamt, at
under sidsta krig, de af Konungen blifvit varnade, at icke lyda
andre ordres an hans; och fruktade, at detta kanske torde vara et
af de falske Herrarne upspunnit knep, under en årstid då den af
menföret afbrutna communicationen med Sverige syntes gynna de-
ras onda förehafvande: de visste at den förrädaren Armfelt 'vore
i Byssland; kanske at afsikten vore at obehörigen locka väre sol-
dater til gränsen, för at där öfverlämna dem försätel. i hans och
Byssarnes händer? Hvad tycker Bror? Utsädet under sidsta kri-
get etc. håller ännu på at bära frukt *). Tengström behöfde ali
sin vältalighet och credit, at tranquillisera dem, och upmuntra
dem at af alla krafter bidraga til Fäderneslandets försvar, om fien-
den, såsom förspordes, anfölle oss, til hvars motande vi i tid borde
oss bereda, etc.

Om stormen ej kan förekommas, så är ingen ting så mägtigt
at upmuntra folket ooh sätta det i nödig enthusiasmus, som Konun-
gens och Hertigens närvaro: Gud låte den ej behöfvas! Men
skal det bli krig, så är detta en oundviklig praecaution! Gud
bjelpe oss!

Jag taite om mångahanda rykten; soml. berätta at Dansken
redan (efter sin vana!) skildt sig ifr. yår alkanee, ocb säilät sig
til Eyssen; at allt, hvad hän förut sagt och gjort, endast skedt at
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bedraga oss! Andre kanna pertinent Eyska pretensionerna; de be-
stå i 3 simpla pnncter: l:o at vi skole öfverge Franska alliancen,
2:o at Kg:ns giftermål uphäfs ock en rysk princessa tas i stället,
3:o at vår Constitution ock ministere skal ändras enl. Eysslands
convenience. H:ka saker!

Med nyketer ifr. Stockk:m i befordrings-vägen kan jag ock
regalera Bror: vi vete kär, at Stats-Secr. Fr ane är nämd til
Presid. i Åbo Hofrätt ock Gen. Toll ärnad til Presid. i Krigs-
Collegio. Absit omen!

Nu börjar ock vår kär liggande Esquadre at ntrustas, k:ket
brist på pg:r hittils kindrat. Hästar npköpas starkt, ock flere
speculanter ifr. väre Borgare, kafva kring landet samlat en kop,
at med avanoe sälja dem til Kronan, som stipnlert et pris af
90 til 100:de plåtar styeket. Men i Tavastland skal ingen säljare
infunnit sig tilden pålyste auction; kvarföre Landsk. Mnnk sä-
ges låtit uttaga af dem, som kaffc flere kästar. en kel kop, (mot
löfte likväl om erkållande af betalning!), för at promt kunna af-
sända artilleriet ifr. Tavastkns mot gränsen! Öfv. Lierit. Knor-
ring skal redan afrest til H:fors, at i npkandlings-vägen tillbjnda
sin tjenst, ock det med sådan patriotisme, at kan lofvat gå i för-
skott för 5,000 Bdr tils pg:r kunna komma ifr. Sverige! Litet
förr än couriren med de allarmerande nyketerne kom ifr. H:fors,
kade en summa pg:r blifvii kärifr. Bänteriet med posten til Stockk.
remitterade; kvarföre Landsk. straxt sände efter posten en expres ifr.
Åland ock tog dem tilbaka. Yäslingen af de g;la sedlarne mot
nya, kade ock inbragt til ränteriet en summa af de förra; men
det 'promta bekofvet tvang Landsk. at ock låta de inväxlade åter
gå med, så at de få inväxlas en gång tili! Få nu se, kuru Kronans
i magasinerne (til ali lyeka!) samlade säd kinner malas, ock bakas
til bröd. Efter såfvel-varor är denna tid värre.

Jag glömde ibl. våra många rykten den (kugneliga!) at re-
dan 9 Eeg. Svenska troupper jämväl fått upbrotts-ordres, för at NB
postvägen oförtöfvadt komma oss til undsättning! Men kvar skole
vi nu åter taga Generaler, på Inka vi (efter vanligketen!) ej lära
kafva öfverflöd! Vår g:le kalfblinde v. Essen rustar med ali ifver
ut sit Eegemente. Major Lagerborg (den ende Eeg. offleerare,
som var i landet vid Linie-Eeg:t, emedan både Öfv.L. ock Premier-
majoren aro i Sverige), kade nyl. flyttat kela sin famille til Saaris
i Tammela, det kan köpt, ock måste kals öfv. kufvud komma til-
baka, lämnandes sin unga Fru at bäst kon gitter sätta kuskållet
i ordning. Öfv.L. Fleming var med sin Fru på visite ifr. Euna-
gård, kos sinä svärföräldrar (Lagm. Olivecreutzes) kär i staden,
då de oförmodade upbrotts-orderne anlände. —Yåre köpmän grufva

246



LXXIX. 1796%.

sig, om krig utbryter, för sinä skepp, som nastan alla aro ute, ock
af li:ka någre kafva ordres at hemkomma med sait, kvarpå kär är
nu rätt knapt förråd! **)

I så bekymrande tider tänker man kit ook dit; ibl. annat kar
det fallit mig in: i fall, det Gud förbjude, fienden sknlle intränga
ock ej kunna kindras, kvad råd är med Acad:s Bibliotkek at vid-
taga? Bror yet, at det de 2:ne förre gångerne blef öfverfördt til
Stookk., ock det med Krono-fartyg: sådant yar då olika lätt emot
nn! Det är sant, Eyssarne aro ej aldeles så barbariske som förut;
men kyad gjorde de nyl. med Zaluskiske Bibl. i "Warsckau?
Eöfvade de ej det bårt, ock förde det til Petersburg, at där multna
i ro och frid? Vestigia terrent! Om det går galet, så tror jag mig
böra proponera en förfrågan karoin. Hvad synes Bror? Gkid
yet, kvad råd msk;n skal sjelf yidtaga. Hade jag ej et kuskåll,
skulle jag ej et ögnablick balancera; sed etiam sic inclinat animus
ad fngae consilia, si male res geri inceperit? Ack, kvad yi längte,
at få köra, om ej genom negociations-yägen stormen kan afvändas!

Bror må tro, at visst folk ej aro nögde med Brors förkållande
i Euuthska saken. En viss man berättade nyl., at Gr. Euutk
kaft mycket pg:r i rörelse i Högsta Domstolen, ock at en af sjelfva
Ledamöterne agerat kans mäklare. Det förstår sig, at af ädlare
motiver ingen kunnat vara af lindrigare tanka än Kammar-Bevi-
siouen! andre åter (kvardera med lika liten kännedom om sjelfva
saken) frögda sig, at dock någon velat hägna oskulden!

Men jag måste ännu med några ord vidröra den allmänna sa-
ken. Om det pröfvas rådligt, at beväpna allmogen, så är ej alle-
nast nödigt, at befallningen kommer ifr. Konungen sjelf, utan ock
at planen upges hestämdt, til motiv, corps, namn, antal, tid etc.; at
officerare utnämnas, sådane som äga förtroende, m. m. Framför
allt, at med öfning ock beväring alfvare göres, så at ej allmogen
föres onyttigt til slagtebänken, såsom det skedde vid Kyrö slag!
Et bevis, kuru allt kvad samlas ock besparas, värkel. användes
til publioi nytta, kafve vi uti de indragne Dragone-officerare Bo-
ställen. Har något enda af dem til Kronans förmån blifvit em-
ployeradt? Ibl. annat kör jag, at Capit. Bostället i Tavastkyro,
som Gr. Stenbock fått burtbijta emot Wartsala i Haliko, är gifvet
tilden nödiga personnagen, Jägmästarens boställe! Allt sådant kan
ej annat, än fägna allmänketen! Må väl!

P. S. Widenius knotar, at kan ej fått bref ifr. Bror; kan
säger sig kafva at vänta något quittence, el. kvad det är, för öf-
versände pg;r.
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*) Det bestyrkte dem ock i sine misstankar, at af dem for-
drades, det de skulle förse soldaten med kost, strumpor ocli skor
etc. ock skjutsa konom til mötesplatsen, k:ket allt var emot con-
tract, käldst sedän debetala en dryg passevolance-afgift; ock de
kunde af Konungen ej förmoda sådant!

**) Eyska flottan i Canalen ock Nordsjön, af Engländarena
understödd, allarmerar dem med skäl.

LXXX.
Ankoin cl. 19 April.
Besv. cl. 31 cko med Bådm. Trapp.

Åbo d. 14 Apr. 1796.

Min Högtärade Broder! Ännn sväfve vi kär i samma ovissket i
anseende til Krig el. Fred. "Väre Eegementer aro alla npbrutne,
för at marckera tili gränsen *); ock kuru alfvarsamt saken blifvit
tagen, kan Bror se af bilagde tryckta bref. Yid deras jämförande
lärer Bror likväl märkä någon olikket i ideerne! Imedlertid synas
anstalterne kär nu blifvit litet saktare, än i första början: ännu
är ej allmogen til försvar kallad tilsammans, el. en gång publica-
tion skedd derom i kyrkorna! Gud låte detta oväder skingras!
Yärksamketen i Tav. ock Xylands län, särdeles i ock kring Hel-
singfors, kar värit, naturligt-vis, långt starkare än käromkring.
Här kafva kästar blifvit för contant upköpte til artilleriets tjenst,
för 90 å 100:de plåtar stycket, ock ansenligt antal af dem sam-
manbragdt, samt til H;fors afsändt: vissa upköpare ock speculan-
ter, af väre Borgare etc., kafva upköpt dem kring landet ock kaiu-
tat dem in til stadein Men i Tav. län kallades folket tilsamman, at
på en utsatt dag sälja sine umbärlige kästar på auction; ock då
nästan inga sig infunno, varman nödsakad at taga ut kästar i de
närmaste byarne, så många man tyckte folket kumia umbära, Inka
med canonerne afsändes, mot försäkran, at skälig betalning ej
skulle uteblifva! Bror ser, at ock i de tryckte brefven ej omtalas
någon lega åt det manskap, som ville låta enrollera sig; utan at
man väntat sig ali nödig beredvilligket af folkets patriotisme! Här
berättas, at ej allenast andre troppar, utan ock garnisonen ifr. Pe-
tersburg, til ock med Gardes-Eegementerne, skola vara i marcke
til vår gräns; ock at Subow, Käjsarinnans favorit, skal vara
nämd til deras Befälkafvare! Detta allt vore elaka tecken!
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Ifr. gränsen skrifva somlige, at en svärm Cossaker ocli
Baschkirer skola anländt til Kymmene älf; men där stadnat, och
förskansat sig; andre skrifva, at aldeles ingen ovanlig tilökning
af Eyskt krigsfolk ännu märkts vid gränsen. Hvem kan bli slug
af allt detta? **)

Besynnerligt synes, at man så länge i Stockholm värit okun-
nig, (nami. publiken derstädes), om vårt bekymrande läge; Bons-
dorff (som den 7 hnjns om aitonen hit anlände) sade sig vid af-
resan derifr. om Söndagen (d. 3) hafva vetat ingen ting om vår
krigs-oro. Men Bar. Mannerheim, som ledsen at vänta på ho-
nom, reste redan förut, berättade sig redan innan dess hafva haft
kunskap om saken, ooh at jämväl på Boursen talts derom. Gen.
Maj. B. Wrede tycks ej göra sig bråttom härifrån staden. Jag be-
rättade sidst, at vi af mångfaldiga contraira rykten confunderas:
ibl. sådane är det, som sagt oss, at flere Eegementer redan, på
Svenska sidan, upbrntit til Carlscrona, at derifr. öfverföras til
Hangö och Sveaborg. Yåre utrustningar pläga, ty värr, ej så ha-
stigt bli färdiga! Vår menighet turberas af många tok-prat, som
ej annat knnna än göra henne yr, häldst så länge inga kungörel-
ser ifr. Konungen hördts af, ntan blott ifr. General en Chef! Folk
som under sidsta kriget lärde, at alla slags poster vid Commissa-
riatet voro förmånlige, försumma nu icke, at hålla sig framme. Det
säges at redan 3 afsk. Ofverste-Lieutenanter (Pehr och Jonas Ene-
hjelm, samt Jägerhorn) blifvit förordnade til Magazins-förestån-
dare: poster som små skrifvare sidst erhöllo. Gnd låte ej Kronans
pg:r nu så gifvas til spillo, som då skedde!

Ibl. otrol. rykten ifr. Sverge, hör ock det, at Aminoff och
Ehrenström skulle frigifvas! Ångående Cederströms resa
politicera våre kanstöpare starkt. Få vilja tro, at hän värkel.
är disgracierad; en del säga, at hän qyarstadnat i Skåne, h:ket
aviserne nu vederlägga; andre at hans egentl. ärende är at vid
Mechlenburgiska Hofvet i sinom tid upträda, med sådant värf som
omständigheterne då kunna fordra.

En försmädel. carricature öfv. honom, som i Stockh. skal
circulerat, har jag hört beskrifvas; på ömse sidor om ett bord,
hvarpå ligger en Land-charta öfv. Ehenströmmen, sitta Gen.
Clairfait och Pichegrue, mycket fundersamme, med hvar sin
cirkel i handen, och grunda på sine krigs-operationer; bakom den
sednare står en tredje liten General med 5 (el. 8) diverse Svenske
unifonner (af de nyl. på- och åter af-klädde) på hvarandra, utstof-
ferad, hållande jämväl en cirkel i handen, med h;ken lian mäter
Pichegru’s stångpiska! I Tyska aviserne läste vi, at Mechlenb.
Ständerne beviljat Prinsessan 20,000 Edr i Brudskatt. Men be-

32
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tänkligare var den berättelse där förekom, at Sverge i år ingen
Ilotta utrustar til Hordsjön, såsom Dannemark gör, ooh at den be-
väpnade nentralitets-convention mellan bägge riken blifvit uphäf-
ven! En nnderl. crisis tyckes vara för hand, både för hela Eiket,
ooh de som betydande aro; G-ud låte ej det förra få lida för de
sednares interessen!

Jag skref sidst, burn Brors votnm i den Euuthska saken
af visst folk illa anses; C. har kastat sig, heter det, och dömt
tvärteniot de principer hän förut sjelf yrkat; antagit grunder, soin
aro aldeles förvände, såsom at en viss votering, ehuru utslag ej
ännu blifvit ntfärdadt, vunnit laga kraft, etc. Jag är fördenskul
glad, at voteringen tryckes, så at publiken kan få läsa den: för-
säkrad, at Bror grundat sin tanke på goda skäl!

Mycken taok för de med Bonsdorff sände saker! Den til-
förene otryckta operan Aeneas, ibl. Kellgrens arbeten, behagar
mig mycket, så mycket en opera möjel. kan behaga en läsare!
Adlerbeths tai öfv. Schröderheim är med mycken skicklighet
författadt. Men slutet finna månge vara en malice! Tabellen var
artig, men n:o 1, 2 och 3 af anmärkningarne, altför nnderliga!

At population framdeles skal forfara at i lika mån tilväxa,
är mot ali natur och erfarenhet; ju mer et land hinner peupleras,
desto långsammare blir folkökningen. At auta 1,000 tunl. på hvart
mantal, är orimligt, då man vet, at i de bebodde orterne månge
mantal hafva 300 tunnekd. Den dugliga marken är för högt up-
tagen; men ännu underligare antas, at åtminstone 1/30 af ali dug-
lig mark kan i vårt climat årl. sås och nyttjas til åker! ***) Der-
före bli ock conclusionerne Slott i luften. Om man ändock vid
väre Storskifts-författningar haft mera afseende på Eikets, landets
och folkets bästa (upodling, välmåga etc.) än det man kallar Kro-
nans vinst, så vore upodlingen redan långt mera avancerad, och i
samma mån folkökningen. Grenom klyfningar hade olikl. mer vun-
nits, än genom öfverlopps-jordens bårtkaprande. Men, det lär vara
vårt arma lands öde, at aldrig få hinna til rätt flor. Så snart det
litet hunnit repa sig, så kommer et nytt krig, och medför åter en
ny förödelse. Denna omständighet hade ock förtjent, at i Tabel-
len, och bredevid de så mycket lofvande aspecterne, anmärkas!

At roa Bror, skal jag meddela Bror räkning, här bilagd, öfv.
endast mätnings-kostnaden, sådan som den vid Eevisionerne blif-
vit faststäld, tilden härliga, ej Storskifts- utan öfverlopps-jordens
bårtkaprings-operationen, för Savolax: hvaraf kan ses, hvad horri-
bel tunga det fattiga landet öfvergått. Hela denna mätning skedde
med utomordentelig brådska inom 7 år (1777 —1783) öfv. hela Savo-
lax; somlige soknar voro inom någre få år expedierade. Ehuru
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Skattläggn. förordningen stadgade (af d. 27 Juni 1775), at först
Skattläggningen ooh sedän Storskiftet ofördröjel. skulle följa på mät-
ningen, skedde sådant likväl icke. Under hela den omrörde ti-
den (77 —83) blef ingen enda Skattläggning, ooh blott få Stor-
skiften värkstälde. Men mätningen lönade sig bättre (ty den be-
taltes efter markens vidd, somman strök igenom i fyrsprång) för
Landtmätarena, ooh Directeurens procent blef betydligare; i stället
at arfvodet för Storskiften betalas efter arbets-dagarnes antal. Ge-
noin denna forcerade mätning utgingo otrol. summor ifr. den stac-
kars allmogen, utom hvad präjerier, Landtmätarnes kost, ooh de
många dagsvärken plågade folket! Innan nu Storskiftet hinner
fnllbordas, ändra sig ägorna på så mångfallt sätt, (genom svedjor,
skogseldar, kärrdikningar eto.), at en stor del af marken måste
mätäs om, innan den kan storskiftas; ooh vansköts under den
ovissa väntnings-tiden. Det heter, at Kuonan skulle til hälften del-
taga i mätningskostnaden; denna hälft skulle betalas genom en
årligen til detta behof för hela Länet anslagen summa af 2,000
Edr, men KB af denna hälft skal Dir. Hall undfå sit tractamente
1 Edr om dagen, utom skjuts då hän reser (gör vid pass 400 Edrs
afdrag årligen!). Innan den stackars almogen, som måst promt
utlägga hela kostnaden, möjel. kunde af de resterande 1,600 Edr
få hälften godtgjord, (om dermed värkl. är alfvar), hinna hemma-
nen komma i andra slägters händer, somlige slägter utdö etc., så
at omöjligt blir at igenfinna rätta personerne, m. m. Är allt detta
et Christeligt ooh försvarligt förfarande?

Bremer skref sin mor tili af den 7 Martii ifr. Havre de Grace,
at hän den dagen skulle med sin rese-camerad Frantzen gå om
bord på et Amerikanskt skepp, för at til England öfverresa. Hän
berättade ock, at Eru Hisinger, som de flere gånger hälsat på,
lefver artigt; har hvar Decade hos sig concert, stundom ock dans
etc. Om Bror råkar Eru Juslen, så heratta henne detta! Den unge
"Wittfot (Consulns son), som genom vår ambassadeurs bistånd
fått afsked ifr. krigs-konsten, var i begrep at resa til sin Far i
Stockholm.

Bonsdorff har sagt, at Brandel vore sjuk: det må ej vara
fara om lifvet! hvarigenom vår Acad. skulle hotas med en grym
förlust! Man berättar, at den Virgin som gick härigenom så-
som courier til Petersburg (i hvars följe Bonsdorff kom öfv. haf-
vet) skal medfört vår Eegerings ultimata svar på Eyska hofvets
pretensioner; hvarföre man här på hans återkomst väntar med
högsta upmärksamhet; huru sant detta må vara, skal snart visa sig.
Afven vargerningen är nu, likasom sidsta gången utcommenderad;
OH del har tågat til Hifors, en annan til Haugö!
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At på Calendrerne så knapp tilgång skal vara, är besynner-
ligt. Bror är god och bitsänder för min räkning, vid tilfälle,
Agrells bref om Maroco. Hvad förtjenst äga Archenholtz om
sjuåriga kriget i Tyskland, och Fragmenter af utländsk vitterhets
Litteratur, som på Tidningarne annonceras? Någon har berät-
tat mig, at Kantiska Philosophiens smitta, som sig i Upsala ut-
bredt, gjort åtsk. föräldrar, särdeles af prästerskapet, så rädda, at
de ej våga ditsända sine söner, utan skicka dem til Lund, hvarest
frequencen derföre nu är större än någonsin tilförene: det är lu-
stigt nog!

De få studerande ifr. Kyska sidan som här nu vistas, aro af
krigs-ryktet mycket bekymrade, ej vetandes om de straxt skola af-
resa, el. här längre förbida! Jag har rådt dem at vänta, tils sa-
kerne få vissare skick, hit eller dit.

Samina betänklighet som bönderne i S:t Mariae socken, hafva
de på flere ställen i Landet yttrat, så at ook någre Busthållare
vägrat at utlämna unifonnen åt sin Dragon, efter någre ordres ifr.
Konungen derom icke ankommit! Och om ej denna källa til miss-
troende i tid tilstoppas, och öfverheten sjelf visar sig i saken,
fruktar jag, at många stackare bli offer för sin dumma trohet
emot sin Konung, som de genom sådan olydnad tro sig tjena! Den
ena dåren lägger en interpretation och en förändrad dårskap til
den andre: åtskillige af Stadens pöbel befara redan, at ordrerne ej
en gång kömmit ifr. General en Ghef, utan äro et uptåg blott af
Landshöfdingen och Ofversten! Mägta slemt, i så farlig con-
junoture!

Yår väderlek har väl haft denna tiden åtsk. omskiften, men
allt sammanstämmer dock at väcka en långsam vår! Yårt Con-
sist. minus har denna gången flitigt haft at sysiä; ibl. annat med
en process mellan Kyrkoh. Tammela n der och Prof. Pipping om
en gammal oduglig häst, h:ken den förre påstår vara densamme
som vid pass för et år sedän blef honom på betet ifrånstulen, och
den sednare säger sig köpt långt förut, det hän och bonden som
sålt densamma med många vitnen bevist, Inka ock intygat, at
denne ej har de märken som Tammelanders vitnen upgedt på
hans häst, och h:ka åter de påstå på denna skola aldeles inträffa.
Denna vigtiga sak har ännu tagit upskof!

Ömkeligt varat se, det ibl. de aftågande Soldaterne åtskillige
släpades med på kärror, såsom sjuka: månne ej bättre vore, at
lämna sådane qvar at skötas tils de tilfriskna; ty nukan man
taga för tämmel. afgjordt, at de under denna svåra årstid, til
större delen åtminstoue, crevera: och til hvems nytta?
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Jag lärer redan tilförene averterat Bror, at jag bedt S om-
melin s adressera til Bror de böcker, b:ka yi nti Lund på auction
ifr. Celsiska Bibliotheket upköpt. När de anlända, så var god ooh.
tag dem i förvar, i fall oron bar på sidan ej stillas; i annat tali,
öfversänd dem gunstigt bit. Det samma gäller om den öfriga
samlingen Bror emottagit. Hvad Bror kostar på deras bärande
til ocb ifr. fartygen m. m. bebagar Bror antekna mig til last, så
at Bror ej derpå blir lidande.

Tack för de i bägge sidsta brefven (af d. 25 ocb 30 Mart.
el. 1 April) meddelte nybeter! Historien med Net h. är dock mägta
sällsam! Dock tyckes hvad i aviserne står om v. Kothens be-
fordran, intyga annat. Helt annat tyckes hän bafva förtjent, än
belöning! Utan tvifvel bar den nye Ass. B. Ivurck fundering på
Lanko ocb Tottjärvi eft. nnv. ägarens död: ocb vil derföre vara
närmare, efter g:la ordspråket: absentes careant etc. Tottjärvi,
sorti nu en tid värit bårt-arrenderadt til Öfv.L. v. Scbantz, åter-
tages i år af ägaren til egen disposition. Underligt, at survivan-
cer också på commissioner meddelas! • På Brandels tilkänna-
gifvande, skickade jag bonom lösen för expecl. om Skogs Ma-
gister-bref; men ingen discretion! Få se, om det blir expedieradt?
Ebnrn jag tycker, at exped. måste ske i form af bref til Cantzle-
ren, ocb således ej bordt något kosta? Brandels försök at präja
af Gadolin discretion för Finska pastoratet, är ibl. bans admi-
rablaste steg! Göra procedurerne på Carlberg ingen vidare sen-
sation bos vederbörande? Bykten derifr. bafva imedlertid redan
bos oss mycket dämpat folkets ifver at ditsända sinä barn!
Hurn kan Arkeß. sätta sig emot Cons:ii pluralitet, i frågan om
not. sysslan? Ar då bans Candidat så mycket skickligare ooh mera
meriterad? Wallerian ocb Fru Fredensköld fingo straxt sinä
bref: item Widenins, efter återkomsten ifr. landet bit. Om B.
Hierta börde jag redan i Stockb;m, at ban var förargelig. La-
gerbrings nya medvind är visserl. paradox!

Folknummern för de Finska Länen, bade man nr nya edition
af Tnneld kunnat få veta; jag fick den ifr. Lands-Contoiren,
förnämligast efter mantals-längderne, men soin ej mycket differera
med Tabellerne. Widenins tviflade sjelf, at bans Navander
kunde reussera. Om Bonsdorffs pian annars kunnat reussera, så
lär farligbeten af vår belägenbet bärstädes nu göra folket så myc-
ket mindre bngade at deri ingå. Hemsökas vi med krig, ocb fien-
den får öfverhand (det Gud förbjnde! men som vårt hjelplösa ocb
vanmägtiga läge gör til befarande!), så förstör ban belt visst en så
farlig anstalt som Academien bärstädes, bvarifr. en farlig upplys-
ning öfv. hela landet kunde spridas! ocb ledamöterne (de yngste.
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bägge bröderne G. i Pbilos. Faculteten) lära nog akta sig, at vräka
bort sine 1,000 Rdr i så oviss speculation. Den yngre bushållar
klokt på Lapila; den äldre bar köpt Insp. Alleens Stads-åkrar,
ocb förvandlar den ena, belägen straxt bakom Vartia Vuori, til
en stor trägård, med större kostnad, än jag af bonom väntat:
ban inrättar murade afsättningar etc., ocb planterar mycket trän.

Rybeten om Fablu grufva var bedröflig! Men at den ej mera
lofvade långt bestånd, börde ock jag redan 1791 vid min därvaro.

Vi kunde ej öfvertala Piblman at söka Virmo, men efter det
Bror berättar, skulle det ock värit fåfängt. Antekningarne om vä-
derleken aro af salig Hofrätts-Råd. Juslen: jag kom öfver dem
ibl. bans sons sai. Rev. Secreterarens papper, ocb tyckte dem för-
tjena at conserveras.

*) De norra Compagnierne af Äbo-Länningarne marclierade
bärigenom i sidstl. Söndags.

**) At dook anstalt i Ryska soknarne blifvit gjord om qvar-
ter för talrikare troppar än de vanlige, ocb at sådane väntades til
gränsen, vet jag af pålitelige berättelser.

***) (Således skulle 1/ 1S vara åker): ooh då utom utsädet, af-
kastningen (af G-eom. tunneland) antas til 6:te kornet (med utsä-
det til 4:de kornet!), såsom et medium, i goda ocb onda år, så gör
man sig visserl. om vårt lands fruktbarhet aldeles öfverdrefna be-
grep! Den sidsta anm. om värfda Ryttarens kostsamhet mot den
indelta, är vigtig; men då det säges, at hvar Dragon med Häst
ocb mundering kostar Kronan årl. 66 Rdr, så är det för bögt ta-
git, nu då för samma räntor Rustbållet också måste anskaifa Reser-
ven, som likasom ord. karien commenderas ut i fält.

LXXXI.
Antoni d. 37 April.

Åbo den 21 Apr. 96.

Min Högtärade Broder! Svenska posten bar åter öfver rätta tiden
uteblifvit, bvartil och hvaröfver menföret nogsamt gifver oss or-
saken ocb förklaringen vid hand. Vår ställning är imedlertid så-
dan, som den värit, förutan det, at första räddbogan ooh bekym-
ret något stillat sig. Sedän Ryssarne bärtils iutet anfall gjort,
ocb berättelserne om deras til vår gräns tågande talrika troppar.
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efterhand befunnits ogrnndade, hafva äfven väre mot-anstalter blif-
vit saktade, oob vi börje hoppas, at ovädret skal gå öfver, ooh vi
återfå vårt lugn. Anledningarne til hela detta allarmet, kanne vi
icke. I stället för de förfärande rykten (på h:ka vi ej heller ännu
ha brist, ehuru de korsa hvarandra) h:ka vi först förnumxno (t. ex.
ifr. Kuopio, at 15m man lågo vid Sordavala, et underligt ställe! ooh
andre 15 på et annat rum i Wiborgs län, dit gågne ifr. Peters-
burg, ibl. h:ka ock vore Lif-Grenadierer ooh Lif-Gardet, om h:kas
häftighet man tracterade oss med hvarjeh. underrättelser), samman-
stämma nu berättelserne ifr. gränsen deri, at inga ovanliga för-
stärkningar dit anländt.

Ifr. en förståndig man hade jag nyss bref, at hvarken fält-
regementerne el. garnisonerne i Predrikshamn ooh Svensksund
blifvit förökte; at tvärtom arbets-manskapet på Kotka (hufvud-
platsen vid Svensksund), var mycket minskadt genom en tilstött
svår dödlighet, soin ock vallat, at ej nytt manskap blifvit dit-
sändt; at folket på Eyska sidan ej hade lof at tala om krig; at
inga anstalter dertil syntes ske vid Landtregementerne; men väl
at lilla- el. Skärgårds-flottan vid Kotka, äfven soin vid Petersburg,
utrustades; hvaremot större drift vid flottans utrustning spordes i
Eevel, dit ock landttroppar sammandrogos!

At endast någre compagnier af vårt folk hunnit til gränsen,
vete vi ock; de öfrige hafva, på erhållne ordres, stadnat dels vid
Tavastehus (Tav. och Björneb.) dels vid Helsingfors (Åbo-lännin-
garne). Hvar Osterb. och Savolaxarne stadnat, vet jag ännu icke.
En obeqväm årstid var det för vårt stackars folk at marchera,
och stor var brådskan (så at ej alla hunno förse sig med allt hvad
som tarfvades) samt marchen forcerad; så at nog blir känningen
för landet dock betydlig. Brådskan vid Björneb. och Tavastehu-
sarne var i synnerhet stor; i detta län gick allt saktare tili; och i
det svåra menföret, blefvo redan månge hästar under skjutsen dräpne
el. förderfvade. Med de för kronans räkning upköpte hästar, har redan
uppo i landet begynt förhållas såsom under sidsta kriget; en re-
sande berättade mig, at hän sedt dem stå med kastad långhalm
(oskuren!) för sig! Förmodl. komma ej månge af dem tilbaka!
Som kronan var försedd med säd (en anstalt, hvaraf nyttan så
mångfallt visat sig!), så har spanmåls priset ej hos oss märkel.
stigit; men fetalje-persedlarne hafva väl betalts (1 JM smör til 8
plåtar, IL®kött tili 1 Edr etc.), särdeles til fästningarnes förpro-
viantering: här säges, at til Sveaborgs skulle upköpas mat för et
helt år, och til Hangö för 3 månader.

Vår Öfv.L. Knorring reste straxt til gränsen och H:fors, at
tilbjuda sin tjenst; nu är hän återkommen, och bekräftar äfven,
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at där intet fiendtligt märkts; dock tar hau fått i Commission at
skaffa trosskuskar mot stipulerad summa, och hvad det annat är,
så at hän ej har skäl at ångra sin resa. At folket på Eyska si-
dan ej befarar krig, tyoks ock deraf kuuna slutas, at våre studen-
ters föräldrar sändt dem pg:r för at öfver sommaren kuuna här
uppehålla sig, och at köpmän ifr. Petersburg härifrån begärt skepp
emot tilbuden fördelaktig frakt; för någre dylike ärender, och at
höra sig före, lär Christ. Trapp öfverrest (jämte Coopvard. Ca-
pit. Ingman) til Stockholm; med honom torde Bror få tilfälle at sända
mig något paquet. Oaktadt vår allmoges missnöje och misstankar i ani,
deraf, at befallningarne til våre rustningar ej af .Konungen nomme-
ment blifvit befallde, så har dock hos dem en beredvillighet och
patriotisme visat sig, som är utöfver ali min förmodan. Då Gene-
ralens en Chef och Landsh;s upmuntran at hålla sig beredde til
Eäderneslandets försvar, blef ifr. Predikstolarne förkunnad, halva
de nastan öfver hela landet (ifr. Savolax och öfre Tavastl. har jag
af resande hört detsamma) förklarat sig beredde at straxt gå ut,
man ur hus; en herre-mans underhafvande i Somero, hafva samina

eftermiddag kömmit til sin husbonde och frågat, när de skulle
marchera, förbehållamdes sig endast hjelp til kost och kläder! Som
Häradsh. Lilius tingtade med Mariae soken etc., så frågade all-
mogen, om ej tinget nu borde upskjutas, på det de finge rådrum
at fara hem, för at rusta sig färdige til upbrott! Är icke detta en
särdeles esprit? Gud låte deras tjenst ej behöfvas; men försiktig-
het är nödig, at vid förefallande behof, detta uit ej må linnas för-
kolnadt! At en declaration ifr. Konungen, som betager dem deras
misstankar, och försäkrar dem om välbehag, öfv. deras värkel. till-
gifvenhet, vore nyttig, ses lätteligen! Animositeten mot Eyssarne,
är värkel. så lefvande hos vårt folk, at om ej hoppet til försvar
genom bristfälliga anstalter och bestörtande motgång i början
nedslår deras sinnen, kan värkel. räknas mycket på deras uit;
önskligt, at i tid måtte tänkas på medel at med förmån nyttja
den och at den leda egennyttan ej må få tilfälle at frustrera alla
goda anstalter!

Angående de hit öfverstyrde pg:r upges mycket olika saker;
soml. upge summan til mägta stor: andre anmärka, at hvad til
gamle sedlarnes inväxling mot de gamle blifvit hitsändt, bör skil-
jas ifr. hvad til rustningarne är skickadt, etc.! Yid hästarnes up-
köp til artilleriet etc. omtalas vanlig egennytta hos vederbörande
redan hafva röjt sig, så at knepen under sidsta kriget ej hunnit
bårtglömmas. Vår Prof. Pipping har ock af Gen. en Chef fått
tilsägelse at hålla sig färdig, i fall et fält-lazarett för armeen be-
höfde inrättas. En stor del af våre medicinae studiosi vandrade
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af med tropparna, såsom fältskärer. Ständigt kafva officerare köm-
mit ifr. Sverge, som värit dit permitterade, ock rest til sine Kege-
menter, så at im lära knapt någre vara där qvar. Man säger, at
G-en. en okef kallat v. Essen (såsom kär den äldste generalen) til
H:fors sig til biträde; det uttydes, bårt ur vägen, emedan gubben,
under ali sin värkel. välmening, anses för något grälig, kvarige-
nom Palmfelt fått befälet öfv. Regementet, ock Stackelberg
öfv. armeen; til ock med skal g:la Gripenberg blifvit beordrad
at vid armeen infinna sig, för at nyttjas tilden andre Divisions-
Generalen: nog kar gubben det för sig, at kan känner landet;
men kan är för gammal! Ang. den declaration, som Kungen skal
gjort, vid den kemlige krigs-conseillen, kafva vi kär underrättelse!
Sat sapienti! Item om pg:rs lyftande nr Banken el. ifr. R:gälds-
contoiret, til följe af det creditiv sai. Kungen öck vid Gefle
Riksdag. Alit sådant tyder kvar ock en efter sinä ideer ock
tänkesätt.

Jaghar värit denna tiden något besvärad af flnss. Domprobsten
plågas mycket af sin bröstsjuka; Hellenius kade åter en attaque
af sin hämorhoidal-colique, som dock nu gått öfver. Expeditio-
nerne om Finska pastoratet för Gadolin och om Skogs Magister-
Bref hafva öfverkommit.

Frantzen och Bremer, som d. 8 Martii reste ifr. Havre de
Grace, anlände den 12 til Folkstone ooh den 14 til London, hvarifr.
de skrifvit. Må väl!

P. S. Sedän jag slutat föreg. bref, ankoin Svenska posten.
Jag erköll af Widenius det i kans inneslutna ifr. Dr Liideke,
kvarpå jag kärnäst skal svara. Jag körde af Widenius, at man
redan på eder sida känner vår almogens patriotiska tänkesätt:
också är deras nit värkeligen så brinnande ock upriktigt, at det
förtjenar ali aktning. Så snart de blifva öfvertygade, at befall-
ningen är värkl. ifr. Kungen, ock afsikten landets bästa ock
försVär, så aro de beredde, at kalla ali ting ospardt: sannerligen
förundransvärdt, när man betänker allt kvad de fått utstå!
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Ankoin d. 4 Maj.
Besvar. d. 6 d:o.

Åbo d. 28 Apr. 96.

Min Högtärade Broder! Jag är rädd, at jag glömde i mit sidsta
at heratta, det jag med en resande erböll Brors ang. bref af den
7 lurjus, jämte de bilagde protocollerne; för b:ket allt jag bjertel.
tackar. Protocollerne aro ännn nte på lån, så at jag ej mer än
som aldrabastigast haun dem genomögna; sedän man haft besvär,
at ang. Brors votum meddela så förträffeliga ideer, bar det roat
mig at böra, burn en viss man, efter prot:s genomläsande, fann at
man förtydt Brors tanka, b:ken ban dock ej ännn kunde aldeles
godkänna i ans. tilden öpnade frihet för Fin. ministrar at miss-
brnka sine Herrars svagbet tilat utan ordentligbet ocb vederbörl.
redovisning bårtslösa ocb försnilla det allmännas medel. Saken i
allmänbet ocb ntan application betraktad, bar visserl. två sidor;
at förvaltningen kunnat ocb bordt med mera redigbet ocb nog-
grannbet ske, är ock tydligt; burn långt ansvaret bör i detta fall
dragas, ocb sedän vissa prämisser ocb grunder aro förut medgifne,
är en annan fråga. Sm:s [Smalens] votum är mägta lärdt utarbe-
tadt; jag tycker at E. Drt;s är mycket bättre än det, ocb jämväl
de öfriges på samma sida. Men detta äro saker utom min cirkel!

]STu börje vi blifva allt mera tranquille; sedän ock våre krigs-
rnstningar, eburu ej ännn nedlagde, likväl med mindre ifver ocb
drift fortsättas. Prof:r Pipping skulle i går resa til H:fors, så-
som ditkalladFältmedicus. Yåre troppar cantonnera: Åbo-Län kring
Helsing-malm, Tavastb. kring Nyky i Nastola (hvarest et bufvud-
magasin är), Björneb. vid Parola. Blott af Nyl. är en del förlagd
i Elimä ocb Pyttis. Osterb. äro ännn på marcben. TJpbandlingar
ske likväl ännn, skärg. fartygen sättas i ordning, trossen påtän-
kes etc. Af de til Artill. upköpte (af speculanter) ocb sedän åt
kronan utbndne bästar, som bär casserades, bar likväl större delen
i H:fors blifvit antagen; de ba på resan förmodl. förbättrat sig!
Til et bevis burn alfvarl. vårt folk tog saken, sänder jag ock til
Bror, för ro skull, en visa som Ziden i S:t Mårtens socken för-
fattade ocb lät trycka; genom en slags censure, bafva likväl ut-
trycken blifvit ganska moderate, försiktige ocb skrufvade, som
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Bror kan märkä. Skulle det blifvit alfvare af, så hade väl poe-
mer af kel annan art utkommit. Imedlertid är ock detta ckaracte-
ristigt nog!

Jag har förut berättat, burn vår allmogen bvälft mellan nit
ock misstroende. Såsom lustigt prof deraf, bör jag tillägga, at en
min ränte-bonde ifr. Hinnerjoki, (som ville bafva krono-skjutsen
fördelad på liemmanen efter deras storlek, så at ej en 1/8 bonde
nti, såsom förra gången, skulle nödgas skjutsa lika ofta, ock med
lika många kästar, som et kelt kemman; et värkligt probleme?
Hvad säger Bror derom?) försäkrade mig at så elaka medborgare
ibl. oss finnas, HB af Herrarne, som önska at Eyssen blefve mä-
stare af vårt land; ock då jag ville bestrida en så förgriplig miss-
tanka, sade, at kan kört det visse värkl. sagt, at vi til kösten
skulle få et nytt Herrskap (en utlåtelse, om den blifvit fälld, käldst
så at den kunnat komma til almogens öron, värkel. mer än oför-
siktig!), kvaraf kan slöt, at sådant nogsamt rögde deras önskan! Då
jag vidare påstod, at ej keller sådane utlåtelser borde af någon
förmodas, svarade kan, at kan af pålitligt folk kört, det deras
Kyrkok. (H., Bror känner den narren, ock kans nit förra gången!)
värkl. så yttrat sig; ock när jag ville visa kuru litet det var sanno-
likt, lade kan tili, at kan kört sådant kärröra af det skäl, at kan,
i fall Eyssen segrade, koppades bli Käjsarinnans Hofpredikant!
Man ser lätt at bofvar, som tilkka rätt obeskedl. gäcka alknogens
enfaldigket, värit framme! Men gubben var svår at taga ifr. sin
misstanke.

Prof. Haartman gör nu flitigt visiter i Wesno. Hän fick af
G oli. Med. bref at upge kuru månge Med. studiosi kan kade at
til armeens tjenst aflåta; men de fieste voro redan förut engagerade
såsom fältskärer vid våre Eegementer; kans bror skulle resa med
Pipping, at vid fältlazarettet officiera.

Tänk at Fru Ignatius genom ordentligt donations-bref skänkt
sit frälsekemman Salvela i Pikis åt Hofrätts-secret. Pomoell! Det
kade jag knapt förmodat. Bisk. Haartman skänker väl ingen
ting bårt så länge kon lefver; men (inter nos!) kon kar dock i sit
Testamente, jämte fond til pensioner för fattigaCaplans-ochAdjuncts-
änkor, äfven ikogkommit Acad. med et stipendium; det vet visserl.
kennes bror ej af, som ej skulle underlåta at göra test. om intet,
i fall kan finge minsta rök deraf, kvarföre jag beder, at Bror ej
nämner derom för någon.

Yår Tkeol. Adjunct fortfar at vara istadig, bor i Pikis, ooh
kåller aldeles inga Oollegier, så at vi måste just coram protocollo
tilsäga konom at ock tanka på sin sysiä. Imedlertid kommer kan
med sine Pikis-boer allt mer ock mer i kack. Hyi. förböd kansin
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landbonde, den ban upsagt, at föra gödningen (efter landsens sed)
på kornlandet, li;ket bonden sjelf kommer at skära; och då denne
ej lydde, sprang lian til ocli örfilade bonom, h:ket denne fann sig
berättigad at besvara med en örfil tilbaka! Derföre bar hän nn låtit
tingstämma bonden: bvad tyoker Bror?

Haroin dagen kom jag at kasta ögonen på Leges Barbarorum;
då jag fick anledning til misstanka, at en viss liten despot ocb
lagstiftare i ert granskap måste studerat i denna slags lagfaren-
beten: ty lex Burgund. förordade til straff för den som stulit en
bund (förmodl. jagtbund), at ban vid folkets sammankomst skulle
kyssa samma bnnd bak; ocb om Falk-tjufvar beter det: „si quis
acceptorem inyolare praesumserit, sex uncias carnis acceptor ipse
snpra testones comedatF De gubbarne bade ej idee om den vär-
kan, som måste upkomma af ali känslas qväfvande bos msk:n af
sit personliga värde!

Om Bror råkar Fru Juslen, så balsa benne, ocb säg at jag
ej glömmer hennes angelägenbeter. Alit är bär för öfrigt nu så
tyst ocb stilla, at vi bafve bästa bopp om fred. Ifr. Stockb. be-
rättas oss ock, at köpmännerne derifr. utrusta sine fartyg, i full
förtröstan om lugnets bibebållande: om compositions vilkoren spri-
das rykten, det ena tokigare än det andra! Emot ali förmodan,
och ebnru folket frnktade ocb qvidde, visa sig nu väre åkrar i
allmänbet rätt vaokra: några varma dagar hafva gjort denna
fägnesamma förändring. Men nu bafva nattfrosterne åter infun-
nit sig: Gud låte dem ej för mycket matta ocb förstöra den späda
brodden!

Vi äre nu alle vid skälig liälsa, utom yår Domprobst, bvars
bröst är mägta krassligt. Yi längte bögel. efter önskelige tid-
ningar ifr. Sverige! Alla vänner låta hälsa!

Plägar Bror nånsin råka Dr Bladb? Om så bänder, så balsa
bonom mycket ocb berätta, at jag af en lustig bändelse ifr. Ta-
vastland erbållit Stampen til en Jetton öfv. Eiksförest. Sten Sture
den yngre, bvaraf jag bifogar et aftryck. Medailleurens namn är
väl ej ntsatt; men jämförelsen med en jetton öfv. samme Eiksföre-
ståndare, börande til Hedlingerska suiten öfv. Svenske Konun-
garne, öfvertygar mig, at den är af samme store mästare; dock är

mellan bägge någon åtskillnad (förutom det at Hedlingers namn
ej är ntsatt, såsom i den rätta jettonen). Fråga, burn ban vill
förklara denna sak? Manne min stamp (som värkel. ej synes vara
aldeles färdig?) blifvit af mästaren casserad, ocb en annan i stäl-
let förfärdigad? Eller bvad skal man derom döma? Ansiktet är
aldeles detsamma, som på den rätta jettonen; men i Eidd. märket
etc. märkes skilnad- Denna stamp bar en Tträgårds-mästare,
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hemma ifr. Stoekh., haft med sig, och för 1 Bdr pantsatt Los en
socken-scholmästare i Hauho, som effcer Träg.-mästarens återresa,
var högel. förlägen med sin pant, och ansåg för en välgerning at
hän mot dess aflänmande återfick sin Riksdaler.

LXXXIII.
Ankoin rl. 14 Maji.

Åbo d. 9 Maji 1796.

S. T. Min Högtärade Broder! I förhoppning, at om våre krigs-
anstalters uphörande kuuna något heratta, har jag nu på någon
tid ej skrifvit Bror tili. Nu säges, at Maj. Virgin, som ifr. Pe-
tersburg återkommande, reste härigenom, försäkrat oss om fred,
hvarmed vi ock ifr. Stockholm blifvit förtröstade, ehuru någre an-
sedt (både där och här) den Ryske G-en. Budbergs snabba åter-
resa för et farligt tecken: lian passerade i går genom Åbo. Man
försäkrar ock, at alla uphandlingar för Kronans räkning, enl. be-
fallning afstadnat, samt at vi hafve hopp tilat snart höra våre
troupper hemförlofvade. Sedän vänte vi ifr. Eder stora verld up-
lösning på hela denna sällsamma gåta! Under hela tiden hafva
Ryssarne inge troupper låtit til gränsen antåga, och inge anstalter
til invasion hördts göra! Stadnar allt af, så blifva väl åter Kro-
nans uphandlade hvarjeh. saker, til hennes stora förmån, bårtauc-
tionerade; ibl. annat hästarne, förmodl. såsom sidst skedde, at en-
dast de uslaste skrackor framhafvas: inropas de då af bönder el.
annat smått folk, så få de dem ärligen til sig utlefvererade, men
inropas de af Herrar vederb el. deras vänner (och dem som accor-
derat med dem), så få de sedän ibl. hopen väljä de bästa som fin-
nas, allenast de äro af samma färg etc.

Öfv.L. Knorring har, såsom gammal i konsten, med förstånd
nyttjat sin Commission at anskaffa tross-kuskar; som hän väl ve-
tat, at de ej skulle behöfvas, så har lian ej värit sträng mot de
så kallade lösdrifvare (et ord hvars definition borde vara allmänt
bekant!), h:ka dertil ansedts pliktige, utan låtit dem lösa sig (för
5 Rdr), då de haft dertil råd och i förskräckelsen lösen erbudit,
el. för samma summa öfverlåtit dem til drängar åt behöfvande
ståndspersoner, af h:ka månge, som haft Reserver i sin tjenst och
genom desses hastige upbrott blefvo dränglöse, dermedelst blefvo
väl hulpne. När man allt sådant, med allt det förtryck, prejerier
och bedrägerier som allmogen af ämbetsmän och myndige män
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måste utstå, öfverväger, bör man ej undra, at Herre ooh fiende
anses af dem för synonyma!

Jag berättade sidst ora vår Theol. Adjuncts quereller med sine
åhörare; men glömde då heratta, at hau ock af dem misstänkes
för kätteri; ty hän är så galen, at lian i predikn. ooh vid Catech.
förhör förklarar Helvetes eld för et blott allegoriskt uttryck (Hvad
skulle gubben hans Far säga, om lian sådant finge höra, hau soin
så noga iitredde egenskaperna af Helvetes eld ooh dess alla skilna-
der ifr. natnrlig eld!) ooh at djefvulen icke mer yärkar på msk:rna,
ja näppel. är tili? Hvad skal man göra med en dåre, som debite-
rar sådane saker för bönder?

Brors bref med Hädin. Trapp af d. 21 (med alla böckerne)
ooh med posten af den 29 April har jag riktigt erhållit. Bror
frågade i det förra, hvem som npsatt Oonsistorii Eccl. Girculair i ani.
af våre krigs-rustningar? Man har sagt mig, at Tengström åtm.
öfversedt det, på Q-übbens begäran. Mycken taok för de hvarjeh.
nyheter Bror behagat mig meddela. Jag har ändtl. återfått Prott.
i Huuthska saken. Ourieust blir at se, huru med domens execu-
tion skal gå? Än hvad öde har Hagelberg slutel. erfarit? Om
hans envishet, at ej begära nåd, berättas til och med på Tyska
aviserne!

Ibl. sujetter til Yet. Aead. Seereterare, menar jag at vår Rut-
ström ej vore den sämste? Hau possederar språken, förer en vit-
ter penna, är inkommen så vai i Mathesi och Physiken, som i
Hat. Historien, är arbetsam och driftig. Man lärer värkel. ej ha
månge tjenligare at väljä på? Upsala Capitlets protocoll är rätt
besynnerligt. Om Årkeßis procedure var ovanlig, så tyckes ock
Almqvists npförande mot Ghristiernin ej utmärka den fogli-
gaste och visaste character! Fant måste vara känd för liderlig,
om plnralitetens vitsord kan litas på? Agrells bref låta vai
läsa sig, ehuru hans qvickheter ibl. stöta något på pojkaktighet,
äfven som hans upmärksamhet på fruntimren utvisar at hau ej
måtte vara gammal til åren. Hvar vistas hän nu? Jag mins, at
en Agrell var Hocens i något af de Osteri, språken i Upsala; det
må ej vara densamme?

Det är skada, at Oedman i sine bref om Portugal ej jämväl
rådfört Tviss och Jungs företal ti! dess Portugis. G-rammatica.

I ani. af hvad Bror berättade om de Engelske böckerne, som
aro vidrige mot Ministeren, erinrar jag mig at Prantzen skref
derifr., det pasquiller och de oförsyntaste anfall på ministern där
tryckas, så at hän ej märker deras tal-frihet el. skrif-frihet vara
inskränkt; at folket är missnögdt där ej mindre än i Prankrike;
under klagan öfv. brist och hungersnöd, är yppigheten aldeles
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gränslös. Yåre resande bafva värit med på den stora måltid Lord-
Mayorn gaf, hvartil de fått billetter a£ Svenske ministern. Dyrbe-
ten är så stor, at Bremer berättar sig svårl. komma ut med en
Guinee om dagen, oberäknadt särskilda utomordentliga depenser!
Ooh. dock ärnar ban bli där öfv. sommaren, besöka Bath, ocb jäm-
väl se Scotland! Den Lundske Bok-Catalogen hafve ock vi fått
se, ocb requirert någre böcker: få se, omvi fått dem!

At jag fått brefvet med Jägerborn, måste jag redan berät-
tat; ehuru jag lärer glömt det sidst, emedan jag bck främmande
just som jag ville sluta mit bref, ocb derföre slöt det för bastigt,
så at jag glömde någre puncter som jag spardt til sidst. Vi
bafve fått hit ganska ofördelaktiga berättelser ocb omdömen om
den företagna förändringen i Kungs-Trägården vid S:t Jacob, som
man säger skola blifva aldeles bårtskämd!

Bror tröttas ej, at sända mig nya böcker, som kurnia förtjena
ägas! Var ock god ocb upbandla åt Ass. Wallerian 2:dra ocb
3;dje delen af Läsning för Landtmän; ban äger den första; pg:rne
tages af mit förråd. Afven beder jag om 1 Ex. af Oxenstjernas
Tai öfv. Kung Gustaf III; jag bar måst sända til Borgå det
jäg ägde.
/ Nu på stunden skole vi upp i Cons. at väljä Rector: få se,

om Gadd åter kommer fram med sit gräl! Gubben Lefren lär
väl bli utnämd; ocli jag tror ej, hän är så klok at kan refuserar!
Yi xnå alle väl, ock Brors vänner låta kälsa!

LXXXIY.
Ankoin d. 34 Maji.
Besvar. samma dag.

Åbo d. 19 Maji 96.

S. T. Min Högtärade Broder! Brors ang. af d. 13 bujus bekom
jag i förgårs: vår post går nu obebindradt ocb snällt. Det var
väl, at Lönrotb bck rätt på sit bref; jag bann redan förut, genom
Haartman, få kunskap derom. Också bos oss bafva krigsrust-
ningarne upbört: dock säga somliga, at de aflägsnare Regemen-
terne t. ex. Österb. skola ännu dröja qvar någon tid. Yår bar
liggande Uotille beböfde väl den omlagning som denna gång blef
densamma gifven. Någon bar sagt mig, at någre af Stockb. lilla
flottans fartyg dock bållas färdige, ant. til exercise, el. månne at
mottaga den blifvande Drotningen, om bvars ankomst åter be-
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gynner talas? Et bref ifr. gränsen, kelt nyl. anländt, försäkrade
at Ryssarnes tilrustningar ej allenast afstadnat, utan ock aldrig vä-
rit gjorda, ej en gång (som förut medgafs) på dess iiottor: kela
denna gåta är ganska besynnerlig!

Enligt vanlig vännskap, är jag försäkrad, at Bror med första
lägenket öfversänder de upkandlade böckerne; likaledes lärer väl
ock Dr Ludek e kitskicka dem kan kar om känder. Här gissas,
at Dr Swartz skal bli Yet. Acad:s Secreterare, då en sälskild
Tkamisk Lector lärer böra tilsättas. Yi kafve på Lundska
auction kandlat för circa 26 Rdr, med k:ka, såsom ock de på Cel-
siska auction förvärfvade böckers kit expedierande Bror lärer få
besvär, om ej något fartyg directe ifr. Malmö kitkommer.

Ku kafve vi kaft vackert sommar-väder i någre dagar. Yåre
åkrar äro mycket ojämna: en del ka tämmel. vacker brodd, andre
se usla ut. I allmänket kafve vi ej at vänta någon ymnig års-
växt. Hvilken lyeka, at vi få bekålla freden!

I dag vecka tili skal Prof. Haartman kålla bröllop. Jos.
ock Sam. Ekrenmalm, som ärna kuskålla tilkopa, kafva köpt
Alleenska gården för 48m Dl. k:mt; om ej Göran slår sig ikop
med dem, utan såsom soml. tro, iiyttar til Hofr.E. Cedervald, så
lärer Insp. Jung med sit Postcontoir få bli där qvar tils vidare.

Lagm. Stålkandsk kar värit ansatt af så stark mjeltsjuka, at
somlige trodde, det kan skulle blifva galen; men nu skal kan vara
bättre.

o

Prof:r Pipping väntas snart hein ifr. H:fors. Atskillige af
väre soldater hafva sjuknat, som i ans. til årstiden och den stora
brådskan ej var underligt; också hafva åtsk. dödt. Et rykte sä-
ger, at 15 man af förra Lif-Dragonerne osat ihjäl sig i en ria, ibl.
h;ka värit Haartmans kari för Eaadelma. Yåre Pinnars patrio-
tisme figurerar ock på Tyska aviserne, ser jag, men om ej Eege-
ringen på något sätt offentl. försäkrar almogen, at tilrnstningen
skedt på Kongi, befallning, styrks den mer och mer, af omstän-
digheterne, i sin vid et annat tilfälle kanske farliga misstanka, at
altsammans värit en tilställning af Herrarne, särdeles af Kling-
spor. En bonde sade nyl., at nya contributioner väl lära bli fölg-
den af altsammans, och afsikten ej kunnat vara någon annan, än
at Herrarne skulle bereda sig tilfälle at präja Kronan och med-
borgare! En värkel. elak ton!

Här bar i år värit skäl. sundt: blott g:le och lungsiktige
hafva värit exponerade. Må väl!

P. S. Hvad olyeka kar tilstött Dr Bladk, efter kan skal
nödgas nyttja kryekor? Med Holmberg, kvars resa skedde så
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kastigt at jag ej fick rådrum at skrifva, sände jag et litet pacqnet
som jag beder Bror täcks låta tilställa Landsh. Sernsköld. Hvad
lider med Kgl. Bibb.s rangering ock upställning?

LXXXY.
Ankoin d. 30 Maji.
Besvar. d. 3 Junii.

Åbo d. 26 Maji 96.

Min Högtärade Broder! Oaktadt det goda hopp om roligketens
återställande som vi redan fattat, i ani. af åtskilliga Krigsanstal-
ters uppbörande, så har likväl vår oro åter blifvit väckt deraf, at
Eegementerne ej fått bemlof på de förnt npgifne terminer, utan
tvärtom nya ordres at tilsvidare qvarblifya på sine ställen; så bar
Åbo läns Eeg:te, som sknlle upbryta d. 18 el. 19, i stället fått pro-
viant ännu til 10 dagar; om Österb. ocb Björneborgarnes upbrott
bar intet förspordts, ocb Nylänningarne, b:ka såsom närmast be-
lägne fått gå bem, likaledes åtm. en del af Tavastl. bafva tilkka
undfått befallning at bålla sig så redo, at de på första ordres kunde
åter vara straxt samlade! Sådant visar, at ställningen ännu måste
vara kinkig! Imedlertid blir vår allmoge allt mera misstänksam
deröfver, at ifr. Öfverbeten omedelbarligen, aldrig et ord om alla
dessa våra krigsrustningar förspordts: menigbeten känner ej stats-
konsten, ocb bar sinä ideer efter sin uplysning!

Sedän vi bade i några dagar en berrlig sommarvärma, i denna
veckas början ocb sidsta veckas slut, bvarigenom åkrar ocb ängar
mycket repade sig, så bafve vi efter regn ocb åska, åter fått en
kali blåst, som är för msk:r ocb växter besvärlig: få se buru länge
den vil bålla ut! Efter närmare erbållen kunskap om årsväxtens
beskafifenbet, vete vi nu, at den blir mycket ojämn: soml. orter,
såsom Wirmo, Wemo eto. ba vacker brodd, men deremot de bästa
spanmåls-soknarne, Hvittis, Loimijoki, Haliko ocb Uskela, ganska
usel. Lika olikbet böres ifr. flere orter. Kring staden aro åkrarne
likaledes mägta olika.

Post-Insp. Alleens änka bar sålt sit Hus åt Josias et Sam.
Ebrenmalm i Compagnie, får 8 tusen plåtar: de skola busbålla
tilbopa. Soml. säga, at ock G-eorg skal, när ban är i staden, slå
sig i comp. med dem; men andre påstå, at ban flyttar til Hofr.E.
Cedervald. Lagman Stålbandskes mjeltsjuka, som rätt mycket
tog öfverband, bar befunnits bärröra af bans finanoers obestånd;
emedan ban så busbållat, at ban, efter at bafva sluppit sin förra

34
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skuld, åter sänkt sig i en ny af circa 110 tusen Dl. Hans Tan-

ner hafva derföre rådt honom tilden slags åderlåtning som för
en sådan sjukdom är den enda värksamma: hän har nami., på de-
ras tilstyrkan, bårtsålt sit Friskala, til Öfv.L. Knorring, som. alt
köper, och som derföre betalt honom 108 tusen Dl. Hvad tyckes
Bror? Ehuru Stålhandsk sjelf ej gaf derföre mer än 68 tusen
Dl. (vackert så!), säges hän dock på denna handel blifva lidande
30 el. 40 tusen DL; allt bevis på en raisonnerad hushållning! Hau
har ej allenast bygdt stället, utan ock på sit maner; det är, betalt
timmermän 12 Dl. om dagen då andre gåfvo högst en plåt; för
timmer, som andre betalte med 2 Dl. för faunien, gaf hän 14 sk.;
betaite gödningen och dess släpning så hederh, at hvart lass på
åkern kom honom at kosta 4 Dl. k:mt, o. s. v.

Få nu se, hur länge Knorring behåller gården? Bonsdorff
fortfar at upbygga den sednares stadsgård, belägen allt neder i
Nystaden närä Skeppshvarfvet; aldrig tror manat lian flyttar dit,
men hvem som skal vilja köpa den, blir roligt at se. Som Jockis
byggnad ej ännu är färdig, ej heller Ladugårds-byggnaden på Sund-
holm, och Bonsdorff dessutom bygger åt Idman på Tackula, och
om jag rätt mins, Kauvatza Capell-kyrka, så ser Bror, at hau är
sysselsatt nog, utan at mycket bry sig om sin syssla, el. befatta
sig med de pedantiske studierne! Nu hör jag, at hän med sin
Svärmor är i tvist om arfvets delning, som hau påstår böra ske
efter Landslag, efter ali. Busch lät mantalsskrifva sig i Nummis
(af hvad grund vet jag icke, då hau där ej någon jord-torf ägde);
men hon påstår, at som hän bodde och hade ali sin egendom i
staden, bör den skiftas efter Stadslag. Emot Jurister som här
bestrida hans rätt, beropar sig Bonsdorff på responsa, som hän i
Stockh. fått, och skal äfven deribl. nämna Bror.

Jag lärer namut förut några ord om den frågan, som en hop
af våre Hiunerjoki-boer väckt ang. fördelningen af krouoskjutserne;
de tycka det vara obilligt at små hemman (1/4 och 1/8) skola draga
skjutsningsbesväret lika med de stora (hela och 1/2). Jag har bedt
dem, at som nu hopp är, at vi få behålla fred, och denna tunga
altså blir måttlig, tiga, tils krigsrustningarne för denna gång gå
öfver; men de vilja ej släppa frågan aldeles. Hvad säga författnin-
garne derom? Yisst är, at Länsmännerne (förmodl. efter ordres)
fordra lika måuga hästar af små som af stora hemman, som vär-
kel. ser obilligt ut; men då man nu, liksom under sidsta kriget,
ej en gång skonar privil. hemman (utan t. ex. af boställen fordrar
skjuts likasom af andre, det soml. prästert, men andre ej låts för-
stå, som ock härtils blifvit dervid), så lärer i alla fall ej vara pro
tempore at nu tvista derom. Ofv. Landshis i Tavasthus despoti-
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ska förfarande, (såsom sägs enl. Generals en Chef ordres) med
tross- och artillerie-hästars uttagande pro imperio, säges allmogen
där hafva klagat: få se, hvad afseende derpå hafves!

Holmberg lär väl icke länge dröja i Stockholm; med bonom
torde Bror knnna skicka böckerne. Tycker Bror at Namn. Stats-
mäns Lefverne 'förtjenar köpas? Man säger at auctor är Eyttm.
Adlersparre. I fall 3;e delen af hans Krigs-samlingar utkommit,
beder jag at få den; it. poemet Skördarne (ni fallor af Gr. Oxen-
stjerna?), 4;de delen af Skaldestycken satta i mnsik; Ckartan öfv.
Strömsbolms Canal; ooh (si lieri potest) Horbergs memoria 01.
Celsii (den lär vara tryckt i Lund?). Hurndane aro K. Josephs
bref til Gr. Alton? D:o vil jag hafva 1 Ex. af Sundii Skrif-
termålstal (lär kosta 20 sk.?). Yåre vänner må väl, och låta
hälsa! Vale!

P. S. Om Bror ämm råkar Prof:r Sckulten, så bed lumoni
lios Bildhugg. Cainberg beställa ännu 2 douz. af Kungens Me-
dailloner, sådane som jag sidst el. i förl. köstas erhöll; eller om
Sckulten vore bårtrest, var god oob sjelf baf dermed besvär: Cain-
berg lärer lättast råkas i Målare-Acad:s sai. Åtskillige bekante
kär, bafva bedt mig skaffa dem denna medaillon; ooh Cainberg
sker derigenom tilkka en tjenst; men priset lär väl ej vara för-
höjdt? Som kan lär beköfva tid dertil, kan så snart kan blir fär-
dig, genom Brors benägna biträde tilfälle til lådans afsändande
knnna konom tilkämiagifvas, kvarpå sommartiden ej är brist.

2;o Af Hargs bästa stora papper beköfver jag åter 2:ne Kis;
var gunstig ock genom Hr Utter skaffa mig dem.

3;o Item önskade jag få 1/2 His postpapper af sådan stadig
sort som bilagde prof utvisar. Augustin kade deraf, men kans
förråd är nu allt. Oförtöfvadt skal jag sända pg:r.
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Ankom d. G Junii.

Åbo d. 2 Junii 1796.

Min Högtärade Broder! Brors ang. bref af d. 24 Maji, jämte det
innelyckte tryckta pappret liar jag erbållit; vid det sidstnämde
kmide åtskillige reflexioner göras! Imedlertid anses det af visse
vederbörande härstädes (b:kas antal dock nog minskats) för et
starkt bevis på domens grundeligbet, uppå bvilkens execution man
nu bar väntar! Då en sadan här af Domare bos oss upsättes, kan
ej blifya tvifvel om rättvisans flor: både få de bättre tid at gran-
ska sakerne, ocb rådrum at snarare afgöra dem. Men burn det
går med utkomsten, ocb ora ej sportlerne raaste ökas, är en annan
fråga, bäldst accords-summorna derjämte aro i ständigt tilväxande.

Yärkeligen yar Floderi befordran lustig! At ban ej länge blir
yid syslan, båller jag för lika troligt, sora at ban dervid är ovan;
men då deras så kallade vane sökande blott et balft år yarit där-
yid, tyoker jag at en man med bufvud snart nog skal kuuna dem
upbinna. Huru allt sig förändrar! Då 'Wikman yar Notarius,
gälde ban allt bos Arkebiskopen, ocb är nu så slätt med bonom.
Har Fant ej annat fel, än det omtalte, kunde ban yäl ändtel. lika-
fullt vara en både skicklig ocb pålitlig, om ej just tbeologice upp-
byggelig Notarius! Historien om Gr. Cronbjelm tycker jag ej
om; den bestyrker ej menigbetens taukar om justicens jämna band-
bafvande! Bierobens missöde var rätt ledsamt: någon bar sagt
mig, at Hagström ej är bans vänn.

Yar god yid tilfälle ocb balsa Dr Bladb, samt sänd bonom
bilagde förtekning på de Svenska mynt som vår Academie bärtils
äger. Med Mag. Job. Bonsdorff som i går reste bärifrån til
Stockholm, postvägen, sände jag til Bror i et paket 27 Rdr i
Eiksg. sedlar, at til mine bebof användas. Ibl. de böcker som
Silfverstolpe utbjuder til salu, är Yoyage du jeune Anacbarsis:
om Bror tycker at editionen är byggelig ocb ej enormt dyr, så
var god ocb tag den för min räkning.

Lefren var ej så klok, at ban undanbad sig Rectoratet: vi
måste fördenskul anmäla bonom dertil (Brors rätt förbebållen),
eburu gubben är 74 år gammal ocb orklös! Lagm. Stålbandske
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fortfar at kollra, så at det ser illa ut med honom; imedlertid hafva
Georgit ooh. Bonsdorff bårtsåldt Friskala för 6 tusen Edr (väl
betalt!) på en af honom underskrefven fnllmagt, hvarunder 3 per-
soner vitnat, at hän densamma med fullt förstånd underteknat.
Väre jurister tvista mycket om casu existente, om sadan under et
lucidum intervallum (som hos honom plägar vara nog kårt) utgif-
ven fnllmagt kan pröfvas gällande, ehuru handein värkel. skedt af
yänskap för honom!

Yår ställning i ans. til kriget, förspörjes åter hafva blifvit
mera vacklande, ty värr! ooh nu befaras anfallet förnämligast ifr.
sjösidan, då det kan rätt så snart gälla Sverige som Finland, ehuru
ock et besök öfv. vår gräns, at imedlertid sysselsätta oss, i sådant
fall ingalunda skulle uteblifva! Courierer hafva åter tätare begynt
skjutsa härigenom, ooh väre hemförlofvade officerare hafva til ar-
meen blifvit återkallade; ja soml. säga, at Tavastehus hemförlof-
vade Eegrte blifvit å nyo befallt at til gränsen upbryta. Gud styre
allt tildet bästa!

I dag tyckes vår väderlek vara varmare, efter en stark storm
i går, men Barometern står ännu ganska lågt, ooh himmelen öf-
verdrages med moln.

I fall Secr. Sundel erhållit de böcker ifr. Upsala, som vi
där köpt, så kunde de tillika med dem Bror har bestyr om hit
öfversändas, t. ex. med Holmberg. Jag gaf åt M. Bonsdorff
jämväl et paket til Fredenheim: i fall hän lämnar det til Bror,
så är väl Bror god ooh låter bära det til sin ägare. Tvifvelsutan
har Bonsdorff nu åter någon sådan ansökning som den hvilken i
f joi för honom misslyckades: det folket har ej tålamod at vänta!
Få nu se, huru det vill lyckas!

Fransmännernes progresser i Halien hafva värit märkelige!
Få se, om derigenom fredsvärket påskyndas! Men dertil lärer for-
dras en lika lycka för deras vapen vid Bheinströmmen! Och Eng-
land lärer ej gerna göra fred annars än med oskäliga vilkor samt
upelda Kejsarens ifver på det högsta, och intil det yttersta; at
Eyssen understödjer hans arbete, är ingen tvifvel; få se hvad steg
Preussen tager (then rörstafven!)? Imedlertid är vårt läge högst
oroande.

Widenius får i år missväxt på sin åker; men Hjelt och
Alanus hafva vacker apparence. Jag är mycket brydd i ans.
til min Commission at skaffa qvarter åt Fru Juslen; den å nyo före-
spodde orolighet hindrar mig at taga något visst beslut, och imed-
lertid går tiden mig ur händerne! Beständigt infiytta nya Hushåll
hit til staden, så at ehuru årligen nya Hus byggas, är dock ej
godt efter goda qyarter. Den underliga Joseph Bremer låter
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sit Hus vid torget stå ofullbordadt, så at ingen kan bebo det, ooh
lian altså ej beller kan draga någon inkomst af det betydliga ca-
pital hän derpå anyändt. Min tiltänkta resa inom Eyska gränsen
til Imatra, bar jag i ans. til conjuncturerne måst slå ur hogen; i
stället lärer jag resa til Borgå och Helsingfors.

Eagon bar sagt mig, at Bror ärnat göra i sommar et besök
hos oss: är det sant? Hvad Brors nuv. station angår, tyckes mig,
at den väl måste bli prolongerad atm. til nasta vår, ty sedna Ilo-
sten synes vara en mägta obeqyäm £yttnings-tid för Domstolens
så afgående som ankommande ledamöter; också pläga vederbörande
taga sig en besinnings-tid, ooh andre vederbörande aro generade
så väl at planera somat brignera, tils magten hunnit fullkommel.
komma i nya bänder. Men detta är så taladt i fåvitsko!

Yi må bar efter vanligheten, ooh vännerne låta hälsa. Blott
et Saltskepp hafve vi härtils fått til staden; men fiere väntas. Vale!

LXXXYII.
Ankoin d. 11 Jumi.
Besmr. d. 17 d:o.

Åbo d. 6 Jun. 1796.

Min Högtärade Broder! Jag glömde sidst ur brefvet förtekningen
på mynten til Dr Bladb, bvarom jag skref: bar följer den.
Nu ba vi fått en bärlig varme; i Torsdags bade vi stark åska ocb
blixt. När färska naineral-vatten til Stockh. ankomma, så var
god ocb köp samt sänd til mig en vanlig sats Pyrmonter ocb en
dito Selteser. I Brors grannskap bor en vatten-bandlare vid namn
Sass, af b:ken jag plägat köpa vatten, som inpackar det, ocb
bvarifrån det gerad kan skickas til Åbo-fartygen.

Med vårt krig är lika obegriplig anstalt, som värit bar.
Einska armeen fortfar at cantonnera; men Skärgårds-iiottans ut-
rustning bärstädes bar afstadnat. Motsatta rykten flyga omkring;
ibl. tåga Eyska troppar til "SVilmanstrand, ibl. går Eyska flottan
i sjön; stundom åter förklaras allt för osannt!

Jag båller på at aocordera nm åt Fru Juslen; få se, buru
nögd bon dermed blir. Et af våre Saltskepp bar bemkommit,
ocb flere väntas. Blott en jakt af våre Stockb. farare bar jag
bärtils sedt vid Bron. Må väl!
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Änkom cl. 31 Junii.
Besvar. d. 37 d:o.

Åbo d. 13 Jun. 1796.

Min Högtärade Broder! Så väl Brors bref af d. 3 lurjus, som den
med Skepp. Berg sände lådan ocli böckerne, bar jag bekommit:
sarat afiägger för Brors dervid bafda bestyr ooh besvär, skyldi-
gaste tacksägelse! Aflämnade Lönrotb någon räkning öfv. de för
Bibkt inropade böckerne? En sådan behöfver jag til verification
vid Bibbs räkningen; ocli om ej lian den afgifvit, måste man väl
af auctions-protocollet kunna den erhålla, då jag på Bibbs handel
lärnnar Bror förtekning. Utgifterne för hela sändningen, täckes
Bror uptaga mig til last.

Svenska Acad:s alla skrifter hafva haft synnerl. åtgång; få
se, om ej någon ny edition af dem påtänkes! Det lär visa sig i
höst, sedän ang. dess upståndelse el. eviga död beslut blifvit ta-
git! Med Hargs papperet är ej så stor hast; men om jag af
postpapperet kunde få häldst en bok, ju förr desto häldre, vore
det väl. Hu lära ej några Äbo-fartyg vara i Stockh. qvar, om ej
någon hit resande kunde upfiskas. Här börjar starkt pratas om
Kg:s öfverkomst i sommat til Finland; soml. låta lionom resa allt
til Petersburg: kan sädant vara troligt?

En Haartman, Beg. Eältskär vid armeens ilotta i Stockh.,
är hitkommen, at i största behändighet afgöra sine medicinska
examina; fast vår krigsfärd, som medtog alla vara medic. studiosi,
hiudrade promotionen i år, så skola dock til nasta sommar veder-
börande göra sig färdige.

Landsh. Lode har såldt sit Savamäki til Capit. Ehrenmalm
(Samuelsson) för 100 tusen DL, och Prof. Hellenius sit. Joensuu
til Eeinh. Bremer för 60 tusen Dl. k:mt; den sednare slipper
derigenom ali sin skuld, och får pg:r öfver. Lagm. Stålhand-
ske fortfar i sit tilstånd, som ser vådligt ut. Haartman säger, at
ej annat än en god dosis Gull-pulver kan hjelpa honom, men at
ondt är efter en skicklig apothekare som kan bereda det åt ho-
nom. Koskis Armfelt höll i går bröllop, hvartil hän hade hu-
dit Landshöfdingen och Biskopen; hau har gift sig med en bond-
piga, som ej en gång kan svenska; partiet är dock ej olikt! Men
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mera undrar jag öfv. den berättelsen at Ass. Eibben skal gifta
sig med Eva Sacklen (Commerce-Eådets dotter) som vi hallit
för kollrig!

Jag undrar högel. deröfver, at jag ej bört det minsta af de
böcker som Dr Liideke skulle öfversända. Månne hau glömt bårt
hela saken? Af Sundel har ej heller något hördts, hvarken ang.
Upsala dispp. ooh böcker, el. inrikes exemplaren.

Dr Pihinään, som til marknaden hitkommit, låter hälsa. Jag
hör at Holmberg återkommit; men ännu har jag ej träffat ho-
nom. -Yi äre vid hälsan; fast väderleken, ifr. den ovanliga vär-

inen blifvit ovanl. kulen, med regn och blåst. Tvänne af väre
Spanie-farare hafva åter i dessa dagar hemkommit. Må väl!

D. 16 Jun ii. Pöreg. bref kom, genom min drängs försum-
melse, at sändas så sent på posten at det ej mottogs: derföre bi-
fogar jag mi några rader. Prof. Scbnlten är i staden, ocb bar
lämnat mig medaillerne ifr. Dr Bladb. Af Litt. Tidningen för
1795 bar jag ej fått 4:de qvartalet: Bror lär glömt at uttaga det.
Slagtaren Nyman, af Stadens rikare borgare, är död. Holm-
berg bar jag råkat: ban pladdrar effcer vanligbeten. Men af Böc-
kerne ifr. Liideke bar ej bördts. Adieu!

LXXXIX.
Ankoin d. 27 Jumi.
Besvar. d. 5 Julii.

Åbo d. 23 Junii 1796.

Min Högtärade Broder! Med Dr Haartman (Eeg. Pältskär vid
Armeens ilotta i Stockh.) som värit här för at stå med. examen,
sänder jag til Bror Exemplar (af de som til Bror blifvit lämnade)
utaf de 2 sednaste delarne af Alopaei Hist. Lit. Fennica, för at
se på för ro skull: det arbetet tål mycken tilökning, men det är
redan något at början sker. Item förre delen af en disp. om Tion-
dens Historia, som jag begynte utgifva, men som respondens, en
fattig Småländsk bondeson, ej orkade hei och hållen låta trycka,
utan skal en hans landsmah i höst utge andre hälften. Ock denna
disp. innehåller endast primas lineas; men jag har nog lust, at en
gång utarbeta den omständligare.

I anledn. af denna disp. har jag fnnnit, hurn slarfvigt väre
gamle Landskaps-lagar (en så ypperlig kalla för vår Historia) aro
både ederade och öfversatte och förklarade: det vore et ämne, för
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en Juridisk Historicus! Men så beköfs dertil tid, tålamod ooh
skarpsinnighet, förutan kunskap i språket och vetenskapen. Yärrst
blir, at kuuna urskilja, hvad af äldre ooh, nyare tid finnes ihop-
bragdt. Som jag mycket misstänker, at de g:le Anglo-Saxiske
Lagarne, mediate medelst de Norske, mycket influert på våra, så
blefve flitig jämförelse med desse bägge, tvifvelsutan af särdeles
uplysande hjelp. I sednare delen tänker jag kärtel. fullfölja Hist.
om Tionden, först på Gotland ooh i Finland, sedän förändringarne
genom ooh efter Eeformationen, helt kårt. Jag har ock begynt
fortsätta Celses Bullarium, nami. recensera Fredenheimska Col-
lectionen; men som blott 2 delar utkommit, spar jag deras öfver-
sändande, tils litet mera hunnit tryckas.

Om Bror får någon ledighet, så glöm ej Ackola saken! Nu
berättas här att allt grälet med våre grannar är slutadt (ej justpå
det honorablaste sättet för oss), at våre Eegementer skola hem-
komma, ooh at Gen. Budberg, såsom Ambassadeur skal i dessa
dar anlända: skjuts ooh båtar för honom aro redan bestälde. Måuga
underl. rykten löpa här i ani. af b:te förlikning, såsom at Eiks-O.
skal taga afsked (ooh Gen. Taube komma i stället, h:ket sednare
stöter så mycket på Armfelts pian, at i den händelsen ej en gång
dennes återkomst kunde bli orimlig!); at E. skal för sin hälsas
skull resa til Spa el. Achen etc. Gud låte den österländske influen-
cen ej blifva altför despotisk! Nog har jag frågat Bror allehanda;
hvaraf ej allt förtjenar svar; men somlige puncter önskade jag
dock få uplyste.

I nasta Tisdag blir mutatio Eectoratus, sedän Cantzlerns svar
ändtlig. anlände. I dag praesiderar jag ännu, som är sidste actus
för denne Läse-termin. Som Fru Juslen lofvat komma öfv.
hit, så har jag fallit på det förslaget, at bedja Bror vara god och
låta hennes dräng, som känner den skräddaren hvilken i fjol åt mig
arbetade, gå til samme mästare och fråga, om lian har market i
behåll som lian tog af mig? Yore det så, skulle hän förfärdiga åt
mig en frack och väst, hvartil Bror täckes vara god och köpa upp
kläde, efter skräddarens requisition. Jag vil hafva blott en hvar-
dagsråck. Bror låter Norgren söka upp och hämta profver, hän är
beställsam och kunnig. Af det klädet som bilagde prof utvisar,
hade jag i fjol kunnat få alnen för 40 Dl. i klädesboden närä Myntet.
Här aro kläden altid dyrare. Men kan klädningen ej där förfär-
digas, borde dock klädet hitsändas, och det med första lägenhet.
Item något starkt svart tyg, til 2 par hvardags-byxor. Om Bror
nyttjar til denna handel b;de Norgren, torde Brors besvär blifva
mindre. Til detta och iiere behof, bilägger jag härhos 27 Eiksd.
specie! Må väl!
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xc.
Ankoin d. 3 Tuin.
Sesvar. d. 5 d:o.

Åbo den 27 Junii 96.

S. T. Med sidsta post bade jag aran at skrifva Bror tili, ooh
tillika sända mera pg:r tilde många commissioner kvarmed jag
plågar Bror. Jag lär då glömt heratta, at jag erhållit Brors ange-
näma af d. 17 lurjus, ooh at jag med Eeg. Fältskär Haartman
sände den Bror tilhöriga Estampen öfv. S:t Catharinas förlofning
med Frälsaren, om h:ken emellan Bror ooh Fredenheim värit
tvist: på det at den må bli slutl. debatterad; ty ban bar ändtl. velat
se den. Jag bar af Haartman fått Lönrotbs räkning på vårt
upköp vid Baeckska auction: om Bror ej redan begärt räkning
af auctionisten, så upskjut dermed, tils jag binner vidare ntreda
saken. Jag bad Bror vara god ocb handia åt mig svart byxtyg;
det förstås at det ej får vara siden. Het begärs subscription (bos
Ekmansson) på K. Gustaf Adolpbs portrait af Bause: jag ville
gerna bafva det. Hurudane aro Lybeckers poesier, ocb förtjena
de ägas?

Jag var midsommarsdagen til måltids bos vår Bisp; då ock
Eyska Ambassadeuren (ni fallor) Budberg var där; ban syns vara
slipad ocb poli! Hans Secretair Alopaeus är bror til bonom som
bos oss studerade. Få nu se, burudana de slutel. compositions-
vilkoren blifvit! Om de många rykten bär gå, äre vi nyfikne at
få ljus. Tack för det märkl. pappret som var i sidsta brefvet!
Budberg berömde mycket vår unge Kungs upfostran!

I morgon sker mutatio Eectoratus. Transl. Polon var bos
mig, ocb ville plåga mig med genomläsandet af bans Finska öfvers.
af Krigsarticlarne; men jag ursäktade mig: imedlertid bindrade
ban mig at skrifva detta bref så omständl. som jag ärnade; det
skal ske bärnäst. Må väl!



XCI.
Anltom cl. 4 Julii.
Besvar. d. 5 d:o.

D. 30 Junii.

S. T. Sedän ämbets-göromålen nn npkört, så at endast Bibliotke-
kets beredande til ordentlig inventering i liöst, mig sysselsätter,
har jag ledigbet at skrifva et omständligare bref. Jag begynner
med en rättelse i min mineralvattens requisition, som Prof. Haart-
man nn så föreskrifvit, at af Pyrmonter-vatnet 20 bonteiller tagas,
såsom först ärnadt var, men af Selteser blott 10 krus, ock i stället
för de andre 10, lika många (10) bonteiller Spa-vatten. Jag hoppas
denna ändring kan ske utan ali olägenhet. Jag kade väl ärnat
sjelf äfven nyttja Pyrmonter-vatten, men min resa til Tavastl. ock
Nyland, ock efter återkomsten derifr. en annan til Ikalis (i säll-
skap med Tengström ock Widenius) at reglera våre Kybyggs-
anstalter derstädes, ock taga närmare knnskap om visse delar af
kuskållningen med väre kemman där (ock i Kyrö), betaga mig
dertil ali tid.

Det är ledsamt, at Bror just denna årstiden, då ledigketen
vore i llere afseenden nyttigast, skal vara så mycket syslosatt.
Hnru länge skal det räcka? TJnder min resa ärnar jag, jämte
fortsatt förbättring af Tnneldska Geograpkien, fullborda et kårt
ntkast til en Pinsk Grammatica, til kvars utgifvande jag, af den
ledsamina bristen på en sadan bok (sedän ej keller Yhä el s nn-
mera finnes til kops) ock lieres trägna ankållan, resolverat mig;
jag utger den anonymice, såsom en förelöpare til en mera fullstän-
dig Grammatica, endast at provisionellt afkjelpa den näryarande

förlägenket kvari de befinna sig som vilja el. beköfva lära kanna
detta språk. Jag kade önskat, at få rådgöra med Bror ang. någre
tvifvelaktige pnnoter; nn kar jag kär ingen at tililtä i den delen.

Om ej ovissketen ang. terminen til Fru Jnslens öfverkomst
nödgade mig at qvarblifva i staden åtm. tils nasta post anländt,
så skulle jag i morgon göra en kten resa ut til Loftsdal ock
Probstvik; nn vet jag ej, om jag får dertil tid, innan den vidlöf-
ligare resan skal anträdas, som sker efter 14 dagar. Lindqnist
reser i dessa dagar, med hela sit Hus, åter up til Teisko (Gripen-
berg på Kovero), at där passera sommaren. Haartman flyttar
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sin famille nt til Haadelma öfy.' sommaren, men reser alla dagar
in til staden; hans Frn liar ännu ej fullkommel. öfvervunnit sin
frossa, af h;ken sjnkdom jämväl hans barn värit anfallne; äfvensom
frossan här i gemen mycket grasserat.

Cons:m Acad. kan ej tå den istadige Jacob Bonsdorff at
foga sig; i stället för ordentlig Lections-sedel, har hän inlämnat
et långt bref til Cantzlern, det hän til Deoanns Fac. Theol. insändt,
försegladt med utanskrift, til Cantzlern, men påskrift at deri fins
hans lections-sedel; förmodl. innehåller den hans justification emot
Consistorii påminnelser, och invectiver öfv. Faculteten, sådane som
hän förra gången til Facnlteten inlämnade. Men Cons:m anser
lagstridigt och sig ovärdigt, at insända en sådan förseglad lec-
tions-sedel, ntan befaller honom inlämna den volant, ty Hector och
Proc. har rätt att dervid bifoga sit yttrande, om de så finna nö-
digt; säkert lyder lian ej med godo, ntan få vi lof at gripa til
alfvarsammare medel. Klaga må lian hos Cantzlern, men vi skicka
ingalnnda in hans skrifter, det må hän göra sjelf; och imedlertid
skal hän lyda stadgad ordning och Consistorii befallningar. Hän
anser det så aldeles för sin rätt, at undandraga sig alla föreläs-
ningar, at lian ock af den grund nedlade Curatelen, at hän så
säilän ärnade vistas inne i staden. Derföre intimerar lian at läsa
öfv. något specielt ämne, som lian så vidlöftigt uttöger, at studen-
terne ej vilja höra honom, och när lian då någre gånger inkommit,
och ingen anmäler sig at höra honom de 2 el. 3 vissa timmar i
veckan, som hän behagar ritsatta, tror lian sig dispenserad ifr. at
läsa el. halla sig inne i staden. Cons:m deremot har sagt ho-
nom, at hän alla lördagar bör vistas inne, och läsa i hvad de stn-
derande, innom hans facnltet, af honom begära, t. ex. coll. dispu-
tatoria, skrif-öfmngar etc., emot vanlig betalning. Med et sådant
förhållande recommenderar hän sig sannerligen icke.

Jag lär redan berättat, at Haartman fått af Lönroth räk-
ning så väl på sine egne som Bibds böcker, Inka på Bäckska auction
blifvit köpte; och behöfves på dem så mycket mindre någon vidare
räkning, som de för et liderligt pris, til större delen, blifvit inro-
pade, så liderligt, at jag ej begriper Imru man derföre låtit dem
bårtgå, och än mindre, at så få kännare och älskare af slike böcker
i Stockh:m funnits, at de ej högre stigit. Men de voro ej mode-
böcker. Hvarföre jag ej trodde 4:de qyartalet af Litt. Tidnin-
gen hafva ankommit, härrörde deraf, at alle mine Colleger försäkra
det de ej sedt detsamma, ehuru jag alltid sändt dem i kring, så
snart jag dem genomläst; men jag misstänker nu, at Griibben Bi-
spen, til h:ken jag detsamma först sändt, detsamma förlagt, hvarom
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jag skal närmare undersöka. Blir ej annan råd, så måste det sär-
skildt köpas; livarein framdeles.

Nyketerne i Brors sidsta voro värkel. förvånande! Nog hade
vi af en kärigenom resande Oonrier kört, at E. Canc. akulle afgå,
ock B. Taube komina i stället (aldeles efter den tryckta planen!),
inen kunde dock ej tro, at de arresterade så snart, ock fröken så
brillant, skulle restitueras; än mindre at Armfelt, efter allt det
smuts på honom blifvit kastadt, så snällt skulle med ali eclat åter-
komma! Sant är, at nöden bar ingen lag, men kunde ej vår ställ-
ning i ans. til grannen ifr. början ses vara sådan soin man nu,
efter så många omkostnader, så mycket väsende, så kögt språk, så
sällsamma demarcker, funnit den vara? Ock är allt detta förlåte-
ligt? Ar nationens så oförståndigt ådragne skymf ursäktelig? Ar
det klokketen el. en blind passion, som allt sådant beredt? Ock
kumia visse rådgifvare tro sig kuuna rättfärdiga sit förkållande?
Många andra reflexioner truga sig på en nnskja, vid betraktande
af dessa indigniteter! Men factum keri non potest infectum. Mär-
keligt blir at se, kuru soml. vilja circumvallera sig mot befarad
otour, ock skaffa sig förmåner som de koppas kuuna få bekålla;
jag fruktar sannerlm at somlige Zeloter (t. ex. H.) illa missräknat
sig, om de ej i tid se sig til goda. Det ser man imedlertid, at
Sverige ej är så fattigt, soin mången kunde tro, utan kar råd nog
at belöna trogne tjenster!

Huru går det med Hof. Canc. von Engeströms Legationtil
"Wien? Eller återfår kansin sysiä? Ibl. prat som kär vankar, är
ock at Rosenstein skulle bli Hofeantzler! Men de arresterades
triumpk var kär ej förut känd; Ock ekuru Eru Armfelt skrifvit
til sin Svärmor, at kon jämte sin Herre, ärnade i sommar åter-
komma, ville man ej tro det så kastigt kumia ske. Inter nos, var
det vice Pres. Hallenberg, som rådde g:le Armfelt, då kan körde
kuru stor ömket kan beköll för sin då olycklige son, at til Test.
bifoga en apostille, om kans arfsrätt, i fa 11 kan nånsin blefne re-
stituerad, som gubben då ansåg omöjkt, men H. anmärkte kunna
möjeligt vis, likasom många andra otroliga saker, dock fram-
deles kända!

Ekuru det esomoftast berättas, at väre Eegementer skola oför-
töfvadt få hemlof, så upskjutes likväl dermed, den ena gången efter
den andra: såleds måste antingen Kungen värkel. väutas öfver, el.
är någon annan politisk maneuvre å färde; kostnaden för Kronan,
ock saknaden för landet, under instundande kö-bergning etc., är
likväl betydelig!

Jag nämde sidst, at jag midsommarsdagen spisade kos Bi-
spen, då ock B. Bndberg var där; kan taite med myeken öfver-
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läggning, gick aldeles icke in i yisse ämnen, berömde vår Kung
(såsom tres bien eleve etc.), men förekom mig något alfecterad i
sine manierer. Nu lärer väl den andre Budberg (sora bar taite
så ovettigt) återsändas; om jag börde rätt, tyckte jag at Generalen
sade det ban ej yar af samma famille?

Nu bafve vi äter fått yackra sommardagar; men sedän yädret
gick til Norden, hafva nätteme yarit nog kalle. Gnd bevare ifr.
frost! Bror frågade en gång, b;ka delar vi ägde på Bibbt af Be-
rättelserne om Danska missionen til Tranquebar. Jag mins ej, om
jag derpå svarat, men finner en lapp ligga för mig, byarpå jag
annoterat, at vi ägde et ntdrag (Anszug) af desse Missions-Berichte,
ntgifvet af en anonymus ifr. 1705 til 1736 (Halle 1771 4:o), ocb
sedän fortsatt af Niekamp til ocb med 1762. Äfven äge vi af
Freylingbansens Neuere Gescbicbte der Evang. Missiona An-
stalten in Ostindien, 2,3, 4, 9—13 Stuck.

En ting förebrår jag mig mycket, nami. at jag ej nnder min
sidsta vistelse i Stockban upvaktade Presid. Eosenadler, som så
frikostigt skänkt böcker til Upsala ocb til Wet. Acad. af sit talrika
Bibliotbek; kanske man ock kunnat skafPa någon del deraf åt vårt
Bibbk? Yet Bror någon ntväg, at komma åt bonom (som skal
vara blind) för at bos bonom insinuera en sådan idee?

Nyfiken är jag at veta, burudan vår relation til Erankrike
nu är ocb blir, sedän den Östra infbiencen begynt visa sig så mäg-
tig! Det folket bar visat samma energie, som entbousiasmen efter
revolutions-yrsla altid alstrat, t. ex. Engländarena i Cromvells
tid. Jag bar nu läst Adlersparres Statsmäns lefnads-märkvär-
digbeter; några få trögbeter i stylen afrålknade, förmodl. bärrörande
af för tvungne öfversättningar, ocb någre inadvertenser öfversedde,
är boken rätt läsvärd; men burn bans fribets-ifver ocb nit för up-
lysning ocb skriffrihet må bebaga vederbörande, bar jag lust at se.

Här påstås, at Exc. E. för sin af mycket arbete försvagade balsa,
beböfver anlita varma baden i Acben, etc. Tänk, om vi bade valt
bonom til Cantzler! Då torde vi snart återfått bans företrädare,
såsom nu aspecterne visa sig; men nu boppas jag, at vi få bebålla
vår nuv. välmenande, eburu svaga, Styresman.

Lustigt är, at Einnarnes onyttiga nit at marcbera ocb befordra
marcben til gränsen, för at göra en numera i nog löjelig dag sig
teende fåfäng demonstration, värkel. ådragit oss upmärksambet, så
at vi blifvit värdige ansedde at (för at nyttja Fransmännernes ut-
tryck) bafva gjort oss väl förtjente af Eäderneslandet! O bvilken
stor comedie i denna verlden spelas! Jag boppas Bror riktigt
erbållit p:grne som jag med sidsta post öfversände. Må väl!
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Ankoin d. 18 Julii.

Åbo d. 14 Julii 1796.

S. T. Min Högtärade Broder! Nu har jag 2;ne Brors ang. bref
af d. 5 och 8 hujus at besvara. Mycken tacksägelse för Brors
besvär ooh goda anstalt om minä commissioner! Förmodl. lärer
jag ej kanna dröja så länge at jag bar råkar Fru Juslen; men
sakerne mottagas, de privata af minä Systrar, ooh böckerna til
Bibkt af Secr. Alanus. Rog är Anacharsis dyr! Men om den är
af Pariser editionen, med alla tilhöriga Charter och Tabeller, så
pröfva sjelf, om det exemplaret bör tagas: jag är i alla fall nögd
med Brors åtgärd! Martens bok känner jag af Recens. i Gött.
Anzeigen; vi äge på Bibkt Ronsset, Lamberts Memoires och
Dumonts stora värk; i fall Bror tycker at b;te arbete tarfvas, kan
det köpas, hvarom jag dock ej anna kannat i Cons:m anmäla.
Af Baase har jag förut åtsk. lärde; Prinsar samlar jag i allmänhet
ej, men Gustaf Adolph förtjenar ett andantag.

Af en betydl. man soin Bror känner, och ej plägar göra hem-
lighet af hvad hän vet, hörde jag at ehnru B. R. figurerte såsom
R. C. i B. Sp. [Sparres] frånvaro, dock Ryske Amb. ej visat sig be-
nägen at med honom conferera! It. at Aminoff skulle transpor-
teras til Wismar. Men om Ehrenström förmälte hän intet.

Til Fredenheim skrifver jag och complimenterar då tillika för
presenten! Jag skal se efter den rätta Estampen, så snart Erä
Predensköld återkommer; hon har gjort besök på Kankas. Af
Soarins disp. de Decimis är blott första delen utkommen, och sträc-
ker sig ej mycket öfver förberedelsen. Brings d;o går litet längre.
Men ock hän har ej nyttjat nog sabsidier. För Brors gynsamma
löfte om Isl. och Danska Kyrkolagarne blir jag Bror högst för-
bnnden. Sedän blir frågan, hara man skal öfverkomma de Anglo-
Saxoniska och Norska d:o? Efter at i disp. hafva arbetat före,
ville jag sedän i Witt. Acad. Handl. införa en fullständigare och
mera sorgfällig afhandling; ty disp. blir svårare at förvara och
nyttja för älskare af dessa slags undersökningar.

Ra har jag ej, sedän återkomsten ifr. landet, hört huru det
står tili med Stålhandske; men Gr. Taube är dålig." Hän påstår
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sig ha lungsot; har värkel. svårt bröst, är affallen, £är ej sömn, och
liar en hectisk feber. Jag är ej medicus; men lungsot tycker jag
icke det är; snarare fruktar jag, at en lila vårdad rliume, med
kanske bämorrboider som tagit orätt gång, ansatta bonom, förenade
med någon bypocbondre, bdket sednare hän dock ingalunda vil
tilstå. Hän är blefven med Haartmans curmethode så missnögd,
at hän är hoit ond på honom, såsom den där skaffat lungsoten på
honom, och nyttjar nu Pipping, som (efter vanligheten ibl. me-
dici!) casserat den förres, och börjat hei annan cur, går starkt
på med iglar, spanska flugor etc. Kanske det är bättre; jag kan
ej dömma derom. Imedlertid är den sjuke värkel. at beklaga.
Pörkyluingar äro väl i alla fall en hufvud-orsak til sjukdomen.

Förkylningar och frossor (de sednare rätt envisa) hafva här
denna tiden mycket herrskat.

Då jag efter återkomsten ifr. Skären var hos Gr. Taube, be-
rättade hän mig at Pres. B. E. [Baron Eeuterholm] vid sin ge-
nomresa gjort honom en visite (och det har skedt niidt på ljusa
dagen; lian plägar annars resa genom Åbo nattetid, och ej bevär-
diga någon m:skja med sit besök!) och värit säker om affairerues
bibehållande i sit förra skick!

I går var jag til middag hos vår Bisp, och träifade där amir.
v. Stedingk (som skal här dröja i några veckor el. månader) och
Ofv. L. Knorring, som ifr. Stockh:m återkommit; om hän fått ut
p:gr (h:ket var hans ärende) för gjorda leverantser, vet jag icke.

Jag lär förra gången berättat, at gubben Essen vallat, det
et partie bränvin såsom underhaltigt, och skor såsom vårdslöst och
bedrägligt gjorda, blifvit casserade: det lefveranterne ej tycka om!
Ibl. dessa nämner malicen vår Landsh. (som i dag på Eunsala
håller bröllop åt sin äldsta dotter).

Ändtl. hafva våre Eegementer hemkommit, som i flere afse-
enden är önskeligt; de behöfvas nu til biträde vid höbergningen
etc. Höet blir ej så ymnigt som vi hoppades: den kalla väderleken
hämmade dess växt, och vintern har ock något skadat roten. Men
så går det dock an, hvad hårdvalls-ängarne beträffar.

Ifr. Helenius och Schulten bör jag hälsa. Jag besökte dem
bägge, i sällskap med Widenius. Loftsdal är en betydlig egen-
dom; men förfallen, så at den behöfver mycken hjelp: äng och
betesmark är skoglupen. Åkern har Hellenius redan hunnit
tämmel. dika och sätta i ordning. Hufvud-ängen låter hän afElimä-
boer updika, ooh har gjort början med ängs-rödning. Schultens
trädgård är i sitt slag förträfflig, näml. ej grann, men oeconomisk.
Hän har skön frukt, af både äppel, päron, plommon och kersbär;
träden voro så fulle med kartar, at det var en lust at påse; men
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äppelträden stå för tätt, bvilket ban nn nog ångrar. Bägge desse
landtboer mådde vai! Yår resa var angenäm.

Under min frånvaro liar Oons. Aoad. fortfarit at byltas med
vår Tbeol. Adjunot, som i stället att inge vanl. leotions-sedel, in-
sändt til Tbeol. Tao. Decanus et försegladt bref stäldt til Cantz-
lern, dock med påskrift at deri fanns bans Lect:s-sedel. Cons;m
kallade bonom in, at få ytterl. påminnelse at vanl. densamma öppen
aflämna. Men ban kom ej, gjorde sig sjuk; ocb skref sedän en
billet til Hector, at brefvet kunde upbrytas, hvari Lect:s-sedeln
knnde finnas. Men då Cons:m ytterl. kallat bonom in, bar ban
svart Cursorerne ovettigt. Få nu se, bvad vidare sker.

Jag ärnade, tillika med Prof. Gr. G-adolin, såsom i morgon
anträda vår resa; men vår blifvande knsk, bans dräng, fick åter
et recidiv af sin för Hera veckor sedän öfvervnndna frossa, ocb
vi bafve derföre nödgats npskjuta resan tils i nasta måndag. Yi
besöke då Nautila ocb Haarois, resa så genom Alastaro til Hvittis,
vidare til Tammerfors ocb Tavastebus, förmodel. til Heinola, men
visst til Borgå. Ifr. sidstnämde stad rese vi väl ej innan d. 6
Augusti; så at om Bror täckes bedra ocb fägna mig med bref
imedlertid, så adressera dem dit, under min broders eller Dompr.
Alopaei converte. Lovisa ärne vi ock besöka, samt genom H:fors
återkomma.

På aviserne läste jag ibl. notificationerne, at Bokbandl. Holm-
berg bar Middletons Hist. of Cicero, 4 voll. för 3Hdr32sk. ocb
Grillies Hist. of G-reece, 5 voll. för 4 Hdr 28 sk. (förmodl. af Tbur-
neysens tryck i Basel). Yar god ocb köp dem åt mig. Om i Stockb.
finnes Blairs Lectures on Ebetorik, (på Engelska; af Baselskt tryck
fås de för bästa pris), ville jag ock gerna bafva dem; jag äger
fömt en Tysk öfversättning.

Ibl. de många saker bvarmed jag besvärat Bror, böra ock
någre Juridiske responsa som jag på en ocb annan fråga begärt.
l:o. ville jag veta, burn många proc. Bok-auctionisten efter lag
ocb praxis där på sidan, bör ba för sit besvär? Derom tvistas
ofta med vår Hedenström af Sterbbus etc.: jag ville derföre at
Cons:m skulle solenniter förständiga bonom bvad ban bar rätt at
fordra. 2:o. Frågade jag, buruvida någon författning utstakar, om
krono-skjntsen skal utgå efter mantal, el. om små ocb stora gårdar
böra skjutsa lika, el. med så många bästar de råka äga? 3;o. Yi
vete, at Cons. Acad. Ledamöter ej få lana något af Acad;s p:gr;
men fins ej någon generelle författning, som förbjuder ledamö-
terne i alla collegier, som bafva publike medel at förvalta, tilat
af dem taga el. erbålla något lån? Yar god, ocb säg mig, bvad i
desse stycken lag ocb stadgadt må vara!

36
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Om jag ej skulle härifr. vidare binna skrifva innan afresan,
så skal det visst ske ifr. Tavastebus. Må väl! Widenius bar jag
tilsagt om räkningen.

XCIII.
Ankoin d 22 Julii.

Åbo den 18 Julii 1796.

Min Högtärade Broder! Yi kade redan faststält vår Rese-Termin
tils i dag kl. 9 f. m., då i går aftons Fru Juslen liiti anlände;
bvarföre vi måste npskjuta resan tils i morgon. Jag får således i
dag rådrum, at innan min afresa låta taga upp alla minä saker
ifr. fartyget; ocb aflägger ödmj. tacksägelse för Brors myckna
besvär med alla roina mångfaldiga commissioner. Bär Bror råkar
Dr Liideke, så var god (i fall det ej förut skedt) ocli betala bo-
nom, utom hvad lian fått för de Dantzigske böokerne, ännu 5 E,dr
16 sk. för någre ban dessutom skaffat mig. Bror lärer väl få göra
betalningen i E:gälds sedlar med agio, som då annoteras (nami.
bela summan, tilbopa med agio). Brors bref af d. 12 bujus er-
böll jag i Lördags.

Ännu pratas bär mot ocb med om Kungens resa; en del påstå,
at ban d. 1 Aug. afreser; andre, som medgifva at Byska Hofvet
derom negocierar, försäkra at Kungen sjelf ej låter dertil förmå
sig. Som Lybeckers poemer ej lära vara dyra, kan Bror vid
tilfälle bitsända dem; Ficbte tar jag med på resan; den förarge-
liga Kantiska Jargon, som jag vid första påögnande mötte, lärer
göra bonom bårdläst; men jag skal försöka, om ban af en non-
adeptus kan förstås. På matapbysiska subtiliteter synes deri ej
vara brist, äfvensom på et onödigt-vis abstract föreställnings-sätt.

Litet bättre tyoker jag Gr. Taube är; men Stålbandske
äter ej oftare än Prof. Pipping tvingar bonom dertill; bans kraf-
ter aro i starkt aftagande.

Pramför minä fenster, på lilla torget utanför Anat. salen, låter
nu vår Magistrat gräfva en brunn, dit Kuppis vatnet skal ledas,
ocb sedän vidare förbi Anat. buset ned til ån, i stället för den
längre vägen efter Heldtens ränna. Yår Bisp skal bafva förmådt
dem dertil. Må väl! Fru Juslen låter balsa.
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xciv.
AnTiom d. 15 Aug.
Bsv. d. 1 Septbr.

Borgå d. 9 Aug. 1796.

Min Högtärade Broder! Just som jag skulle ifr. Åbo afresa d. 19
Julii, bade jag den fägnaden at erbålla Brors bref af d. 15:de.
Om icke vår Bese-Termin blifvit, i ani. af Fru Juslens ankomst,
på några dagar upskuten, så kade jag då redan värit bårtrest.
Det måtte regnat mycket, under det posten var på vägen; ty både
Brors bref ocb Ofver-Intend. Fredenbeims bilagde förtekning
på hans til vårt Acad. Bibkk gjorde present, voro af vätan på
någre ställen så skämde, at de med möda kunde läsas. Alit hvad
som fölgde med Fru Juslen, emottog jag riktigt ocb oskadt, samt
tackar hjertel. för Brors bafda stora besvär med minä många com-
missioner!

Som vi spisade middag d. 19 Julii bos Widenius på Kautila,
så fick jag tilfälle at straxt til bonom aflämna Brors bref. Un-
der vår resa hafve vi som oftast baft regn, som dock endast en
gång var besvärligt. Vi togo vägen genom Haarois (för Prof.
Gradolins skull) til Tammerfors (som är i et beklagligt förfali)'
voro inne bos Prof. Gadd på Karia, Ahlman på Hattanpää,
Äimelaeus (Häradsb.) på Sorola, Pälkäne ocb Hattula prästgår-
dar, ocb kommo til Tavastebus d. 27; samma dag begrof unge
Camer. Nordensvan sin Fru (Bisk. Cygnaei dotter), som dödde
i första barnsängen.

Under resan ifr. Tavastebus til Heinola (där vi ej träffade
Landsböfdingen bemma) foro vi, vid Anianpeldo, til Major Wet-
terhoffs boställe Salo, med båt. Detta påminner mig om bans
vederpart Hagelberg; bvad är nu bans öde?

I Tavastebus berättade man oss för visst, at Kungen ocb
Hertigen skulle resa i denna månad til Petersburg; bär bafve vi
sedän blifvit derom så förvissade, at ingen tvifvel vidare äger rum.
Ocb som det säges (quod mirum!), at äfven Landsb. Rosenstein
skal vara med ibl. Konungen rese-följe, bade jag önskat at vid
bans ankomst vara i Åbo, som nu ej kan ske; få se om jag nu
någorstädes kan råka bonom. Ifr. Heinola resto vi til Keltis, be-
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sågo stället där Anjala stått, ooh. börjän tili fästningen vid Willickala
(som efter ansenl. kostnad, nu får förfalla, ntan at bopp är om
dess fullbordande), besökte Abborfors, ock kommo d. 5 Aug. til
Lovisa, där vi togo i Prästgården qvarter, ocli mådde yäl, til d.
7, då vi liitreste.

Den 6 voro vi til Svartholms fästning, kvarest åter Strand-
värkens fullföljande i år företagits, men de gamla mnrarne, som
til en del förfalla, ej repareras. Där och i Tavastekus arbetade
Osterbotningarne på fästningarne (såsom ook sker på Sveaborg och
vid Hangö); när de andre Regementerne fingo marckera kem, så
måste desse syndare blifva qvar på fästnings-arbete intil sedna
kösten, likasom alla åren skedt: blott för det de inga kemkalls-
p:gr kade at låta afprata sig!

Rågsädet var öfv. den del af Finland vi genomfarit, mer ock
mindre vackert; dock merendels svagt; bäst i Loimijoki. Deremot
stod allt vårsäde kerrligt; jämväl de rågåkrar som blifvit omsådde
med korn (t. ex. på Hattanpää) stodo frodiga. Den 1 Aug. sågo
vi, närä Heinola, de första Rågskylar. Sidstnämde fläck kade
några vaekra Trädkus (ibl. Inka det odugliga Landsköfd. Huset
dock ej får räknas), men är annars ganska obetydlig. Probsten
Calonius, äfven som Brors syster ock svåger i samma Prästegård,
mådde väl; kan kade kos sig en brorson (Ckrist. Calonii), ännu
liten, ock en systerdotter (Limatia). Här tänke vi dröja någre
dagar, ock så genom H:fors fortsätta vår återresa. Med oföränderl,
kögaktning ock vänskap etc.

P. S. Yi bo bär bos Dompr. Alopaeus, som låter mycket
balsa; äfyen som Fru Juslen.

P. S. Fru Juslen bar under sin bitresa sjuknat, ocb köm-
mit rätt krank bit; någon rörelse i gallan, samt tilstött colik,
bafva incomodert benne; dock bar bon nu öfvervunnit denna anstöt.
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xcv.
Anlcom d. 5 September.

Åbo d. 29 Aug. 1796

Min Högtärade Broder! I går affcons återkom jag ifr. min resa,
ooh. ärnade i dag skrifva til Bror et långt bref; men blef kallad
npp i Consistorio til en angelägen deliberation, så at jag måste
npskjuta det til nasta post. Jag var i H:fors under Kungens där-
varo. Hän ankom d. 18 och reste d. 20. Yar om Fredagen (d.
19) på Sveaborg; skulle passera genom Borgå, ligga i Lovisa ocb
d. 21 resa til Fredriksbamn. Ännn hafve vi ej fått Tidningar ifr.
Eyssland. Må vai!

XCYI,
Anlcom d. 5 September.

Åbo d. 1 Sept. 1796

Min Högtärade Broder! Innan min afresa bärifrån, vill jag min-
nas at jag averterade om Böckernes riktiga bitkomst, som Bror
värit god ocb hitsändt; äfvensom angående dem b:ka Dr Ltideke
öfversände. Då jag som snarast råkade Prof. Bilmark, sade ban
sig med en Skeppare, bvars namn jag ej mins, snart vänta äfven
de Lundska, så at bvad vi i år npbandlat, ntom dem Frantzen
bar med sig, binner npställas innan Bibliotbeket kommer at in-
venteras.

Ifr. Borgå berättade jag kårtel. om vår resa: där drögde vi
i 8 dagar, ocb togo derifr. vägen genom Mäntsälä, för at bese
Kellokoski nyss anlagda Bruk (på gränsen mellan sidstn. socken
ocb Tusby) som Krigs-Commiss. Kysten anlagt, i det ban dit-
fiyttat en Hammare ifr. Forsby; denna bar ban köpt för 10 tusen
Riksd:r. Skada är, at ban nyl. begynt anfäktas för en lika stor?
om ej större summa, som i bans krigsräkningar skal brista; så at
om ban ej kan lyckl. förklara sig, ser det Ula ut med Bruks,
Patronen.
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Som vi bunno til H:fors blott par dagar innan Konungens
ankomst dit, så drögde vi där, tils Kungen farit bårt; men denna
tiden var för oss oläglig, då allt folk var med angelägnare saker
sysselsatt. Den 18 Ang. om aftonen anlände Kungen; besökte
Sveaborg d. 19:de ooh afreste d. 20;de f. m. til Borgå ooh Lovisa.
Ätskillige militaire-befordringar (flere öfverstar ocb deribl. Scben-
bom, som under det tilärnade kriget var G-en. intendent, ocb
Boisman vid artilleriet, 2 ofrälse-män! blefvo nämde, utom smärre
officerare) skedde därstädes, ocb jämväl någre Assessorer (t. ex.
Borgm. Mattens ocb Apotb. Elg) blefvo tilskapade.

Alla instämde deri, at eburu nu åtsk. varor, för brådskan
skull, måste dyrare betalas än under sidsta kriget, dock bättre bus-
bållades för Kronans räkning under rustningen i våras, ocb i syn-
nerhet öfver räkenskaps-värket ocb förrådernes vård bades sorg-
fälligare tilsyn. Jag besåg i H:fors ocb på Sveaborg förråderne
börande til Artilleriets ocb Flottans utrustning; ocb så mycket jag,
såsom Laicus, kuude dömma, tycktes de vara i vacker ordning, väl
städade, ocb icke bristfälliga, belt annorledes än 1788! Mundtel.
skulle jag kuuna tillägga åtsk. Eeiiexioner! Om Gen. Carpelan
taltes föga förmånligt; såsom vänteligt var!

Bägge Excellencerne anlände til H:fors den 16 om aftonen,
ocb mottogo upvaktningar d. 19. Officerarne t. ex. af artilleriet
upvaktade dem en corps! Ocb jag hör, at ock bar så skedt jämväl
af Kongi. Hofrätten! Men Academici voro vid deras ankomst så
skingrade, at blott 2 el. 3 fölgt Bispen til dem! Utom G. Gado-
lin ocb mig, voro Gadd ocbLindquist bårta, Scbalberg, Hel-
lenius ocb Tengström på landet, men til Kungens ankomst in-
funno sig bägge de sednare; Scbalberg rapporterade sig för sjuk.
Gerna bade jag värit tilstädes, at visa Bibbt (som nu skedde af
Bilmark); jag bade då säkert klagat öfv. rummens trängsel, som
blir allt större: bade det ej gagnat, så bade det ej beller skadat.
Kungen bar gått omkring staden, äfven under illumineringen, som
värit skicklig nog, eburu ingen transparent varat se, mer än bos
målaren Lucander! Emot Jos. Bremers förbud, (som var frånv.)
lät Magistraten ståtel. illuminera bans nya Hus vid torget. Prof:r
Haartman eclairerade sit Hus med lampor, rätt artigt. Mängden
af folk var, särdeles vid Kungens ankomst, ovanl. stor, ocb träng-
seln på gatorna, jämväl under illuminationen, ansenlig; roligt blir
at få böra, bvad omdöme de Svenske Herrarne fälla om allt detta.
Borgerskapet tycker ej derom, at Kungen ej besökte Kådbuset;
derom talas åtskilligt; det tros skola ske vid återkomsten.

Excellencerne bade bårtrest innan Kungens ankomst; ock de
bade besedt våre märkvärdigbeter; äfven Bibbt ocb Acad. Trä-
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gården. Både här och i LLfors berömmer man mycket B. E:s
nedlåtenhet ooh höflighet, bvari hän öfvergått v. E. [y, Essen],
som dook skal värit illamående! Men på Bibkt bar hän omtalt vår
åstundan at få hjelp til Bibks byggnaden, men somman tyckt
med någon mine af löje! Också B. Axel E. [Eeuterholm] var i
H:fors ooh lät upvakta sig. Yi bägge, som ej hade vederb. kläder
med oss, viste oss på intefc sätt.

Yår Bisp, som af sin ålder ej hindras at vara activ, är af
stiftet vald til Eevisor öfv. Eiksg. Contoiret, och kommer altså i
höst öfver til Stockh:m! På resan märkte jag, at hän låtit Prä-
sterne förstå, det hän ej ville undandraga sig den mödan, om de
kallade honom! Någre vänner hade nami. derom averterat dem.
Men med Prästmöten ochBiskops-visitationer orckar hän icke, såsom
Cygnaeus; man ser, hvartåt förnämsta hogen ligger (inter nos!).
Ibl. de Herrar hän här upvaktade, har man i synnerhet fäst up-
märksamhet vid hans visite hos B. FL, hvarom jag hörde at man
i H:fors vid Exc. E:s bord glosserat! Hvars son är denne unge
Herre? på h:ken nu så mycken upmärksamhet fästes; man sade där,
at K. sedän hän skildt sig från det öfriga sällskapet, flere timmar
haft honom hos sig.

Då vi reste ifr. H:fors, visste man ej annat, än at Kungen
d. 28 farit öfver gränsen; men nu hör jag, at ehuru hau värkel.
då afrest ifr. Lovisa, lian dock vändt tilbaka ifr. Tessjö, hvarest
Ambass. v. Stedingk mött honom, och berättat, at man ej ännu
var färdig til hans emottagande: underligt! I PLfors sade man, at
Stedingk redan förut anländt til Lovisa; resande omtalte, at
hästar voro upbodade til Predrichshamn, at vägarne med mycken
fl.it voro uplagade, etc.; sades ock, at resan ej skulle anträdas, in-
nan Stedingk anländt! Nu blef man i Lovisa ej litet bestört, då det
höga sällskapet återkom; rummen hade imedlertid redan blifvit
occuperade, etc.

Dock har afresan sedän värkel. skedt den följ. dagen, d. 29;
så at Kungen förmodl. var i Petersburg d. 31. Där lära Eyssarne
visa hela sin orientaliska pragt! Huru länge Kungen där dröjer,
vete vi ej; man säger 10 å 14 dagar. Denna ovisshet bryr vara
Landshöfdingar, i ans. til skjutsen etc., ej mindre än ovissheten om
hans resetour. Ty allmänt sades, at hau vid återresanville se Hangö.
Men huru skal lian komma dit? Man säger, at nattqvarter skal
tagas i Ekenäs (där tilf. väre Kungar ej värit), hvarifr. förmodl.
resan skal ske sjöledes til Fästningarne; dertil åter fordras l:o far-
tyg, 2;o vackert väder, på den öpna redden, där hela Ostersjön
påstöter. At resa landvägen, fordrar l:o at voiturerne skola trans-
porteras öfv. Pojo viken, 1/4 mil, 2;o at den gemena vägen långs
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med Hangö udd, skal sättas i stånd, h:ket så kastigt näppel. kan
ske. I bägge fallen måste återresan ske til Landsvägen, antin-
gen ifr. Ekenäs til Karis maku, el. den nya Hangö vägen, som
ännu ej hunnit blifva hård, ooh i h:ket sednare fall voiturerne
ändook skola transporteras öfv. viken.

Vid framresan haun Kungen ej bese Svartholmen; så bråttom
var det. Hu vet man ej heller, om hän tar återvägen genorn H:fors
el. Tavastehus. —■ Galeren med Gardet är här qyar; i Lovisa skulle
Drabanterne etc. qvarblifva; ej heller Gen. Klingspor sades skola
följa med öfv. gränsen. Kungen skal resa som Grefve til Haga,
ooh Hertigen som Gr. til Eosersberg. Soml. sade, at Exc. E. nomi-
natim blifvit inviterad at följa med? Två Ryske Herrar, en Kam-
marherre (Polsk Grefve Welahorski el. dylikt) ooh Leg. Pädet
Budberg, kommo til H:fors at möta Kungen. Få nu se hvad
usus practicus af hela resan blir? Gud låte alli vändas tildet
bästa!

Som ibl. flere rykten här omtalas, at Kungen vid återresan
skal dröja några dar i Åbo (föga troligt!), så hafve vi, för alla
fall, måst vara betänkte äfven på någon Acad. solennitet; ooh derföre
förordnat Tengström at göra sig färdig, om så tarfvas, med en
kårt Svensk oration, ooh Prof. Bilmark med någre Theses, äfven
på Svenska: haec inter nos! Yår Eector ville ändtel. sjelf hålla
denna oration, ooh blef helt misslynt, när vi funno oss nödsakade
at afslå hans anbud. Bror känner Gubbens smak, och huru vådligt
det skulle värit, at släppa honom åstad! Af samma grund påla-
des hän ock, at skrifva programmet på Latin, ehuru hän ändtel.
ville göra det på Svenska. Bilmark är väl ej den lyckligaste di-
sputator, men hvad skal man göra? Jag hoppas imedlertid, at alla
dessa anstalter ej lära behöfvas.

Nu längtar jag mycket at få bref ifr. Bror, som ej på lång
tid skedt; af M. Bonsdorff har jag dock fått veta, at Bror mår
väl. Hvad månge hviska ang. Kröning, Eiksdag etc., tror jag
vara drömmar. Dies dabit. Här pratas ock, at Käjsaren slutit
fred med Fransoserne; vi vänte med begärlighet, at få confirma-
tion derpå! Det är et probleme, hvars solution värkl. måste blifva
besynnerlig; och relation til England, derpå ännu svårare at be-
stämma!

Under resan til H:fors hade Kungen nattqvarter i Bilnäs;
hvarmed, och anstalterne derstädes, små-folket i hans suite voro
mycket missnögde, och svuro ej mindre öfv. Krono-betjeningen an
Bruks-patronen: det hade jag ej väntat. I Helsingfors var illu-
mination blott första natten; at där vankade skott, är lätt at
förstå.
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Gr. Taube bärstädes är ännu sjuk, ehuru bättre än då jag
reste. Stålbandske skal ock vara litet bättre, dock at Prof.
Pipping ännu måste tvinga bonom at äta etc. Imedlertid bar
ban likväl oasserat handein om Friskala, som skedde i bans namn,
oob tager sin gård tilbaka: burn Öfv.L. Knorring får sinä redan
utlagde pg:r igen, känner jag icke, äfven som ej beller resten af
hela denna besynnerl. affaire.

Ifr. Frantzen bar jag bref af d. 6 Ang., då ban var färdig
at inom 3 å 4 dagar afsegla til Helsingör. Jag lär förut berät-
tat, at Staden, på Biskopens förslag, låter gräfva en djup brunn
på torget utanför Anat. buset, bvilken nu båller på at blifva fär-
dig. Timran ocb puinpen dertil etc. består Biskopen, för at gifva
staden mönster af sådan anstalt. Ideen är at draga dit Kuppis
rannan (som nu luktar så illa eto.) under jorden; ban vill, at en
dylik brunn ock skal gräfvas på torget framför Prof. Bonsdorffs
gård, oob rannan derifr. slutel. ledas til ån. Som brunnarne bli
djupare än rännän, binner vatnet deponera det beterogenum det
medför, ocb staden få vatten, bättre ocb ymnigare, bvarpå den nu
lider brist, eto.

Fru Juslen blef under resan til Borgå sjuk, oob åkte in til
v. Grlan på Olckala; bon koni ock sjuk til Borgå, men var bättre då
jag träffade benne, ocb ärnar snart komma bit. Ifr. H:fors reste
jag til Svartå, som ligger vackert, ocb bvarest Linder byggt
oob rastat ståteligen; derifr. veko vi af til Ekenäs, som synes
vara i tiltagande, åtm. i ans. til byggnader eburu Tyskarne lära
styra bändein där (likasom, ty värr, i de fleste andre väre så kallade
städer!). Derifr. satte vi oss öfv. Pojo viken, ocb foro så landvä-
gen til Hangö-udd ocb besågo dess fästningar, Inka väl förtjena
beses; men vägen dit ocb derifr. är gemen; dock är en ny väg
anlagd, ocb til en del redan farbar. Håll står ock på Gästg. går-
darne, oob slutel. vid det så kallade Drotningberget, på fasta lan-
de! närmast fästningarne, bvarest Commendanten bor tils vidare,
etc. Där arbetade 200 man af de stackars Österbotningarne, som
få träla utan uppebör, ocb 2 compagnier Yalldrängar; men öfv.
brist på pg:r klagades jämmerbn. Den 28 Aug. kommo vi bit til-
baka efter en rätt nögsam resa.

Årsväxten på äng blir ej ymnig, dock bjelpelig, men allt
vårsäde är berrligt ocb väl inbergadt til större delen. Sådden är

ock, under lämplig väderlek, nästan fulländad. Men nu önskar
Landtmannen regn.

Haartman är i Wemo med sin unga Fru (som fortfar at
vara sjuklig: en bedröflig proepect för bonom!), dit ock Alanus
är rest, at besöka sit Lallisi Probsten Gadolin i Bierno var vid

37
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mycken vigeur för sine år (hän är 10 år äldre än Bispen), men
Camer. Gradolin är illa sjuk! För öfrigt, intet föränderligt.
Må yäl!

XCYII.
AnTcom cl. 17 Septeinher.

Åbo d. 12 Sept. 1796.

S. T. Sedän jag sidst hade aran at skrifva Bror tili, har jag
emottagit de ifr. Lund, genom Brors goda försorg, hit försände
boklådorna; ooh aflägger för denna Brors fortfarande ynnest ooh
vännskap skyldigaste tacksägelse. Kellgrens arbeten, tredje tö-
nien, och Lybeckers poesier, jämte Blairs Ehetorik voro ock
med. Bror lär ej funnit för godt at taga Anaoharsis Eesa?

Nu är utrönt, at årsväxten på råg blifvit i Finland, öfver-
verhufvud tagen, ganska klen; vårsädet är ymnigare, men gifver
dock ej så god afkastning somman förmodat.Yåre Academici
äro redan tämmel. samlade; Gadd ser ganska sjuklig och affallen
ut/Schalbergs svullna fötter tyckas tilkänna gifva, at hän har
vattsoten i faggorna. Hellenius dröjer ännu en vecka på sit
Loftsdal. Schulten, som nyl. var här, lär i denna vecka resa
af åt Stockholm. Saramäki har Capit. Ehrenmalm, för sit in-
köp-spris, öfverlåtit til sin svåger Capit. Brummer (vid armeens
Ilotta). Andtel. har Capit. Fredensköld resolverat sig at be-
hålla Kankas, och utlösa sine samarfva. Jag hör, at Yice-Presid.
Hallenberg hyrt Brors gård; en besynnerlig resolution har Hof-
rätts-Eådinnan Fredensköld tagit, at etablera sig i Stockholm,
och låta sin Son där fortsätta sinä studier (hän ärnas til civil-
ståndet)!

Under min återresa, då jag reste genom Tenala, höll Bar.
Aug. Armfelt sit bröllop på Prästkulla med den yngre Fröken
Taube, (gåendes äldre systern förbi). Landsh. Lode i Heinola,
som drog förmyeket ut på tiden med sit samtyekes gifvande til
sin dotters gifte med en Lieut. Lagermark, fick derföre hålla
barnsöl åt henne kårt efter bröllopet.

Ännu vete vi ej terminen til Kungens återkomst: dermed kom-
mer längre at dröjas, än vi först hoppades. Yår Bisp är brydd
deröfver: hän vill gerna vänta här på Kungen, och bör dock den
1 Octobris vara i Stockholm. Bräder ifrån Glen. Willebrands
såg släpas flitigt til Slotts-fältet, för at nyttjas til skjulens full-
bordande öfv. Canon-sluparne som här ligga; hän håller sig altid
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fram, då någon lefverants behöfves. Öfv.L. Knorring har nn
blifvit Borgare bär i staden; någon. caraoteriserade vårt borger-
skaps 3 classer sålunda, at de bestodo i Lnrendrägeri-societeten,
Fuskare-societeten ooli Krögare-societeten. Til k:kendera tro den
nye borgaren kominer at böra? Hvad likväl Lurendrägeriet angår,
så lär det liädanefter liär ej kumia idkas, sedän vår tnllbetjening
så ansenl. ökes; nu har ock Kiernander kömmit liit med sin £a-
mille, at såsom försedd med suryivance på Skunks sysiä, biträda
honom. Yår Prof. Bonsdorff är åter på Jockis, för at full-
borda byggnaden derstädes.

Fru Juslens dräng, som för par dagar sedän reste kärifrån,
fick i Commission at upkandla en kop saker för min räkning: var
god ock gif konom dertil pg:r då kan dem requirerar. Til kjelp
vid detta bekof, bilägger jag kärkos 16 Edr specie. Af Gr. Oxen-
stjernas poeme, Skördarne, beder jag Bror är god ock sänder
mig 1 Exemplar; jag lämnade mit förra kos min bror i Borgå.
Väre vänner kärstädes låta kälsa!

XCVIII.
Ankoin d. 38 Septemher.
Besvar. d. 1 October.

Åbo d. 22 Sept. 96.

S. T. Nu har jag åter 3:ne Brors ang. bref at besyara, af d. 1,
8 och 16 hujus. Jag hoppas at Bror imedlertid fått mit sidsta,
med 16 Edr pg:r uti. At Dr Ltideke ej fordrade mera än 3
24, kom deraf, at jag ej fick alla de böcker som jag requirerade.

At jag riktigt erhållit hela remissen ifr. Lund, jämte de af
Bror tillagde böckerne, menar jag mig redan hafva tilkännagifvit.

Jag är nu dagel. så sysselsatt med förberedelsen til Bibhts
aflämnande och inventerande, at jag måste imedlertid upskjuta alla
andra arbeten. Enl. berättelse, skola Frantzen och Bremer re-
dan vara ankomna til Götheborgi så at vi väl få se dem här ännu
i höst; och jag önskar at siippa Bibhts-yården. Dr Eutström
sade mig, at hän i Grisselhamn råkat Edelcrantz, som där och
på Signils skär upsatt sine Telegrapher; hyari hän skal hafva god
framgång.

Ang. så väl afsigterne som fölgderne af vår unge K:gs Ey-
ska resa, politicerar folket här, efter vanligheten: tiden skal visa,
hvad deraf bör väntas el fruktas. Då Mag. Hällström i dessa
dagar reser til Stockkm, skrifver jag til Bror åter några rader.
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Ang. kändelsen om Levins Ms. fiok jag af Dr Rutström
mundtelig berättelse. Dnderligt, at visst folk får öfva en så skam-
lös despotisme! Sckulten lär väl vid detta lag vara til Stookk.
ankommen.

Det är Instigt, at man täcks tala om Tryckfriket, då til ock
med ali skugga deraf nationen betages; är det tryckfriket, at man
får prisa kvad vederbörande göra, ock ntan fara skrifva om gene-
rella matkematiska ock dylika frågor ntan ali application, så kar
man ock i Ryssland tryckfriket; men om man ej en gång får råda
om sine egne Mss., så aro vi nti sämre belägenket än sjelfve Rys-
sarne! Oändl. mycken tack för Brors benägna responsa på minä
lag-frågor!

Det fägnar mig, at Malmström är så flitig: det ger mig
kopp, at då jag framdeles får tilfälle at resa öfv. til Stockkolm,
kunna lära någorl. kanna Kongi. Bibliotkekets skatter. ■— I ani.
af de recensioner jag i Allg. Litt. Zeitung anträffar på Juridiska
böoker, så väl någre få Svenske, som en mängd utländske, kar
min önskan blifvit allt större, at ock vi skulle erkålla Jurister,
som vore mera än blotta Handtvärkare, ock böcker som käldst
genom någon pkilosopkie ock systeme, sig i denna vetenskap ut-
märkte! Ej en gång espriten af vår allmänna Lag kar af någon
blifvit developperad, el. dess grunder i dagen framstälde: derföre
ändrar man den så i kors ock i tvärs, ntan sammankang ock con-
sistence; k:ket värkl. ofta skedt af ren okunnigket om dess esprit.
Hvad det vore för et opus meritorium, då Bror en gång kommer
i lugn, at upfylla denna både skadeliga ock vankedrande brist!
Om vi näml. då äge så mycken tryckfriket qvar, at det tillutes
oss, som dock i Preussen upmuntras ock belönas!

Ang. närmaste ani. til Cederströms bårtsändande, körde jag
af Sek. förtäljas. Hvilken Turkisk Bascka kan kafva mera despo-
tiska principer?

Då jag af Skepp. Ginman fick Bok-lårarne, visste jag ej efter-
fråga något bref; kvarföre jag icke förr än i ani. af Brors sednare
(den 8 Sept. daterade) visste at requirera det: då kan straxt det
riktigt aflämnade. För de til Bibkt skänkte styeken af Missions-
Historien tackar jag Bror skyldigast; et par käften kade vi förut,
men de öfrige tjente at complettera samlingen.

Mycken tack för Fordia! den är i fiere afseenden interessante!
Men kvad dömmer Bror om processen mellan Stifts-amtman Hell-
fried ock kans oritici, uti oot. p. 65 sqq.? Den friket recensenten
tar sig i sine omdömen, contrasterar besynnerl. mot domstolarnes
förfarande med den förre recensenten presten Rörbye! Majus
af denna journal kar jag redan; endast Junius ock Julius fattas
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mig således. Men April ooh. Majus fick jag på mindre ocb sämre
papper, än de öfrige månaderne; kan jag ej ännu få dem utbytte?
Atminstone mot det vilkor, at jag tager en hei årgång tili (af
samma år 95j, på lika smått papper, då de öfrige månaderne i b;te
exemplar suppleras? Curieust blir at få se, burn länge ooh i
bvad ton denna månadsskrift vidare fortsättes! Märkeligt är, at
Danskarne, långt ifr. at scandaliseras af Kellgrens Gustaf Wasa,
öfversatt oob så högel. berömt denna piece!

Väre köpmän frukta mycket för sine utevarande skepp, ej
allenast i ans. til Engländarnes vanliga sjöröfveri, utan ock i ans.
til vår kinkiga ställning med Frankrike, samt det befarade kriget
emellan Spanien ocb England. Här berättas, at ej allenast E.
utan ock v. E. är slätt danseur; Hertigen skal ej beller vara stark
i konsten: så at vårt Hof i den angelägna skickeligbeten skal ej til
det bästa recommenderat sig! At om angelägnare saker ingen ting
spörjes, förstås lättekn.

I lördag skal vår Bisp afresa til Stockb:m; kan således ej
en gång, i ans. til sin termin såsom revisor (d. 1 Oct.) bar afvakta
Konungens återkomst. Yid samma tid afreser Handelsm. ocb Bruks-
patronen Augustin, såsom stadens valde revisor, i samme ärende;
frågan var mellan honom ocb Eådm. Trapp, b:ken såsom Magi-
strats-person nu förbigicks af Borgerskapet! Ula fruktar jag, at
Gubben Bispen förmycket exponerar sig, på en så obeqyäm årstid,
vid sin böga ålder; men ban kunde ej bli bårtta, vid förväntat
regerings-ombyte (derom dömmer Bror rätt) då andre Cbefs ifr.
alla kanter af Biket (äfven bärifr.) skola til et så märkligt tilfälle
öfverresa; ban bar dessutom stor längtan at få veta, burn med
Eiksg.-Contoirets affairer står til! Pörmodbn bar ock Bror redan
bört om bans sällsamma försök, at in omnem eventum ställa sig
in bos B. FL såsom framdeles förmodad betydlig favorit, ocb der-
före budit bonom til skänks en vacker brillants-ring! Men för denna
gången skal försöket ej lyckats; ocb tvärtom omtalas det öfverallt,
på högre ocb lägre s tallen, med åtlöje. Hvad planer måste den
gubben, ännu på grafvens brädd, omgås med? Man skulle kunna
tyda det för en ålderdoms-svagbet; men de förre favoriterne lära
missledt gubbens ideer!

Hela Historien om Sundelius var mig, til alla sinä delar,
obekant; visserl. bar ban sig åt sora ennarr: men at Björn skulle
straffas, som möjel. ej kände bela brottet det ban begick, ocb straffas
på et sådant sätt, det var förunderligt! Stålbandske är väl
bättre, men visserl. ej fulleligen restituerad, ej ens tilden portion
af förstånd, som ban förut ägde! I bvad ställning må Cons.
Wittfotb vara, efter ban ej törs återresa til Bourdeaux?
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Sotn ändringen i gubben Lefrens föresats (den ban förut för
sine medbröder i Cons. Eccles, yppat) sedän min återkomst blef
förorsakad, och jag äfven råkade nämna, amicalement, at bans
målföre af åldern lidit, bar hän deröfver, samt öfv. Oonsistorii Acad.
ogenbet (bvarföre ban skyller mig) klagat för sin Fru; bon åter
löper kring staden med klagovisor ocb bannor deröfver (som lika-
ledes förnämligast drabba mig stackare), ocb bar således gjort
bvad vi i tystbet beslutit kunnigt kring hela landet: bvilken sot-
tise! Genom benne vet man nu, at oration redan värit färdig,
bvilken bon ej allenast berättat bafva af benne blifvit genomsedd
ocb särdeles lyckelig befunnen, utan ock bar omkring i kjortel-
säcken ocb upläser för sinä vänner. Hvilkendera är mera käring,
ban el. bon?

Som Kungen så länge dröjer, tror jag icke at ban här så
länge uppebåller sig, at den enes el. andres oration kunnat nytt-
jas; men då Bispen nu bårtreser, så blir dock Hector cbef för vår
corps, som nog bekymrar oss, i fall Kungen värkel. kommer at bar
något uppehålla sig.

Den stackars Ass. Lönrotbs öde var ömkeligt! Om Lagm.
Smalen bar bar berättats, at ban efter bemkomsten til sin gård,
blifvit slagrörd; dock skal ban åter repat sig. Imedlertid är detta
et elakt förebud; ocb frågan är, om ban i böst vågar sig til Stockbun
tilbaka. Annu är ej skepparen Berg bit anländ; men ban vän-
tas dagel. Som vi gjort denna tiden så ansenl. upbandlingar,
så bafve vi ej nu råd at af Lengnicbska Bibbt mycket requirera.

Ang. Kungens resa säges nu bar för visst, at ban såsom i
går farit ifr. Petersburg, ocb som ban äfven skal besöka Hangö
fästningar, så vänte vi bonom ej bit förrän d. 27 el. 28: kanske
ban ock än längre dröjer. Hän bar gedt sig god tid at stadna i
Petersburg! Få nu se, om ban bar något, vid genomresan, uppe-
båller sig! Sker det, (då Borgerskapet väntar at ban ock besöker
deras Rådbus, b:ket sidst ej skedde), så anstaltas bär om Bal etc.,
i b:ken väntan våra Fruntimmer, af b:ka en stor del ej en gång
värit försedd med den solenna national-drägten, göra sig mycken
kostnad at bringa sin ajustice i ordning! Jag fruktar förgäfves;
ty Petersburg måste väl gjort böge vederbörande redan mätte ocb
ledsne på bögtidligbeter, än mera dem provincial-städerne kuuna
åstadkomma, bäldst på dans ocb baler!

Ku äre vi alle samlade, at i nasta månads början begynna
våre arbeten: vännerne må samtel. väl ocb låta balsa! Gr. Taubes
bälsa är väl något förbättrad, men ban ser dock änrm usel ut.
Eokman är likaledes dålig, ocb bar en gemen lungsot. , 'Yår Gadd
bar ock mycket förfallit ocb blifvit krasslig. Må väl!
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Ankom d. 7 Octöber.
Besv. sammu day.

Åbo d. 23 Sept. 96.

Min Högtärade Broder! I det stället at vår Biskop sagt oss, det
hän icke förr än i morgon el. öfverinorgon skulle härifrån afresa,
får ja nu oförmodel. höra, at hän efter 1 el. 2 timmar far utaf,
och M. Hällström skal följa honom. Således får jag ej tid, såsom
jag tänkte, at fylla et långt bref til Bror, ntan raaste vara denna
gången ganska kårt.

Eyktet fortvarar, atKungen skal komma hit d. 28 circiter: huru
länge hän här skal dröja, vet ingen. Hans kalla och nastan trumpna
mine, förbehållsamma och hera skick, har ej behagat folket; häldst
dem som dermed jämföra Gustafilla fryntlighet, vänliga ögonkast
til alla msk:r, nedlåtenhet at tala med ämbetsmän etc. Öfver nastan
intet som sades el. vistes honom, yttrade hän sig; rörde sig ooh
(säilän!) lyftade hatten med utmärkt förnämhet och styfhet; nastan
aldrig syntes hän draga munnen i löje. När dertil kommer, at
hän ej besökte Eådhuset el. visade Borgerskapet minsta accueil;
at inge andre än Tro-män admitterades til handkyssning (först
Eegeinenternes officerare corps-vis, sedän Hofrätten etc.): så är lätt
at inse, hvarföre folket förblef kalit, och ingalunda intogs af den
enthusiasme, som sai. Konungen visste upväcka. I ans. til drögs-
målet i Petersburg, sägs at Hangö-resan blifver icke af, och at
hän ej heller annorstädes länge dröjer under vägen: således menar
jag at ock hela vår anstalt med oration etc. ej lärer behöfvas.

Stålhandske är nu skoftals så redig och klok som tilförene;
men åter dessemellan kommer hans hypochondre på honom. Sedän
lian först uphäfvit handein med Öfv.L. Knorring om Friskala,
har hau åter i går förnyat den, och det med sådan empressement,
at hän afslagit 8,000 Dl. på köpe-summan, h:ken således nedsattes
til jämnt 100 tusen Dl. km:t, sannerligen mycket nog! Jag mins
ej, om jag förut berättat Bror, at vår Landshöfd. för sinä ut-
märkta förtjenster emot Fäderneslandet (och förnämligast, menar
jag, för sin vid alla tilfällen visade patriotiska oegennyttighef) fått
Nynäs til Kronan hemfallne sköna boställe (Öfv.L. vid Lif.-Drag.)
at bisitta i 44 år emot Jordeboks-räntan, utom auction ooh utan
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städja. Hushållningen med Kungsgårdar etc. är altför ypperlig!
Likaledes liar Ofv.L. Baron Oarnall, likaledes utom auction, fått
Kumo Lax- ooh Sikfiske emot förra arrendet, ni fallor, på 15 år.
Man gäckar ju på det sättet publiken utan skam ooh sky! All-
mänt sägs här, at Anckarheim har försäkran om succession efter
Landsh. Willebrand, som dock ej vill gå af utan ansenligt ac-
cord: successoren är väl vald, ty man säger, at hän täflar med
företrädarn uti oegennyttig nit för Kronans bästa!

Lustigt är, at ej allenast Ass. Ribben på sin Frus vägnar
af sine svågrar är stämd, tillika med Apothekerskan, hennes syster,
til Björneb. Eådstugurätt, i ans. tilde särskilda förmåner framl.
Com.R. Sacklen tillagt döttrarne i sin disposition, utan at ock
Stads-Fiscalen tiltalt Prof. Lebell, för det hän låtit lysa för henne
i Björneborg, då hon likväl i flere år ständigt vistats i Stockholm.
Lebell har i Oons:o försvarat sig på den grund, at hon ej allenast
som ogift flioka hört til sin Faders Hus, utan ock i Björneborg
värit mantals-skrifven.

Här omtalas, at sedän den Byggnad som Prof. Bonsdorff
på entreprenad upfört åt Ofv.L. Knorring, nu blir snart färdig,
skal den sednare komma med entrepreneuren i process, ooh vilja
cassera hans arbete! Det vore just lagomt åt Bonsdorff! —• Se-
dän Knorring nu erhållit burskap här i staden, sägs at hau skal
göra en utländsk resa i handelsspeculationer, ännu i höst; någre
äro så malitieuse at de frukta, det hän likt Hastfer ej återkom-
mer, utan at hafva förut accorderat med sine creditorer.

Jag vet ej om Bror kände Capit. Weisman vid fordna Lif-
Dragonerne: af stark mjeltsjuka plågad, har hän först gjort försök
at med en rakknif döda sig, oeh när det misslyekades, tog hän
samma utväg som den olycklige Ass. Lönroth; men som hän
hoppade ur blott et envånings-hus, så bröt hän sig väl illa, men
behöll dock lifvet; få se, huru det vidare går med honom. —• Prof.
Haartman var ock på vägen i sommars at bli olycklig: hän föll
ifr. sätet bak på sin Caleehe, i det hän skulle taga tömmarne emot
af sin Fru, då hästarne i detsamma ryckte tili, så at hän blef
hängande mellan Calechen ooh hjulet; hade hän ej fastnat utan
fallit ned, så hade hän säkert af hjulet blifvit krossad. Unge
Befallningsman Hedman, aiiedne Oamer. Gadolins måg, har ock
värit plågad af stark hypochondre: jag vet icke om hän ännu är
rätt frisk.

Af Skepp. Berg har ej ännu hördts. Innan kårt lära väl
Bremer och Frantzen anlända til. Stockholm: de hafva redan
skrifvit ifr. Götheborg; jag önskar at den sednare så tidigt måtte
hitkomina, at jag slipper Bibhs vården til Jul,
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Det föreg. skref jag i går i största kast; Bispens resa blef
likväl upskuten tils i dag (d. 24), då kan i god tid skal förmid-
dagen afresa; lian kar nu vind. Om denna vind ännu en vecka
fortfar, så kan Kongi. Ms:t snart nog kiima öfver, soin vore ön-
skeligt, både för det köga Herrskapet, ock för det stackars folket
som på galeren skal göra resan under bar hiinmel, i denna sedna
årstid. B. Axel K. kar åter passerat staden, kelt kastigt, efter
vanligketen, men dock gjort Grrefve Taube nu åter en visite;
nattqvarter tog kan kos Alfving på Bistmäki: denne sednare kar
nu blifvit mycket religieux, ock lefver kelt indraget. Dpvaktar
dock någon gång de förnäma.

Hur blef det med gips- medaillonerne öfv. Kungen, som Kain-
berg skulle förfärdiga? Här kar nu värit en Italienare, Buglia,
som sålde en myckenket sådane, dock af et förnyadt slag, deri
Kungen föreställs med sin nuv. coiffure. ■—- Allas upmärksamket
är nu stäld på den 1 Novembris: förtidigt, menar jag! Yåra frun-
timmer längta i synnerhet efter at få veta, om då Caffe blir
tillåtet til fritt bruk! Må väl!

c.
Ärikom cl. 7 Uctuh.

Åbo d. 29 Sept. 96.

S. T. Så väl Brors ang. af d. 20 kujus med posten, som det äldre
med Skepparen Berg (som i förrgår om qvällen anlände) kar jag
riktigt fått. Berg kämtade sjelf brefvet til mig; af konom fick
jag köra, at Fru Juslens dräng icke förr än d. 22 om qvällen
kömmit til Stockkolm. Angående brefvet med Grinman kar jag
redan nämnt; Stolbergs resa glömde jag at omtala, men den kom
riktigt mig tilkanda.

Efter den oss meddelta marcke-route, skulle Kungen i förr-
går el. sidst i går aftons bordt anlända til Billnäs; således vänte
vi konom kit åtm. i qväll. Mycket folk ifr. landet kar samlats
kit, äfven Fruntimmer, dels i kopp at få blifva präsenterade, dels
kunna kivistä någon assemblee vid det tilfället (kvarföre Skrädda-
rene etc. kaft god förtjenst): men jag fruktar, at de gjort sig lika
fåfängt besvär som vi med vårt programme, Oration ock Tkeses,
då resans långsamket kit lärer genom så mycket större skyndsam-
ket kärifr. blifva ersatt.

38
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Med vår Bisp, som i Lördags afreste (egentl. med Mag. Häll-
ström, sora gjorde honom sällskap, för at emottaga en förmånlig
condition bos BergsE. Hermelin), skref jag til Bror et bref, det
jag bad Hällström sjelf aflämna i Brors egna bänder; men mot-
vinden lär gjort hans resa långsam, så at ban knapt lärer til be-
stämd dag binna fram. Hu skole vi anföras af Lefren: jag fruk-
tar det går väl bakvändt!

Yisst måste bypocbondren bafva denna tiden någon särskild
ocb ej bestäudig grund: un hör jag, at ock Kyrk. Avellan i Ei-
mito fått den i så bög grad, at ban skal mist förståndets bruk.

Stålbaudskes tilstånd varierar: ocb skulle jag böra dömma i
saken, ansåge jag sannerligen den sednare Friskala bändein för ej
säkrare än den förra!

Estampen skal följa med första säkra resande. Hallenberg
är nu infiyttad i Brors gård. På burn lång tid bar Bror bårtbyrt
den? Af bvad man npsnappat efter den nu bärifrån återreste Mag-
natens ntlåtelser, ärna vederbörande, om de efter Allbelgone dag
ännn bafva betslet, icke vidare tåla Bror där; i fall detta språk ej
värit ministeriellt, såsom af så djupa politici väl kan förmodas!
Missnögd med Brors sednaste förhållande bar ban tyckts vara!

Hallenberg öfverger nu aldeles Kankas, som Fredensköld
fått lösa efter 12m Eiksd:r, samma pris som Hallenberg betalte
för sin lott. Ebrenmalm på Saustila förlorade nyss genom
eldsvåda en byggning derstädes, med allt bvad deri var: ban ut-
bjuder nu gården til salu, för lumpna 20m Edr; torde dock låta
noja sig med 15, om någon vill ge dem!

Yar gunstig, ocb låt åter böra efter, om på Boklådorna der-
städes fås til kops Exemplar (10 å 20) af Ovidii Metamorphoses,
eller ock i nödfall af bans Opera omnia; HB någon Hand-edition.
Äfven bundne emottagas. Här är ännu brist på dem. Likaledes
beder jag om et Ex. af den graverade Cbartan öfv. Heinola-län.
It. af den fördelaktigt recenserade piecen Samtal i de Dödes rike.

Catecbesen måste vara lustig nog, ömsom qyick ocb ömsom
platt (ut fit, säger Cornelius), men allestädes sjelfsvåldig ocb bi-
tande. Skada at Nordia uphört! Någon bar sagt mig, at man
medelst en pension nedtystat utgifvaren?

Historien om Gr. vK [M?] är besynnerlig. Yar karien galen?
Lustigt vore at bäldst få veta skriftens innebåll! Misstanken
om Söderborgs [berg?] olyoka ocb til ocb med de misstänkta
personernes namu visste Fru Juslen vid sin bitkomst redan om-
tala: det vore grufligt, ocb önskeligt at saken komme i sin dag!

Tack för alle meddelte interessante nybeter! Lustigt nog, at
Ulner blef Eevisor! Jag menar at exemplar af de Lundske

298



O. 1796 29/0 -

böokerne Bror omtalar, skal Htfås. Jag körde redan längesedan
omtalas nödvändigketen af en support för Grust. Adolplis häsfc; til
ock med har derom fråga värit ifr. första början; livarföre det
blifvit försnmmadt vet jag ej.

Många m:skr äro upmärksamma på den 1 Nov. G-ud låte de
godes bopp slå in! Men jag fruktar, at dertil fordras tid! Önske-
ligt, at den unge Herren finge goda rådgifvare! Men dem lär
vara ondt efter! Rörande bvad Bror til slut nämner, känner
Bror mit tänkesätt: kuru man vänder sig, blir altid ryggen bak;
altsammans kommer au på valet af personer: hvart som häldst
bofvar, uslingar, pundkufvuden etc. sättas, skötes sysiä ock göro-
mål illa, allt beror då af små subalterner, som i osynlig måtto
styra, utan ansvar ock utan skam. Men kvar ock en domstol med
ledamöter som efter bekag kuuna amoveras, är i sjelfva värket
aldrig annat än en Commission (om k:ken redoutable domstol i
Ständernes tid, så mycket ock med skäl jämrades!), den må för
öfrigt få kvad form som käldst. Grud styre allt tildet bästa!

CI.
Anlcom d. 7 Oetoh.

D. 29 Sept.

S. T. Då jag i denna morgon skref Bror tili, trodde jagsom alla
andra, at vi skulle i dag få kär se vår Kung; men sedän kar jag
fått köra, at den Stadens-utskiokade som skulle vänta konom i
Billnäs, återkommit med den berättelse at Kungen först i dag
skulle resa ifr. Petersburg, ock at vår Landsköfdinge, som rest
konom til mötes til Helsingfors, farit derifr. vidare fram til Lovisa,
ock där fått kunskap o m detta nya upskof, samt derföre vändt om
kemåt, för at låta den stackars allmogen, som sedän i Tisdag värit
samlad för at skjutsa, resa kem tils vidare. Ekuru kugneligt det
är, at läsa i Tidningarne, kuru kärligen de Höga Resande und-
fägnas, kuru de dansa ock calasa kos de Ryske Magnaterne, så
börjar dock vår allmänket at allarmeras öfv. detta drögsmål, på
en så sen årstid, då den unge Herrens Regerings-anträde är så närä
för kand; den begriper ioke, at alla dessa calaser kuuna vara skäl
nog för en Kung at resa före til et främmande Rike ock där så
länge dväljas, utan gör sig allekanda, utan tvifvel ogrundade miss-
tankar. Imedlertid längte vi värkekn, at det långa vistandet der-
städes måtte lida til et lyckeligt slut,
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Gr. Taube, som i dessa dar skal flytta til Lefrens gård, är
til balsan nsel: krafterne vilja ej återkomma, fast febern är ali;
rätta grund til bans plågor är ntantvifvel bämorrboidalisk, som
röjer sig, nu på ett, nu på et annat sätt. Den Enberg som
gifte sig med Ådvoc. Äimelaei bustru, bar nu, sedän de bulpits
åt at förstöra de p;gr bon fick af sin förra man, blifvit äskad, så-
som lösdrifvare, til Gardet, ocb på den grund sitter hän fast. Hän
bar föregedt sig vara student; derom skulle Hector nu undersöka;
bvad resultatet blifvit vet jag än icke. Men nog vet jag at bans
Nationister länge sedän strukit ut bans namn. Hän misstänkes
för bvarjebanda rofferier etc.; filouterier är ban beträdd med.
Må väl!

CTI.
Anlwm cl. 10 Ocfoh.

Åbo d. 6 Okt. 1796.

S. T. Om vår Bisp ändtel. hunnit fram til Stockh:m, så får Bror
2:ne (el. rättare 2 1/2) bref ifr. mig; det ena med honom, det andra,
jämte et supplement, med posten. Annu hafve vi ingen termin
fått til Kungens återkomst; underligt drögsinål! Få se, hvad fruk-
ten af alltsammans blir!

Som Frenckell ej har exemplar af ISTorregaards bok, så
vore väl, om man kunde få hit en hop deraf, häldst 10 å 20 styc-
ken; jag ville straxt föryttra dem åt Studenterne. Månne M.
Utter kunde skalfa dem? Item behöfver jag s:te delen (för suiten
skull) af Skaldestycken satta i musik.

Yi äre nu i fullt arbete. Hörs det om vår Cantzler i böst
återkommer? Frantzen lär väl snart komma til Stockholm,
där jag önskar at ban ej länge måtte dröja. På det at ban ju
förr desto bäldre måtte få bosgående bref, beder jag Bror är god
ocb sänder det til Secr. Ekman, som är gift med bans Moster,
ocb som ban säkert straxt vid ankomsten besöker; jag bar baft
bref af bonom ifr. Oarlscrona d. 16 Sept:r, då Bremer derifr.
skulle resa til Götheborg, ocb så directe til Stockbun.

Härbos bilägger jag 20 Edr: var gunstig ocb gif deraf åt
Secr. Sun del (emot bans quitto), l:o bans års-arfvode, 50 plåtar,
2:o de utgifter ban för Acad:s Dispp. (ifr. Hpsala kommande) ut-
lagt, 3;o för de bitsända inrikes Exemplaren. Bed bonom uptaga
dessa poster särskildt i quittencet. Hän bar sändt mig nota derpå;
men ban lär väl ock sjelf halva allt upteknadt, så at jag ej be-
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höfver öfversända hans papper *). Blir något öfver, göms det för
min räkning.

Här omtalas nti såsom säkert, at Lode blifvit President i Åbo
Hofrätt; men hvem bar då fått Wasa d:o? Hvartil skulle den för-
tekningen tjena, som var införd på Inr. Tidn. öfv. Eiksg. sedel-
förfalskarena? Och var den fullständig? Jag tycker mig minnas,
at då jag var sidst i Stockh:m, 2:ne Hrr Adelsmän, en Hård
och en Liljebjörn voro fast för dylik Industrie: men de voro ej
nämnde. Alla vänner må väl och låta hälsa!

*) Eragt för dispp. ifr. Upsala 24 sk. En lår til Exemplaren
1 Rdr, S:a 1—24. Altså blir öfver 1 Edr 40 sk.

• P. S. Månne någon Stockb:s Bokliandlare bar at sälja föl-
jande böcker, sora jag gerna ville äga?

1. Seiler, Initia Doctrinae Christianae, 2 Exeraplar.
2. Ejnsd. Chrestomatliie, 2 Ex.
3. Ejusd. Versöhnungs-Tod Jesu, 2 Ex.
4. Michaelia, Einleit. ins Alte Testament.
5. Job Gottl. Hasii Cerebri Nervorumq Corporis humani anatome repetita. Lips. 8:o.
6. A. G-ottl. Riohters Anfangsgrtinde der Wundarzney. 4:ter Rand.
7. Selle, Medioina Clinica. 8:o, Berl. 1789.
8. Chph. Frid. Ludwigii Primae Lineae anatomiae pathologicae. Lips. 1785 8:o.
9. J. Bapt. Bursenius de Kanilfeld, Listit. Medicinae practicae Yol. I—Y. Lips. 8:o.

10. Chph. Gottfr. Griiners Semiotice. Magdeb. 8:o.

cm
Ankoni d. 15 Octoher.

Åbo d. 10 Oct.

S. T. Ändtel. anlände Konungen hit Bönedags afton kl. 6; sedän
Excellencerne, (h:ka dagen förut sent om qyällen hitkommo), mor-
gonen samma dag härifr. afrest. Yår Hector bad Kungen med
några ord vara välkommen, skickel. nog. Men för öfrigt hafve
vi fått litet hvar agera Eectores, ty Gubben duger ej at anstalta
det minsta. I går vid Couren gaf hän fram programmet til höge
vederbörande; som Alanus råkte stå närmast af oss til Hertigen,
sade denne til honom: jag får väl hålla til godo med denna Lä-
tin, efter jag är Acad. Cantzler, blir ook oration på Latin? Hän
var rätt väl belåten dermed at den skulle bli på Svenska. I dag
kl. 11 kommer Kungen upp til oss; då hålles först talet, och så

301



CIII. 1796°vlo.

disputeras, såsom förra gången, kårteligen. Det tros, at ännn i
qväll Embarqueringen sker. Kungen ärnar i dag jämväl besöka
Kådstugan. I går aftons kade Borgerskapet tilställt en assemblee:
dit kom Kungen upp kl. lialf 7 ocb gick bårt kl. balf 8. På be-
fallning fortsattes dansen oafbrutet kela tiden, äfyen under det
kan kom ock bårtgick.

Nu kar jag på tlere postdagar ej fått bref ifr. Bror, ekuru
jag värit tämmel. kitig at skrifva. Af Frn Juslen kar jag fått
köra, at kennes domestiquer redan afrest; med dem lär Bror väl
fått tilfälle at något sända; de aro ej ännn framkomne. Pru Bre-
mer kar sagt mig, at kennes son d. 3 kömmit til Stockkun; jag
må ej tro at Frantzen kännit afresa kit åt, innan kan fått
mit bref.

Men ännn något om Kungens kärvaro; i går predikade Mag.
Burman (såsom Domprobstens adjnnot) uppe kos konom; lycka
var, at kan ej gick upp i Domk., där Hjeltens adjunct pladdrade;
Burmans kela gudstjenst varade 1/2 timma, predikan ej fullt en
qvart; var ej oäfven för et kastvärk. Yäderleken kar alla dessa
dar värit regnig; vinden kastar sig nu mellan O ock N, men moi-
nen gå för S. Önskeligt at Kungen finge lyckelig vind. Hofm.
Eålamb kar lämnats sjuk i Petersburg. Någre af de granna do-
sor soin våre resande kerrar fått i Petersburg kar jag sedt. Det
sägs at kvardera Exc. som utarbetat Tractaten, fått 4,000 ducater
ock Secreteraren 1,000 d:o. Men vår kostnad skal värit excessiv:
någon kar sagt mig (inter nos) at blotta equipagerne kostat under
därvarelsen 45,000 Kubler: vacker kyra! Hvad Tractaten egentl.
innekåller, vet man naturligtvis ej ännn i publiken; men at äfven
Kungens giftermål värit i fråga, märks nog af den befallning som
genom Stats-Secr. Kosenblad anländt om förböns-formulairets än-
dring för den tilk. Drotningen. Quelle konte! Imedlertid står nam-
net vackert qvar i alla almanackor, ock somliga slussar (i Strömsk.
canalen) få väl ock döpas om!

Af dem som värit i suiten, det förstås lätt, kafve vi ingen
ting fått förnimma; men genom visse bref kar rykte utkommit, at den
unge kerren väl mycket tyckt om Subjeotum quaestionis, men
ståndaktigt vägrat at någon ting solenniter afsluta för denna gången
(innan kan sjelf blir fullmyndig?), kvilket tagits illa, så at bemö-
tandet synbarligen ändrat sig, ock blifvit kalit, åtm. tils vid sid-
sta slutet; soml. säga, at ock den unga damen deraf blifvit myc-
ket afficierad. Sit fides penes auctores! Det förstår sig, at jag
berättar detta sqvaller endast i största förtroende. Underl. är
at se, kuru en kop folk tydel. röja sin längtan efter d. 1 Nov,
Huruvida deras calculer sedän slå in, skal tiden visa!
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För ro skul bilägger jag Bilmarks Tbeser: jag behöfver ej
förekomma Brors omdöme om dem. I fall jag, innan jag måste
försegla detta bref, Himer få et exemplar af editio secunda, emen-
datior, af vår Eectors program, bilägger jag ock det. Ben slarf-
viga Gubben lät nami. afdraga det, utan at visa det åt andra;
ocb det fanns så fullt af orimliga tryckfel, at det måste omtryckas.
Hade jag täckts förat begära det til påseende, så kade jag visserl.
tilstyrkt, at det måste aldeles omskrifvas. Guds lycka var det, at
hän tvangs skrifva det på Latin, ooh ej fick komma fram med sin
oration på Academien. Tengströms tai är deremot, såsom af
honom kunde väntas, rätt artigt.

Annu bar jag en conmiission at plåga Bror med: var gunstig
ooh upköp åt mig sanat öfversänd et belt Eis af det tjooka post-
pappret som Bror sidst var god ock köpte åt mig (samt hvarpå
ock detta bref är skrefvet). Alla vänner må väl och låta kälsa!

I nait sidsta bref var pg:r: det lär Bror väl redan undfått?

CIY.
Ankoin d. 17 Octoher.

Åbo d. 13 Oct. 96.

S. T. Af sidsta Åbo Tidn. fick Bror se, at Kungen kl. 6 i Fre-
dags kitkoin; ock jag nämde äfven derom i mit sidsta bref. Sön-
dagsqyällen kade Borgerskapet, efter erkållet tilstånd, ställt til en
assemblee, dit Kungen ock Hertigen kl. kalf 7 upkommo, ock kl.
8 nedgingo. Efter befallning fortsattes dansen utan afbrott, både
vid ankomsten ock bårtgången; de Fruntimmer, som befunno sig
inne i kammaren inom salen (som sedän Brors afresa, menar jag,
blifvit tilbygd) ock främst i salen, blefvo konom af Landsköfd;s
Fru presenterade, frälse ock ofrälse, som voro til kands; de köge
gästerne sutto ej, utan stodo ock gingo. Eätt få af HofFolket
(som efter Kungens bårtgång til större delen återkommo) dansade.
Om Måndagen gjorde Kungen besök på Eådstugan som snarast,
ock kom så upp på Academien.

Tengströms tai vann myoket bifall (som ock Kungen lät
honom sedän på Couren genom Bar. Fleming förklara) äfven
som Lector Nordbergs oppositioner. Praeses, i ans. tilsit orediga
uttal, kördes ej mycket, ock kade förlång oration vid början.
Hans slut-tal til Kungen var ej oäfvet; men til Hertigen ej i bästa
smak. Eespondenten (son til afl. Probsten i Mariaestad, som var
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gift med Bilmarks syster-dotter) gjorde sine partes ifr. sig just
snällt. Sora ej någre andre Extra-opp. syntes tili, opponerte jag
extra, lielt kårt: ocli då jag slutit, grep Gubben Lefren tili, helt
oberedd: var dock kårt. Ehuru vi andre sågo, at derpå Amir. Ste-
dingk värkl. ärnade opponera ocb dertil begärte Kg:s lof, blef
dock Praeses det ej varse, utan slöt acten: jag vet ej, om det var
väl el. illa?

Efter-middagen varCabinet, då stora saker skedde. På Landsh:s
(ocb Gen. Klingspors) recommendation blef Winter kedrad med
Caracter af Kamrnar-Räd, Lands-Secr. Sacklen med d:o af Lag-
man (som atm. ej var för litet!), Eådman Trapp med d:o af
Commerce-Råd (ty lian försåg Kungen med nödiga kalkoner, kyck-
lingar, ägg etc. etc. til resan, för et pris bvarpå Lefveranten ej
förlorade, och viste således at hän förstår commercen!) och Dr
Wännman med d:o af Assessor. Alit caracterer! Gud ske lof at
iugen af Åcademien dermed ihogkomms!

Yi blefvo presenterade til afskeds-andience på Couren om afto-
nen, både hos Knngen och Hertigen, vid hiet sednare tilfälle
Nordberg fick af honom en nådig tacksägelse för sit besvär med
åskledaren vid slottet, på Amir. Stedingks anmälan. (Nordberg
sjelf säger, at samme åskledare ej duger, emedan man af sparsam-
het, som vid sådane tilfällen i synnerhet bör visas, ej bestått der-
til nödiga requisita). Yår Eector höll åter en tämmel. lång af-
skeds-harangue! Då Konungen gick ifr. Åcademien, gjorde hän
til Eector, för Acad:s räkning, en ganska nådig compliment. En
del tyckte, at Herren nu var litet mindre kali och alfvarsam, än
förra gången.

Om qvällen kl. 7 gickKnngen om bord; men i ans. til mörk-
ret och regnet, blef Galeren stilla liggande i ån til Tisdags-morgo-
nen för 6, då den buxerades ned. Annu vete vi ej, huru långt
den i förrgår, i går och i dag hunnit fram; men nu har vinden
blifvit mindre gynnande, efter hvad derom här kan dömmas.
Annu glömde jag at omtala en faveur, som ock skal i Måndags
blifvit lofvad, nami. en Nordstj. åt Lagman Synnerberg; om be-
rättelsen annars är sann!

Pru Juslen längtar mycket efter sine domestiker. Enl. bref
skulle fartyget redan i Predags vecka sedän värit färdigt at ifr.
Stocklnm afresa; men en i denna Veckans början hit anländ skep-
pare påstår, at b:te fartyg ännu i går vecka sedän legat qvar.

Jag känner icke sakens rätta beskaffenhet, men man berättar
nog allmänt, at vid embarqueringen om Måndags-aftonen en Cof-
fert med silfverkärl uti blifvit af tjufvar annammad. Enligt van-
ligt slarf, lärer man låtit okända karlar visa sin tjenstfärdighet
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vid Coffertens nedbärande; då 2:ne tjufvar rämät tilfället, mottagit
den, men i mörkret burit den åt annat hali. Om morgonen skal
en Ooffert funnits vid en port på Slottsgatan, upslagen och tömd,
så när som på et par Silfverstakar el. dylikt, h:ka de i hastig-
heten qvarlämnat; om Cofferten tilhört Kungen el. någon af hans
medfölje, vet man ej änmi visst, men skal spana efter saken med
ali möjlig flit.

En af gardet är här fängslig qvarlämnad, til nationen en Po-
laok, som öfverfallit först sin värd, sedän sin nnder-officerare, och
ändtel. sjelfva sin Chef Gr. Dohna; hän blef här af Slottsrätten
dömd at mistä högra handen och hufvudet; få se, hvad på högre
ort säges. Annars har Gardet här förhållit sig sedigt. En un-
der-officer Mittler, vid Åbolänningarne, mot h;ken svåra miss-
tankar yppats at hafva värit afl. Fendr. Silfversvans mördare,
har ännu af Krigsrätten ej kunnat til saken fällas; och tros, at ej
heller de vitnen som ytterl. skola höras, lära kuuna bringa saken
i nogsamt ljus. Hau var en gång förut actionerad för våldsamhet
mot samma officerare; och blef då straifad för visadt förgripligt
förhållande mot honom; men at hän slagit honom kunde då ej
fulltygas, h;ket likväl under denna sednare actionen nu blifvit
fullel. utredt.

Ibl. lustigheter hörer det misstag som i sommars vid Kungens
hitkomst hände vid presentationen: nami. at Gr. Stenbock pre-
senterte Ass;r Björkbom såsom Hofrätts-R. Sam. Ehrenmalm,
i följe hvaraf hän til handkyss, såsom Troman admitterades; hvar-
efter Ehrenmalm under namn af Björkbom presenterades och ej
fiok kyssa Kungens hand. Stenbock, underrättad om sit misstag,
bad väl sedän Ehrenmalm om ursäkt; men Bror ser, at sjelfva
olyckan ej kunde tilbaka drifvas!

Ibl. prat ora orsaken til någon större kallsinnighet sora sed-
nare tiden af vistelsen i Petersburg skal förmärkts, är ock det, at
R. Hofvet yrkat det prinsessan skulle få förblifva vid sin religion,
k:ket K. skal afslagit: jag skulle tro, at religionen på de ställen ej
är så vigtig ansedd, at derom något gräl skulle väckas! Det
vore roligt nog at veta kvad kela resan kostat; kär omtalas, at
blott i presenter til Ryska ministrarne 16 tusen ducater bårtgif-
vits! ock s. v. När nu de 80 tunnor guld som krigsrustningame
i varas kostade, blott i Finland, lägges tili, med flere etc. eto., så
kunde anledn. til en annan syndig nyfikenket upkomma, nami. den
at få veta, kvad tilökning skedt i massan af våre Riksg. sedlar;
kvaraf åter dyrketen torde kunna göras begriplig nog!

Handelsman Rosendal står i kandel med Oapit. Möller om
Nautila Knaapi för 80 tusen DL, men frågan om sytning åt Dom-

-39
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probstinnan Pryss är ledsam; bon vill ej flytta til sin mågs bo-
ställe, Titan ba en viss årl. summa tilat kunna lefva med i Åbo,
som åter mågen finner för kostsamt. Sedän bon i så många år bål-
lit sängen, föll det gumman in at til sidsta böst-marknad resa in
til Åbo, ocb bebedrade ock Lindquist med sit angenäma besök i
några dagar: såsom en älskad ocb god styfmor, kunde bon ej an-
nat än af bans Fru med nöje mottagas ocb berbergeras!

Har Prof. Sommelii son (Mag. Sommelius ifr. Carlberg)
värit bos Bror ocb solliciterat för en gubbens gamle van ocb
slägtinge Mag:r Ekman, Collega vid Malmö Scbola, framför h:ken
Gonsistm i Lund til et vid Scbolan i sidstn. Stad förmånligare
Collegat föredragit en ung Magister Docens? Gubben bar i sit
bref til mig beklagat sig deröfver, ocb säger sig bedt sin son bos
Bror recommendera b:te Ekman; ban lär ej veta annat, än at
slike mål föredragas i Högste Domstolen? Bå Bispen värit b:te
Ekman emot, så lärer nog Stats-Seor. Eosenblad soutenera Consi-
storii göromål! Om likväl Cons:m, medgifvande Ekmans skicklig-
bet, blott af den grund gått bonom förbi, såsom gubben klagar,
at ban redan är för g:l (eburu ban bestrider en lika sysiä i Malmö
oförvitebn), så ser det nog besynnerligt ut.

Af Hellenius börde jag i Tisdags, at Lagin. Smalen köm-
mit bit til staden, jämte sin Fru, i afsigt at resa öfv. til Stockh:m,
men sedt mycket medtagen ut. I den belägenbeten kan resan
synas nog äfventyrlig! Kyrkob. Av elian ifr. Eimito är ännu
ej restituerad ifr. sin bedröiiiga sjukdom: ban var i begrep at
åter gifta sig, med en Mams. Gottskalk ifr. Nagu, då denna
olycka bände bonom.

Yåre sjöfarande oroa sig ej litet öfv. fredsbrottet ernellan
England ocb de fjolliga Spanionerne (som sedän de nyl. voro så
väl deran, åter löpa åstad i ogjordt väder); då England gör för
neutrala nationers sjöfart bvad lagar det bebagar, ocb vår njuter
så litet beskydd, se de förut, at deras til Spanien efter sait afsände
skepp, åter bli til England upbragte. Ibl underliga rykten
som bar blifvit debiterade, börer det, at Lansken i fjol åter var
på vägen at göra med Eyssen en partage-tractat om Sveriges til-
börigbeter!

Altid bar jag någre böcker at requirera: nyl. observerte jag,
at mig fattas 4:de Bandet af Svenska Tbeatern (24 sk. bos Fru
Fougt); efter jag bar de öfriga, önskade jag at ock få detta.

Då jag just skulle skicka detta bref på posten, anlände ändtel.
Svenska posten med Brors ang. af d. 7 hujus: den bar drögt ovanl.
länge, ocb bar således baft motvind, bvarföre ej är under, at icke
beller Skepparen Lindholm ankommit, jämte Fru Juslens do-
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mestiquer. I dag koppas vi at Kungen (om hau i går kann til
Hafsbandet) skal lyckas kinna öfv. Hafvet. Banks System of
universal G-eography känner jag ej: jag skal skaffa mig kunskap
derom. Widenius är nu på Nantela, men kommer väl til Staden
efter några dagar. Mera kärnäst!

CY.
Arikom d. 22 Octob.

Åbo d. 17 Oct. 96.

S. T. Några tirmnar efter det jag insändt mit sidsta bref, ankom
Fru Juslens dräng, oob kade med sig så väl Brors bref af d. 1
kujus som medaillonerne ifr. Cainberg. Hjertelig tacksägelse för
Brors myokna besvär med minä många commissioner; kvad de
sidst upteknade böckernes efterspaning kos Silfverstolpe, Fyr-
berg, Holmberg etc. angår, torde Bibl. Frantzen åtaga sig det
besväret, för at lisa Brors möda; jag fruktar at rätt få af dem lära
där finnas. Men til Sundel lärer Bror sjelf efter vanligketen vara
god ock lämna kvad kan bör få, emot kans quitto. Jag får väl
lof at åtnöjas med Apr. ock Majus af Nordia på sämre ock mindre
papper än de andre månaderna, efter saken ej kan kjelpas.

Af Dr Eutström körde jag, at anctor tilden olyckel. Cate-
ckesen (en värkl. pojkaktigket) skal taga sin tilkykt til Hven:
men kuru länge kan kan där få vara säker? Hnderligt nog, at i
Danmark så myoken skriffriket tåls; men jag menar, at väl ock
där den snart blifver vingbränd!

De Upsal. Capitulares aro et underl. folk! Om Ärkeß. ej gör
mera gagn med visitationer än prästmöten, lämnar jag derkän;
men så kunde kan jn ock gifva dem denna tilfredsställelse! I
alla fall var sättet at påminna konpm derom, otilbörligt! Ock jag
tycker, at Notarie-syslan skal för Floderus ej vara angenäm!

Ändtel. kom ock posten af d. 7:de ifr. Stockholm. Månne
ej Hr Gr. Cr. [Cronkjelm?] en gång skal stånga konien af sig?
Hän måste vara en underlig man. Efter Bror äger den omnämnde
Banks univ. Geograpky, så är Bror bäst i stånd at dömma om
densamma; jag känner den ej. Men priset, i ans. tilde många
Takoma, tyckes mig vara mycket billigt, ooh jag är mycket kugad
at få den til vårt Acad. Bibkk, som ej förut äger den. Widenius
kar erkållit sit bref. På de af Cainberg nu öfversände medaillo-
nerne är Konungen förestäld med aldeles samma coiffure som på
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dein. h:ka jag förra gängen erhöll; utan den ringaste ändring, aro
de aftryckte i samma form. Hade coiffuren blifvit moderniserad,
så hade iugen tvifvel värit, det de i alla afseenden öfvergått
Buglias arhete, som ej heller nukan dermed jämnföras.

Om vi nu på en liten tid kunnat regalera eder med nyheter
härifr., så vänte vi hädanefter så myeket vigtigare ifr. eder sida.
Såsom en liten appendix til dem jag sidst berättade, bör jag nu
tillägga, at under de Höge Gästernes härvaro voro ock någre af väre
Handtvärkare höllo sig framme ooh framburo prof af sine arbeten:
nami. Svärdfäj. Tillberg en Sabel, ritad med förgylda bokstäfver
etc., ooh Knifsmeden Bergström med en fällknif åt Kungen och
en puueko åt Hertigen. Alit detta har blifvit mottaget och så
nådigt ansedt, at den förre säges fått 200 ooh den sednare 50 (el.
70) Edr i betalning. Huruvida det är sant, at et Wasa-band blifvit
lofvadt åt vår Landsh. och en Nordstjerna åt Lagm. Synnerberg,
vet jag icke. Men en aneedote berättas af mera betydelse: näml.
at då g;le Gener. v. Essen hos den unge Herren anmält sit med
Öfv.L. Palmfelt träifade accord, at få 16,000 Edr för sit Eege-
mente, har K. gratulerat honom til så förmånligt accord, och bedt
honom skynda sig at få detsamma ju förr desto häldre afgjordt och
stadfästadt; detta har jag af god hand! Baron Fleming skal bli
Öfv.L. i Eeg;t efter Palmfelt. Ock en aneedote, men ej lika sä-
ker, omtalas, at näml. Landsh. hos unge Herren anhållit om be-
kräftelse på Nynäs donation, utan at hafva fått dertil bifall.
Nu lärer folk strömma til Stockholm ifr. alla håll! Gener. Kling-
spor, v. Essen och "Wrede hafva härifr. vandrat dit. Pörmodl.
vilja de ock gifva akt på tidsens tecken! Ibl. andre lustiga histo-
rier, hvarmed man ifr. Stockh;m regalerat oss, är ock den, at Bisk.
Wallqvist vil byta sig bårt til Lexand, h:ket andre ärna åt Dr
Murray, på det Eoos må kuuna succedera honom i S:t Jacob.

Jag berättade en gång i sommars, at man här upräknade Landsh.
Eosenstein ibl. K:gens resefölje til Petersburg; ock den berät-
telsen hade vi ifr. Stockh:m, hvarifr. det skrefs, at den unge Her-
ren värkel. velat hafva honom med på resan, men måst derifr. af-
stå; andre hafva deiemot försäkrat, at hela denna berättelse ägde
ingen grund.

Ehuru åskledare blef på Slottet inrättad, hafva dock veder-
börande sedän visligen funnit för godt at flytta derifrån Krut-
iörrådet tilden ö som i viken af Slottstjärden under Stor-Heickilä,
blifvit formerad af den upmudrade och dit ailastade gyttjan: på
denna holme aro nu Krut-Capeller byggde, och förrådet dit ilyt-
tadt; den förbindes med Slottsfältet genom en bro. Om Bror nu
finge se Slottsfältet, skulle Bror ha möda at igenkänna det: det
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är med grafvar, staket ooh Slup-skjul minskadt, Tullbusen upflyt-
tade nännare staden, undan Slup-skjulen. Men i stället aro trän
planterade på bägge sidor om vägen allt ifr. Slotts-grinden.

Af Tidn. ser jag, at s;te delen af Hallenbergs G-ustaf
Adolpb utkommit: var god ocb sänd mig den vid tilfälle! Med
Hr Capit. Silfversvan, som i dag skal afresa til Stockh:m, sänder
jag vår Lections-Catalog, Lefrens Programme, ooh et Ex. af Bil-
marks Theser.

Kyrkb. Carl Avellan skal nu vara så restituerad, at ban
tänker på sit tilämnade giftermåls fullföljande, ocb redan skal be-
gärt ut Lysning. Ibl. de månge resande som nu begifva sig härifr.
til Stockb:m, är ock Kammarh. Carleson (för at af Edman lyfta
p:gr för sin försålde egendom i Eoslagenj, Ofw. Gripenberg,
Ebrenroth ocb Anckarbeim, Lagm. Smalen (med Fru) ocb
Hisinger etc. etc.

I stället för Capit. Silfversvan, väljer jagnu Rector Äime-
laeus ifr. AVasa at afsända det lilla paketet med: ban kommer för
at spänna efter Herpes pastorat, om det vill lyckas. Jag bad
Fru Juslens dräng at köpa mig en af de goda ostar soin Gr.
Euutb fordom sålde; men ban sade mig, at inga nu funnos inne.
Brors dräng måste veta, bvarest de pläga säljas ocb bvarest den
vaktmästare bor som bade dem i Commission; jag bar bedt Frant-
zen böra derefter, men supplicerar, at Bror täckes låta sin dräng
derutinnan assistera bonom, i fall sådane inkommit, såsom vakt-
mästaren försäkrat skola ske.

Gr. Taube är lika dålig: bufvud-grunden til bans sjukdom,
hämorrhoider som aro oordentlige, kan ej undanrödjas, ocb ban
lär svårl. kunna resa sig, åtminstone ej så snart. Eckm a n är
något bättre.

Någon bar sagt mig, at en af Excell. vid återkomsten ifr.
Petersb. försäkrat i H:fors, at under den vesan stora saker til
Eikets märkeliga fördel blifvit uträttade. TJtinam ,o si! (bar jag läst
fordom i min Latinska Grammatica). Piere sammanstämmande be-
rättelser bekräfta, at artickeln om Prinsessans påstådda ej allenast
förblifvande vid sin Eyska religion, utan ock rättighet at få taga
med sig Eyska Hofprester, värkel. värit orsaken tilden kallsin-
nigbet ocb nästan rupture, som en tid mellan de böge Monacberne
visat sig, ocb satt den unge Herren i så elakt bumeur, at både
H. ocb E. synts mindre tålde; genom Exc. v. E. [Essen] skal
dock förtroligheten åter blifvit återstäld, ocb i Contractet, artickeln
om Religionen gjorts beroende af Sv. Hof-Consistorii (el, dylikt)
pröfning. Så berättas det. Mig förekommer dock allt detta såsom
en farce gifven til Eyska natjons (el. pöbelns) förnöjande. Tempus
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dabit. Med Hector Äimelaeus sänder jag ock p:gr at förstärka
min kos Bror förvarade cassa, som genom min sidsta kandel blif-
vit så mycket försvagad. •—• Må väl!

P. S. Yar god och sänd det innelykta til Erantzen; hän
lär väl bo bos Secr. Ekman, el. får hän det där snart nog. Lika-
ledes det med Silfversvan följande lilla paketet til Öfv.-int. Pre-
denheim, vid tilfälle.

CYI.
Ankom d. 26 Octoh.
Besvar. d. 27 d.o.

Åbo d. 18 Oct. 1796.

S. T. Ekiini jag skref i går med posten et tämmel. vidlöftigt bref,
tillägger jag dock nu några rader med Hector Äimelaeus, med
k:ken jag ock sänder i et litet paket Ex. af Bilmarks Tkeses,
Lections Cataloguen ock Lefrens usla programme. Item 16 Hdr
speeie, at af Bror efter vanligketen tagas i förvar til förefallande
bekof för min räkning.

Nu säges kär för visst, at ekuru Högsta Eättens constitutorial
blef pro forma inskränkt tilden 1 Nov. så skal dock Hertigen
tilkka, genom särskild resolution utsträckt de nuv. Ledamöternes
tjenstetid dervid til d. 1 Maji; kvarförinnan intet ombyte skal
kumia ske. Huru dermed må förevetta, begriper jag sannerl. icke;
men kar alltid tyckt, at Nov. månad vore en altför otjenlig om-
bytes-tid. Hector Äimelaeus fruktar ibl. andre competitores
til Nerpes, äfven Cygnaeus ifr. Petersburg: detta var nytt för mig.

Eågen kostar kär 11 */2 å 12 plåtar; men kornet mekan 9 ock
10 d:o. Är Spannemålspriset värkel. så lågt i Stockk:m, som i Torg-
priserne utsättes? Item victuake-varorna ? Då äro desse sednare
dyrare kos oss.

De som tro sig känna den unge Herrens lynne, komma deri
öfverens, at kan är ej lätt att få ifr. sine beslut: en egenskap som
kan vara god ock ond. Men värre är, at de lägga tik, det kan
med mycken smak för pomp ock ostentation, förenar misskag för
arbete ock bemödanden; k:ken inapplication vore af en förfärkg
consequence; kan rnåste då faka i dens känder, som vet bemägtiga
sig dess förtroende, ock i kans namn styr oss efter bekag. Bland
andre skäl til farkoga för den Hyska förbindelsen, är ock det, at
den unga damen där blifvit vand vid ali möjelig pragt, dissipation
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och asiatiskt öfverflöd: huru skal vårt fattiga land härda ut med
sådane Hof-seder?

Har sedän kördts ilågot af Gr. Munck, kans vistelseort ock
öden? Nog önskade jag nu, at Rrantzen snart ville begifva
sig kit öfver. Någre säga, at lian ock kans rese-camerade lära
dröja qvar öfv. den 1 Novembris: jag undrar, kvad dervid blir
för dem at se? Jag föreställer mig, at inga stora solenniteter då
kumia förefalla. Må väl! Yännerne låta kälsa!

P. S. Bilmark kom just nu til mig; kan kar gått så mycket
ikop med mig, at jag måste lofva konom en assignation på Bror,
om 6 Rdr at lyftas af kans Svägerska, den stackars Pru Lidner;
kon skal bo på landet, så at hän ej vet någon säker utväg at få p:grne
til kenne på annat sätt. Dessa 6 Rdr tilläggas derföre härhos;
när kon sänder til Bror min assignation, så var god ock mot den-
samma lämna kenne dessa p:gr.

Åbo d.-20 O et. Jag drögde för länge med mit brefs afläm-
nande til Äimelaeus i välitän at lian efter löfte skulle komma
til mig innan afresan: men den skedde kastigare ankan trodde;
derföre sänder jag nu detta af med posten. Det var mig nytt kvad
Äimelaeus sade mig, näml. at lian ock fruktar få Cygnaeus ifr.
Petersburg til competitor om Nerpes: månne det värkel. kar grund?

Någon har sagt mig, at Landsk. Rosenstein skal anlägga
egen kuskållning: kar det grund? I ani. af Kungens tilträde til
Eiksstyrelsen d. 1 Nov. skole vi vid Acad. anställa vanl. solenni-
teter, med en oration ur kvarje Catkeder. Prof. Gustaf Gadolin
börjar. Translator Polon plågar mig jämmerl. med sin öfvers. på
Riuska af de nya Krigsarticlarne; kan kar utvärkat sig af Gen.
Klingspor bref til. Cons. Acad. at öfverse kans opus: et underl.
steg! Likasom vi ej kade annat at göra, ock såsom detta anginge
oss; dertil borde en Jurist kafva nyttjats!
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CVII.
Ankoin d. 31 Octob.
Besv. d. 1 Novemb.

D. 24 Oct. 1796.

S. T. Ehurn jag mi liar ingen ting annat at skrifva, måste jag
dock bedja Bror taga mig et Ex. af Middletons Hist. of Cicero som
jag ser Silfverstolpe ntbjuda för 3 Rdr 32 sk. Jag vill minnas,
at jag redan förnt yttrat min hog at få denna bok. Tili detta
behof bilägger jag 4 Rdr. Sknlle Gillies fås (å 4 Rdr 28 sk.)
ock de p:gr Bror bar om händer räcka dertill, vore ock den väl-
kommen.

Frantzen berättar sig hafva tagit det beslut, at segla hit
med Capit. Clas s on; visste ingen afråda lionom ifrån denna idee?
Ty C lasso n måste med sit stora skepp segla yttre vägen, som är
både längre och farligare, då nu måste finnas jakter nog i Stock-
holm, som segla inomskärs vägen til Åbo. Här omtalas, at Hof.-
(andre säga Stockh:s-) Cons:m, et underl. ställe för decision af en
fråga som rör Riks-lagarne, värkel. blifvit kördt öfv. den tilkom-
mande Drotningens religion. Bror bar väl bört af någon ibl.
rese-sällskapet deras surprise öfv. den besynnerl. porten vid Syster-
bäck som de passerade igenom vid bemresan? Underliga uptåg!

Hos oss bar upstått en fråga: om vi kunne tilställa någon
Acad. bögtidligbet öfv. d. 1 Nov. innan oss på något vis publice
annonceras, at Kungen då sjelf tilträder Regeringen? Jag må tro,
at detta knngöres? Det förargar mig, at jag ej förnt derom råd-
frågat Bror. Vinden bar bar visat sig ogen mot väre til Stockb.
reste Herrar; de lära således långsamt binna fram.

Underl. at jag ej något bört af de böcker vi på auction i
Upsala i förl. våras köpte: i fall de adresseras til Bror, så var god
ocb öfversänd dem bit. Sknlle Frantzen bårtrest innan hau fick
min Commission om upköp af en ost (af G-ref. Ruutbs fabrik, om
den ej med bans öfriga affairer förfallit?), så var gnnstig ocb låt
Brors dräng böra efter, af den bekante vaktmästaren i Benedictii
Hus vid Kungsbolms bro-ändan, buruvida en sådan kan fås?
Nu längtar jag efter bref ifr. Bror.



ovin.
Ankoin d. 2 Nov.
Besv. d. 4 d:o.

Åbo d. 27 Oct. 96.

S. T. Frantzen koru ej hem, såsom kali lofvat, ock skal mi vänta
tils Bremer följer med; således dröjer hän ännu en tid. Yäl vore,
om hän kunde få Upsala-böckerne om händer, medan ännu sjö-
farten varar, för at sända dem hit; jag undrar just öfv. Upsalien-
sernes söleri.

En sådan Estampe som skulle vara af Gorreggio, el. före-
ställa S. Catharinae förlofning med Erälsaren, finnes ej i Brors
sai: jag har betraktat dem alla, men ingen passar tildet ämnet.
Brors minne har slagit felt.

Titoin Gr. Eersens afsked (som här omtalas såsom tvunget),
sladdras ock, at Öfverståthåliaren skal gå af, som ser olikt ut, ooh
lär höra tilde månge lögner med h:ka vi denne tid regaleras. Är
det grundadt, at en Gr. Schwerin, Capit. vid Gardet, skal skjutit
sig för pannan? Och hvarföre? Yår Tullförvaltare, en Survi-
vance Lieut. Kiernander, är kallad til Stockh:m at göra redo för
en post af 800 t:r ärter som hän nnder kriget förtärt: skal vara
en ledsam sak. Hän är af vattusot så usel, at lian ej lärer kuuna
resa. TJnderl. at de Commissariats-räkningarne ännu grälas med-
Också en Ny st en i Thusby, som vid Kellokoski anlagt et Bruk
(ditiiyttadt den ena Forsby Hammaren) sades där i sommars vara
anfäktad för en post bröd, som ej kömmit til rätta; få se, kuru
hän gör saken ifr. sig!

Ibl. de förmåner här rrtdeltes nnder Kungens kärvaro, var ock
resolntion för Winter ooh. Pipping at få besitta sine inuekaf-
vande Säterier, för sin ocb sine barns tid (nami. Ispois ock Lop-
pis). Här pladdras, at de böge resande nog kalit ock med föga
liflig glädje af Stockholms boerne blifvit mottagne, som af desse
var obeskedligt. Tyska aviserne omtala den köga förlofningen med
ringväxling d. 4 (då Kungen redan var bårtrest ifr. Petersburg);
är det öfriga (om Kröning inom 3 månader, ock Eysk pension åt
Mecklenb. Prinsessan, så stor som änkedrotningar få i Sverige;
kvarifr. förskrifver sig denna summas qnantum?) med mera som
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där står, lika accnrat, så aro deras nyketer ej myoket at lita på!
UnderL, at här ingen ting spörjes om de solenniteter som i Stockli:m

d. 1 Nov. skola ske, kurudane de skola blifva etc. Skal ej denna
dags kögtid kungöras förut? Den tyckes interessera kela riket
nog ömt!

Här vet jag ej keller kvad man ämnar göra; men våre Stn-
denter yttra stor Inst at ådaga lägga sin glädje. Mine Ostrobot-
nienses kafva rådfrågat mig derom, ock jag vet ej kvad jag bör
svara dem: de vilja kalla inom sig et tai, ock derefter et calas, dit
ock Professorerne skulle bjudas. Jag rätt längtar at £å ifr. Bror
bref med nasta post, i kopp at ock något rörande den stora dagen
deri nämnes. Angående tätä Cabinetter, talrika befordriugar etc.
innom månadens slut, pratas kär i kors ock i tvär! Må väl!

CIX.
Ankoin d. 10 Nov.
Besvar. d. 18 d:o.

Åbo den 3 Nov. 1796.

S. T. Hu kar jag åter många Brors bref at besvara, för sit inne-
kåll dubbelt interessanta. Jag kar nami. bekommit så väl de med
Tyni en ock Salonins (jämte medfölj. paketer) affärdade, som det
med posten af d. 25 Octobris, det af d. 21 d:o menar jag mig redan
kafva besvarat. För de medsände böckerne, ock allt Brors myckna
besvär med mine commissioner, aflägger jag kjertel. tacksägelse!
Det var ledsamt, at Nörregaard ej kom med Tymen ock Salo-
nins; mi torde Sipelius dröja länge nog; i går ock i dag kafve
vi kär kaft vinter ock snö; jag må ej tro, at den blir varaktig.

Jag lämnade kos M. Htter til försäljning Scklliter vom Hut-
ienhan; som jag sedän ej kört, at kan dertil fått någon köpare,
men Herr Ofver-mas-mästare (som kan kallar sig) Bremer begärt
kandia den af mig, så vore väl om tillfälle ännu vore at få denna
bok kit öfversänd.

En Magister vid namu Wörlund, som tilkka är i Hofrätten
engagerad, kar företagit sig i ani. af Hofrättens g:le protocoller
ock acta, som kan efterkand genomlöper, at författa en Historia
öfv. denna Hofrätt, som kan i dispp. vill ntgifva. Nn päminner
jag mig, at ock Bror samlat til Historien öfv. våre Domstolar i
en vidsträcktare pian; men derunder torde Bror ock medtagit Hof-
rättens Historia. Bör jag, i ans. dertil, afråda b:te Magister ifr.
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sit förebafvande, el. styrka bonom deri? Hän har ibl. annat sagt
mig, at lian ej kunnat igenfå Hofrättens fullmagt el. instiktelse-
bref (hvarom ban dock skal ytterligare ransaka): bar Bror sedt
detta doeument? I fall det bär förkommit, så måste det ju kunna
fås ifr. Eiks-arcbivo. Manne ej något annat existerat, än det Hal-
lenberg omtalar (Gust. Adolpbs Hist., Y del. p. 153)? Hvad
säger Bror om de utdragen ur Hofrättens Prott. rörande ämbets-
männernes förfarande bos oss i förra (glorieusa!) tiden? Visa dem
för ro skull, vid tilfälle, åt Hallenberg: bar lär ej få läsa Åbo
Tidningar, såsom varande uti få bänder i Stockholm.

Til min stora surprise, läste jag i Litt. Tidn. 1796, 3 Häft. p.
286, at Handskriften til 2;dra Delen af Botins Sv. Folkets Hi-
storia (2:dra Edit.) ligger aldeles färdig, utan at om dess tryc-
kande föranstaltas. Huru kan et sådant nidings-värk opåtaldt
begås, ocb hvem är den menniskjan som så svinbåller et värk h:ket
är så säkert om afgång? Hvarigenom köparena af l:sta delen til-
lika sker en så skamlös oförrätt? Fråga Hallenberg, buru der-
med bänger tilbopa. Jag tyckes minnas, at f. d. Cantzli-Eådet
Engeström baft b:te Ms. i bänder; borde ej "Witterb. Academien
fordra det af bonom, ocb besörja om dess utgifvande? A propos
af Engeström, bvar håller nu Hof-Cantzleren til, ocb i bvad prä-
dicamenfär hän?

Men nu måste jag något berätta om väre festiviteter den 1
Hov. Yi bafve skrifvit gratulations-bref til Konungen ocb tack-
sägelse-bref til Hertigen; Hofrätten skref blott til Kungen. Jag
menar at vi dock ej gjorde orätt? Med någon resande skal jag
skicka vår Hectors programme: det var ovanligt uselt, illa lämpe-
ligt ooh pedantiskt. Men annat kunde ej väntas. Prof. Gustaf
Gadolin orerte d. 1 ocb en Student den 2;dra, den ene liksoin på
Consistorii, den andra på Studerande Corpsens vägnar. Pbilos. Ad-
juncten Sundvall skulle orera sednare dagen ur media Cathedra.
Cons:m beslöt uttryckel. at alla orationerne skulle ske på Latin, för
at siippa kostnaden ocb mödan med Fruntimmers inviterande, ocb
af misstroende tilde sednare oratorernes skioklighet at författa
Svenska tai som vore Academien värdiga, emedan de Svenska talen
alltid mera ocb af flere granskas. Vi bade ock så nyss låtit tala på
Svenska at vi nu ville bålla oss til lingua eruditorum. Men antin-
gen Sundvall (som är impertinent utan stort betänkande) el. vår
Hector på sin Frus ordres (ännu veto vi ej visst, bvilkendera?) fann
för godt, at Sundvalls tai skulle ske på Svenska, eburu Hector
tilsades at kungöra bonom Consistorii beslut; detta bölls likväl bem-
ligt, tils programmet om Söndagen skulle aftryckas, då Hector per
capsulam averterte oss, at Sundvalls tai var Syenskt; ocb at nu
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mer ej var tid öfrig at öfversätta det på Latin; kvarföre lian mente
at ock Fruntimmer skulle inviteras at åköra det. Denna anstalt ock
intrigue förargade oss, ock i stället at vi skulle forceras at låta
talet bli Svenskt, svarte vi, at det då borde bårtlämnas ock endast
2 orationer kållas; som ock skedde. Sora ingen af oss k:ka kunnat
granska talet, fått se det, vågade vi så mycket mindre låta en sa-
dan slarf som Sundvall, kålla det, när det likväl skulle ske i
Academiens namn. Någon sade mig, at kan sedän kållit sit tai i
en privat Clubb, kvilket gärna må kafva skedt.

I går köllos ock orationer i de kesta nationer, kos deras In-
spectores, eftermiddagen. Borgerskapet kar, såsom det Stockkokn-
ska, k:ken illuminerat el. calasat; utan blott om morgonen los-
sades skott til vanligt antal, ock en fond til årliga gratikcationer
åt de fattiga d. 1 Hovember, kar blifvit colligerad: dess belopp
känner jag ännu icke. Det kar jag kört at de keste förmögnare
Handlande, af vanlig berömlig sparsamket, ej gedt mer än 5, 10
til 15 Rdr, utom Fru Bremer, som gedt 150. Landsköfdingen
köli d. 1 et stort gästabud; 60 å 80 personer af alla stater ock
corpser vorö ditbudne.

Men vår underl. Hector, som i Biskopens frånvaro ville ock
visa sig såsom ckef för vår corps, anstälde sedän et afton-calas,
i det Husets vanliga smak, så at det tjenar kela staden til åtlöje.
Jag kade ej kjerta at gå dit, ock visst kälften af Cons. Ledamöter
absenterade likaledes. Först kngo gästerne vänta ifr. kalf 6 til 8,
utan at få vått el. torrt (ej engång tke-vatten); derpå stegvärden
fram, ock reoiterade för gästerne innekållet af den Latinska ©ra-

tion som förmiddagen blifvit kållen på Academien (begynnande
sit exordium artigt dermed, at kan redan i Skara, såsom Schol-
gosse ock G-ymnasist, lärt sig säga prediks-ord, ock derföre ännu
trodde sig äga förmåga i bekåll at imitera en så vacker sed. Hvad
tycker Bror?). Derpå intonerade kan psalmen: Hela verlden frög-
dens Herran; ock til slut versen: Herre kela Hiket akta (som kan
kck sjunga kelt ensam, sedän alla gästerne ledsnat). Derföre kal-
las nu calaset aftonsången. Derpå tracterades med usel pouncke ock
kärsken mandelmjölk (liksoin folket värit eckaulferadt), ock kl. 12
med en i alla måtto dålig souper; kvarunder en del gäster upenbarl.
moquerade sig öfver kela calaset. Ar det ej ömkeligt, at den
gubben så låter af sin elaka käring förleda sig til sottiser?*)

*) „Af ett i Lefråns gård på hyra boende Fruntimmer, som af sadan an-
ledning fått vara med på afton-kalaset, hörde jag berättas, at under det gubben ta-
lade, hade hans Fru flera gånger ryokt honom i armen eller stött honom i sidan,
sägande: „min Lefren! min Lefren!“ och efter vunnet gehör: „Du bar utglömt
från din oration, at Landshöfdingskan gaf en kostelig måltid". Hon omtalades ai}-
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Gt. Taubes sjukdom hotar honom med en viss död; appelle-
rar lian i höst, så öfverlefver lian dock näppel. våren. Den så
lila blesserade Capit. Nils Gripenberg är förlofvad med en
Mams. (el. Fröken) Weisman (den olyckl. Carl Weismans doter;
gubben är aldeles ifrån vettet, vill dräpa sig på alla möjel. sätt)
en vaeker ooh rask flicka; hän var förut förlofvad med en Fröken
Tigerstedt i Piexämäki; men hon retirerade sig. Någre säga,
at Lagin. Willebrand i Stockh:m skal gifta sig med den rika
Mamsell Kijk, och syfta på någonLandshöfdinge-sysla? Soini, gissa,
at von Troil, som tagit afsked, skal stå i accord med Landsh.
Willebrand om Åbo Höfdingedöme. Det säges, at vår Landsh.
arrenderat bårt Nynäs åt Lagm. Wibelius för 300 Edr om året.

Jag ärnade skrifva mera, men blef hindrad. Må väl! Härnäst
fortsättning.

ex.
Ankoin d. 12 Novemb.
Besvar. d. 19 d:o.

Den 7 Nov. 1796.

S. T. Jag fattade orätt M. Wörlunds berättelse ang. Åbo Hof-
rätts Fullmagt; det var originalet som hän sade sig ej igenfinna;
för öfrigt skal det finnas tryekt hos v. Schmedeman, som jag
ej äger. Men en reilexion som Hallenberg Y. D. p. 165 gör
frapperade mig så myoket mera, som jag länge i tysthet hyst
samma mening: SJelfva heskaffenheten ingalunda hand-
haft. Då jag nami. läst gamla Domar ifr. 14:de och 15:de Seclerne
(at ej omtala äldre, och hvad sjelfva Lagarne tilkänna gifva), så har
jag funnit vårt g:la Eättegångs-sätt vara myeket likt det Engelska,
och at Domsrätten värit i händerne på sjelfva Folket; den ändring
som upkom, medelst halfva nämdens tagande af Frälset, torde ej
heller, i ans. til tidernes omständigheter, värit oäfven. Men sedän
Gustaf I:s tid, då til Hofvets fördel så många ändringar skedde,
uppenbarligen kränkande folkets nrgamla rättigheter (man behöf-

mänt med åtlöje, ihl. annat för det hon förhäfde sig öfver sin adeliga börd, om
hvilken hon i tid och otid taiat, säsom t. ex. i ett sällskap, der den mnuvige Lag-
man Stålhandske gäckats med henne, ofta påmint at hon hette Lejonanlcar,
hvilket hän låtsat ieke veta, eller höra, ntan svarat Ja, ja Lejonanka". För öfrigt
var hon myeket skenhelig, så at tili ooh med den verkeligen aktningsvärde Bok-
hindare Aldermannen Agre 1 iu s blifvit derigenom inbillad, hvilken derföre i ett
pietist-samqväm, der hon var, sagt: „Den här Frun är visst en sann Jesu vän“.

F, W. P. [P i p p i n gj.
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ver endast påminna sig de gde odal-hemmanens förblandning med
de til Skatte försålde krono-hemmanen, eto.), hvartil förmodl. de
inströmmande ock öfveralt anstälde Tyske ämbetsmännerne voro
vållande (som okunnige om Eikets g:la inrättningar, förvände allt
efter Tyska sederne), så drogs ock domaremagten hei ooh hållen
ifr. folket tilde af Konungen förordnade ooh af honom beroende
ämbetsmän, det är: folkets lif och egendom blef beroende af Ko-
nungen, som mer el. mindre tiltagsen gjorde detsamma mer el.
mindre osäkert om dessa dyrbara rättigheter. Jag bar ej studerat
förordningarne och historien om vårt Eättegångsvände mer än
flyktigt; men at den fordom betydeliga Nämden blef til en tom
zilfra at genom Hofrätterne allmogen (possessionati) utslöts ifr. allt
deltagande i Högsta Judicaturen, var visserl. et betydande steg så til
odalståndets förnedring, som dess nedsänkande i allt större okun-
nighet mot de andre stånden (proportionerligen), i stället at up-
höja det til allt större uplysning jämt med tidens tilväxande ljus,
såsom i England skedt, där possessionati och husägare i Städerne
(den fattigaste pöbeln, arbetskarlar etc. är allestädes ouplyst), det
är kärnan af Nationen, just genom sit deltagande i lagskipningen,
så ansenligen hyfsas, lär kanna sinä rättigheter, och vänjes at
deltaga i deras handhafvande och beskydd. Jag tror, at dessa
reflexioner, af en tänkare och kännare med besked utförda, skulle
blifva i iiere afseenden interessante; men hvarken våre Historioi
el. Jurister, så myeket jag vet, hafva tänkt på hela saken, utan
beskrifvit alla förändringar såsom värkeliga (ja nödiga) förbättrin-
gar. I Aristokraternes pian, som småningom ville hafva vår for-
dom fria allmoge til lifegne, på Tyska sättet (som i .Danmark
lyckades dem fullkomligen, i Sverige blott i viss mån), voro alla
dessa förändringar ganska passande, och befordrades derföre ni-
tiskt; i Karl Xl:s tid åter, var det en religions-artickel, at ali myn-
dighet borde anses såsom emanerad ifrån Konungen; h:ken lära
ock i nyare tider troligen blifvit fölgd.

Som vederbörande ej ville sälja Koristo (Eru Lagerborgs)
säteri under 80m DL, så satte man det på auction, då Thomas
Withfot inropade det för 72m; hän hade förut budit 75, somman
ej ville mottaga! Kännare säga, at denna förfallna gård är nog
betald!

Academien bar råkat i en betänkelig process med Mennäis
bruk. Bror lärer veta at Hr af Ugglas, genom en decision uti
den tvist lian hade med Nystad, skalfat sig den rätt, at ingen skog
på 2 mils afstånd ifr. Bruket får säljas utom til honom, at kolas
nami. Denna rättighet, som hän folket ohörde och ovitterligen,
ältså subreptitie sig förskaffatj bar hän nu begynt utsträeka jäm-
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väl til Aoademiens temman, och låtit til Tinget, som hålls i dessa
dagar, instämma väre Bönder, som såldt ved, timmer etc. ifr. sin
skog. Yi skieke Widenius dit, at åberopa sig vår frälse-rätt öfv.
våre homman, praejudicatet mot Wuljoki qvamägarenas tilvällade
rätt öfv. våre skogar i ani. af et dylikt förskaffadt privilegium etc.
Men som Backien, som tillika är Domare och Brukets hemliga
ÖfveiAnspector och commissionair, skal döma deri, så tappe vi
väl saken otvifvelaktigt. Horribelt vore dock, om et sådant skam-
löst privilegium ej allenast skal angå de stackars krono-bönderne,
utan ock Frälse! Då kommer ock en stor del af Sundholms
gods at bli en tilhörighet under Mennäis! Men åtminstone skole
vi ej förr än i högsta instance böja.våre nackar under detta infama
ok. Hvad tyeker Bror om denna sak? Bör man kunna suppo-
nera, at Kronan genom sådana (tyranniska!) resolutioner ger bårt
annat, än hvad Kronan sjelf äger? Och at den ene undersåtens egen-
dom kan efter behag bårtskänkas åt den andre, den förre ohördan,
och utan dess bifall? Skall nu, i kraft af et sådant herrligt pri-
vilegium, ock timmer-stocken säljas til kolved, och för kolveds-
pris (hvad Herr Brukspatron behagar stipulera för slafvarne!) och
jämväl annan slags skog vara under samma fördömmelse? Är det
tillåtet, at låta skogen stå och växa, eller är folket pliktigt at
fälla den när despoten befaller? Kan någon ting ogudaktigare up-
tänkas, än at när den ena ortens bönder få sälja sinä koi åt den
mästbjudande, andre skola böjas under et sådant ok? Men sådane
äro våra vise författningar!

Så långt hade jag skrifvit, då ändtel. Svenska posten anlände,
och jag fick Brors bref af d. 1. Bror kan dömma, om det var
välkommet! Jag trodde sannerhn icke, at förändringarne, som
man väntade, skulle så snart tima! De voro märklige! Det var
lyeka för Sm ai en, som i så svår årstid reste öfver, blef continu-
erad. Jag gratulerar Bror til ytterligare erhållet förtroende! An-
gående sammanhanget med Exc. R:s förra pension, har jag lust at
känna sammanhanget: det lärer värit rese-pengar? Om månge
andre saker vänte vi med begärlighet at blifva underrättade: ibl.
annat h:ka på Haga utgöra K;gens sällskap, hvem som blir Ju-
stitie-Canceller etc. Visserl. måste H. blifvit surprenerad; men af
et hans bref til en vänn, med förra posten, förnummo vi redan, at
hän visste sig vara disgracierad; också har hän tämmel. allmän-
neligt värit hatad, såsom alle resande berättat oss. Det var en
obegripl. försumlighet af honom, som värit så värksam för andre,
at hän ej, så länge medvinden räckte, skaffat sig sjelf någon be-
tydelig förmån! Ännu hörs ej af Sipelius. Eå se, huru snart
Frantzen och Bremer förfoga sig hit hem.
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Efter jag ännu ej kunnat få mig någon egen gård härstädes,
ooh Yice-Presid. Hallenberg nu skal resa til Stockholm, ville ej
Bror lofva mig, at sedän accordet med honom gått til ända, få
hyra Brors gård här i staden? Derom blir väl ännu tid at accor-
dera; men jag ville i tid derom nämna, innan jag af någon annan
förekommes. På hyran vil jag ingalunda vara nogräknad; men
blott en punot vore för mig vigtig, som de förre hyresgästerne ej
torde reflecterat på, at ock det rummet där Bror plägade hålla
sinä Leotioner, skulle i den händelsen mig til samma behof up-
låtas? I fall jag ock kommer at köpa mig egen gård, så blir den
sådan som tarfvar reparation, så at jag ej straxt kan deri inflytta.
Den jag nu bebor, blir allt mera förfallen; och som ägarena al-
deles negligera at reparera och underhålla rummen, viljandes draga
hela hyran oafkårtad, utan at tanka på husets vid magt hållande,
så blifva rummen allt kallare, och innan kårt aldeles illogeabla,
så at jag måste tanka på at flytta härifrån. Jag betalar nu 100
Bdr i årlig hyra; och i detta år har man vägrat ali åtgärd til
rummens förbättrande, så at ock bagarestugan är aldeles utan
golf, eto.

Antalet af Juris Studiosi tyekes årl. oka sig. I denna termin
har Alanus mellan 20 och 30 ähörare, af h;ka hälften vill ha
Juris examen, om de släppas fram.

Polon har befallning af Hertigen (den hän utvärkade sig vid
det Kgl. Herrskapets ankomst i sommars) at öfversätta Krigs-ar-
ticlarne, med utfäst arfvode och befallning til Finska Krigs-Com-
missariatet at detsamma utbetala; såsom ock Frenckell har be-
fallning at tryeka arbetet (som lär vara mot Carlboms privi-
legium?). Hän fortfar således at starkt pulsera på den Censure öfv.
sit arbete af Gons:m Acad:m, som Gen. Klingspor (på Hertigens
befallning) ålagt oss at deröfver utfärda; en underl. Commission.
Som ännu ej allt är färdigt, tergiversere vi imedlertid; men hän
villat vi skole granska det allt som lian får capitlen färdige.
Det vore rätt väl, at vi sluppe honom. För min del har jag an-
nat at göra, än at gräla med hans servila öfversättning! Må väl!
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Ankoin d. 15 November.
Besvar. d. 18 o. 19 d:o.

Åbo d. 10 Nov. 1796.

S. T. Brors ang. bref af d. 4 hujus bekom jag med sidsta post,
ocb tackar för det bilagda papperet, likasom för alla andra interes-
santa piecer och saker, b:ka Bror mig tilsändt. At Tymen af-
lämnat hvad hän med sig hade, har jag redan berättat. Nu hör
jag at ock Sipelius är lyekel anländ. At Salonius straxt häm-
tade til mig Brors bref, har jag ock tilförene nämnt. Jag lärer
förblandat Holmbergs notification ang. Middleton med Silfver-
stolpes dylika kungörelser; imedlertid var det väl at jag fick
Boken, äfven soin Gillies; utan tvifvel blir ännu tilfälle med far-
tyg at fä dem hitsände. Skepparen Berg har mött Sipelius
på vägen; ooh flere andre aro ännu stadde härifr. på sin Stock-
holms färd.

Ang. operan Caravanen skrifver Frantzen, at musiken värit
vacker och poesien dålig. Få nu se om väre långsamme resande
(Frantzen och Bremer) denna gången afreste på den utsatte ter-
minen, d. 7 hujus!

Genom Brors bref blefvo vi, äfven soin genom andre noticer,
så fullkomligen försäkrade, at bögtidligbeten d. 1 Nov. värkeligen
skulle gå för sig, at vi på samma dag anstälde, säsom först tänkt var,
vår solennitet. Ingen undrar bar, at Ax. E. [Eeuterbolm], H.
[Hisinger] ocb E. [Ehrenbeim] afgingo ifr. Högsta Domstolen:
den förste skröt bär sjelf i sommars, at lian på et år ej värit där
nppe mer än 2 g;r; ooh eburn ban af Eiksvårdande ärender ocb
Hof-npvaktningar nu torde vara något mindre öfverbopad, så lä-
rer hans biträde vid Domstolen dock bafva framdeles blifvit lika
klent. Alit sedän ban reste sidst bärifrån, bar ban bevärdigat Gr.
Tanbe (som fortfar at vara illa sjuk) med sin correspondenoe,
bvarmed ban nnder sin bögbets-tid ej bannt! rätt lustigt! I et
bref af d. 1, förmodl. skrifvet om morgonen, yttrade ban ännn
ovissbet om sit bibebåilande, med tilläggning, at ban i annat fall
vore sinnad at til Finland återresa.

Öfv. Smalens bibebåilande undra somlige. Det är skada
med Gr. Tanbe: bans restitution önskas värkeligen bär upriktigt.
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Så snart det förspordes at Hallenberg var kallad til Stocklr.m,
blef Ehrenmalm så frisk, at ban infann sig i Hofrätten til tjenst-
göring, hän får im praesidera atm. på endera divisionen; ooh
som allmänt tros, at Hallenberg (sorti blir qvar til vintern, kanske
söker lof til våren) aldrig hit återkommer, utan retirerar sig, se-
dän alla hans band med Finland äro sletne (om hän ej kunde bli
president): så fnnderar hän säkert på vice-presidents syslan.

Det är besynnerligt, at Ledamöterne i Allin. Beredningen i
ingen almanach äro upräknade. Nu blir ntsigt at få veta, om
Sv. Academien skal upväokas! Då Rosenstein äger Konnngens
förtfoende, hoppas jag dermed ej lärer fördröjas!

Widenius är nn til Nykyrka och Sagu ting i Acad:s ären-

der: när lian återkommer, skal jag påminna honom at skrifva.
Med vår spanmåls försäljning har gått smått: Skärboerne ha ej
förr än nyl. velat betala 4 Edr för rågen, men nn har den gått
med. Kornet ha vi svårt at bli af med, om vi ej vilja sälja det
för 3 Edr och derunder, h:ket vi ännn ej gjort.

Brefvet til Hallenborg afsände jag straxt: hän hade redan
genom Eiksdrotsen blifvit underrättad, at hän kunde dröja här til
Febr. månad. På se, huru länge Hisinger dröjer i Stockh:m; in-
gen begriper huru hän så försummat sig, at hau utom Stjernan,
ingen ting til egen förmån för sig utvärkat! Man är mi nyfiken
at få höra, hvem som blir Just. Oantzler, h:ka komina at utgöra
Kungens Conseil etc. Här nämnas Drotsen, B. Kurk, Rosenstein,
af soml. Lagerbring, af andre Lagerheim etc. D:o presidd. i
Stats-Cont. och Kammarrevision; man är ook nyfiken at få höra,
hvar Ex. E. bosätter sig. Pratet om Eiksdag i Febr. går här
starkt i svang! Lustigt är, at Tandefelt infunnit sig! Hän har
ju fått accord för sin sysiä! Jag tycker at det måste kosta på för
Hisinger at hafva Ahlman til sin förman! Jag undrar, om nån-
sin Eeuterholm reser dit?

Et underl. rykte har jag här hört, at den hekanta Fru Hi-
singer skulle ifr. Frankrike återkommit til Stockt:m, i sällskap
med Mamsell Hagman! Det vore i sin ordning!

Nu liafve vi här åter haft regn och slask i någre dagar. Få
se, hvem nu får Herpes pastorat; nog önskade jag det åt Äime-
laeus, sora hädanefter intet gagn i Scholan gör! Alla vänner
låta hälsa! Må väl!
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Ankom d. 19 Novemh.,

Besvar. d. 23 d-.0.
D. 14- Nov. 1796

S. T. Annu har ej Fr an tz en anländt: för sit söleri får hän ooh
hans rese-camerad nu vidkännas motvind och köld. Kanske de
ej heller nu reste ifr. Stockholm den dag de til resans anträdande
utsatt? I dag lofvar Sipelius mig paketet ifr. IJtter; och i
Torsdag skickar jag betalningen derföre. Widenius är ännu ej
til staden äterkommen. ■— Jag glömde skaml. bedja Bror, at lösa af
Dr Llideke De Rossi annales Hebraicae Typographiae för 1 Du-
cat och 12 sk. Banco; om exemplaret ännu fås, så var god och
växla pg:rne och låt mig få räkningen i Banko, quitterad, at för
Bibhs räkning annoteras; men mig täckes Bror debitera i Riksg.
sedlar. Bankes värk har Bibht mottagit.

Sällsam synes oss proceduren med Kunga-försäkran och Säker-
hets-acten: var det af värkelig el. politisk glömska, och ligger
derunder någon konst begrafven?

Om ämm lägenhet med hitresande skeppare gifves, så ön-
skade jag ock få Engeströms Guide des Yoyagenrs.

Här omtalas, at K:gen skal nyttja en dubbel Conseil: den
stora, hvari jämte alla Collegie-presidenterne, ock någre flere skola
sitta, och den mindre som utgör hans Haga-sällskap? Af Leda-
möterne i Högsta Domst. begriper vårt publicum ej hvarföre Exc.
Ridderstolpe skulle ditkallas. Sättet at låta Eiks-Drotsen
tillika vara Just. Cantzler, har 2 sidor: somlige tycka, at samma
person ej borde vara Actor och Domare tillika. Här sägs, at
Presid. Lodes hälsa skal vara så delabrerad, at Hofrätten af ho-
nom hvarken har myoket el. långt biträde at förvänta. Jag ön-
skar nu få höra, jämte flere nyheter, om Pres. Eeuterholm och
Hofr.E. Hisinger äro snart at väntas öfv. til Finland.

En sak rörande Brors oeconomie: då jag var i fredags hos
Secr. Alanus, berättade hän sig värit i Brors gård, i något ärende,
och sedt at taket på Brors större byggning skal, på ena sidan i
synnerhet, vara aldeles bristfälligt, så at hän fruktade at den
deraf tager skada; som jag mins huru angelägen Bror var derom,
at Brors byggnader skulle hålläs jämnt vid magt, hvaraf deras
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framtida bestånd så myoket beror, bar jag trodt mig böra gifva
Bror detta tilkänna, på det Bror genom sine hommes d’affaires,
Hjelt el. Widenius, måtte låta närmare se derefter, ooli om vär-
kein reparation tarfvas, låta i vinter upköpa bräder (ty nu är ej
mera tid dertil) för at i vår bota hvad bristfälligt vara kan: ocb
tror jag, at Widenius ej torde undandraga sig denna Commission,

Sedän Brors drögsmål på Sv. sidan nu åter blifvit förlängdt,
lärer jag nödgas i sällskap med Hjelt åter göra et, och alfvarsam-
mare, försök, at igenfinna det bandskrefne Höldinga-minnet som
jag så nödigt beböfver vid mine dispp:s fortsättning. Jag skal nu
söka, at få slut på minä annott. til Juustens Chronicon. Må väl!
Yi bafve här värit vid balsan, utom Prof. Gadd, som ensam af
vår corps är mycket krasslig. ■

cxm.
Ankoin d. 35 Novemb.
Besvar. d. 39 d:o.

D. 17 Nov. 1796.

S. T. Ändtel. anlände Frantzen ocb Bremer bit efter en lång-
sam ocb besvärlig öfverresa, bägge friske. Den förre aflämnade
straxt Brors bref af d. 7 bujus: det innelyckta til Alanus, bar
jag sändt til bonom; men Widenius bar ej ännu kömmit til sta-
den, så at hän kunnat bekomma sitt. Mycken tack för de i bref-
vet meddelte nybeter! En del voro mig förut bekante; men alla
voro interessante. Jag undrar aldeles icke, at deductionens för-
fattande updrogs Bror: burn månge grundelige ocb med diploma-
tiske insikter försedde Jurister finnas nu i Cancelliet? Det är ej
som i Carl Xl:s tid. Tyskarnes sed, at i sådane fall tillita Aca-
demiske Jurister, bar visserl. goda skäl för sig: til sådant beböfs
mer an blotta skrifvare. Onskeligt vore deremot, at våre Acad.
Jurister tillika kunde skrifva! Förmodel. är det Drotzen som före-
slagit Bror til b;te arbete?

At alla Brors bref, så med pesten som resande, kömmit mig
riktigt tilbanda, bar jag redan tilkänna gifvit. En underl. glöm-
ska var det, som yppades d. 1 bujus; derföre tro månge, at den
var sjelfvillig, ocb studera starkt på dess förklarande. Skulle sä-
kerbets-acten blott underskrifvas, ocb ej jämväl besvärjas? Hyk-
tet om anståndet som begärts på 14 dagar, är sällsamt: kan det
vara raöjligt, at man gjort en så impertinent proposition? Om
pensionen bar man bar berättat allt detsamma som Bror. Väre
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omdömen liär om Ledamöterne i H. Domstolen aro mycket lika
dem Bror nämner: förutan at Ev.[?] ansedts blott för sjuk!

Månge kär tro, at vederb. sora så ifrat för den tilk. Drotnin-
gens religions-frihet, deri af Eyska bofvet blifvit med Uit bragte
på det kala; andre, som ej det mena, kunna omöjel. begripa, kvar-
före de om denna sak värit så öfv. ali köfvan nitiske ock ange-
lägne, om ej private löften dem dertil förmådt! Drotsens influ-
ence lär vid valet til H. Domstolens Ledamöter värit betydligt:
deraf förklare vi oss kär åtskilliges vai.

Yäl vore om Burman finge sig et pastorat, ock komme kär-
ifr.; kan är ej oskicklig, kar rätt goda prediko-gåfvor. Men är för
öfrigt mägta capricieux, ock misstänkes at i tystket supa, åtmin-
stone periodiskt!

Rätt absurd är ändringen med Norrmalms-torg, näml. dess
upkögning i fjol, som nu gör dess sänkning nödvändig! Men kuru
kommer då bron at iigurera?

Öfv.-Dir. Bremer miste ej längesedan olyckekn en af sine
söner, som tilkka med sin bror, en skrifvare, en dräng ock en
kandtvärkare farit ut vid Tykö at segla, men seglade omkull; då
skrifvaren, den ende af dem k:ken kunde simma, räddade sig, drän-
gen ock den ena gossen, men de andre kunno imedlertid sjunka.

De Printziska egendomarne, om k:kas förauctionerande Bror
sedt intimeras på Åbo Tidn., kafva blifvit inropade af en under-
officer, en bonde etc. Men Fröken Cederström ifr. Attu kar
straxt bördat in dem för 50, 40 ock 20 tusende Dlr (summa 110,000
K:mt); kon bor sjelf kär i staden, i Biskops-gården.

Åndteligen kar Rådstugu-Eätten dömt i den namnkunniga
processen mellan Hartvall ock Tjäder, samt ansedt den förre
kafva försåtel. anfallit den sednare ock legt våldsvärkare mot ko-
nom; om jag rätt mins, är kan dömd tilat sitta et år på någon
fästning, ock betala i skadestånd 450 Rdr. Imedlertid är kan stäld
under bevakning (dock kemma i sit kus). Häröfver pratas olika
alt efter som folket gynnar den ena el. den andra parten. Jag
känner ej, kuru långt Tjäder kunnat leda sinä påståenden i be-
vis, ock kvad utseende saken således juridice fått. Hartvall kar
af Hdfrätten begärt at blifva fri från arresten; men fått til svar,
at derom ej kunde yttrande gifvas, innan ransakningen ock domen
inkommit. Få se, kvad slut denna sak tager; när den til Hofrät-
ten inkommer, kan jag derom meddela säkrare ock redigare un-
derrättelse.

Sedän jag sidst skref, kar jag råkat Pastor Hjelt, som sade
mig det kan på Brors gård dels redan gjort åtsk. små reparationer,
dels velat inkämta Brors yttrande om flere, samt at kan ytterligare
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skulle höra efter om taket yärkel. läker, så at skada för byggnin-
gen deraf är at befara. Af honom fick jag ock böra, at redan
Fru Fredensköld fått äfven Brors förra Lections-rum (ooh efter
henne Y.Pres. Hallenberg) i disposition, det jag ej yisste. Jag
var med Hjelt där, at inlägga i Brors kammare en dispp. packa,
Bror tilhörig; då vaknade åter min begärelse at få reda på Brors
MS. af Höfdinga-minnet. Men jag vet ej en gång, i bvad slags
kari jag skal söka det. Bär stå en hei hop halftunnor el. små
spilträn: aro böcker ock i dem inpackade, el. blott i lårarne?
Jag tycker, at i fall Bror ej tagit en god del med sig, Bibht inga-
lunda kunnat i dessa sednare rymmas? Hjelt är villrådig, om hän,
sedän nn Brors bårtovaro blifvit förlängd, bör låta böckerne stå
qvar, el. flytta dem til Kankas grafchoret i Domkyrkan, soin hän
tror vara nog torr? Då jag i fjol var inne i b:te Brors mm, märkte
jag ej den unkna lukt derinne, soin nu mötte mig. Hjelt misstänkte,
at den Bureau och skåp som ifr. Brors Lections-rum blifvit dit-
hyttade, torde haft den med sig? Hvad ligger i dem? Där må ej
finnas linne el. andra kläder? i hvilken händelse de behöfde vädras?

I sidsta Consist. Acad. cession afgjordes processen mellan
Carpelan och Pryss om börde-skillingen för Likis, som Sadel i
Prof. Prysses namu lyftat; utslaget blef, at Carpelan mot Prysses
nekande ej kunnat bevisa, det Sadel dertil värit befullmägtigad.
Saken går til Hofrätten. Uuderlig är den. Obegripligt är, at då
Pryss undandrog sig svarsmålet, enligt det vid bytet träffade aftal
mellan honom och Jägerhorn, at denne skulle återtaga sine helli-
män om hans ägande-rätt til dem gjordes stridig, Pryss dock kun-
nat mottaga börde-skillingen, el. dertil auctoriserat sin fullmägtig.
Intet spår finnes dertil, at Pryss dem värkl. mottagit. Sadels först
yttrade betänklighet at p:grne mottaga, h:ket hän först efter råd-
plägning med contra-fullmägtigen gjort, gör saken ännu misstänk-
ligare. Den långa tid, som sedän förflöt, utan at om saken el.
p:grne minsta fråga väcktes, tyckes ock styrka Prysses föregif-
vande, at hela saken mellan Carpelan och Jägerhorn imedlertid
blifvit debatterad? Få nu se hvad Hofrätten derom dömmer. Den
Pryssiske arfvingarnes convention som Brors betyg omförmäler,
tyckes ej något bevisa; ty sedän de visste at Baron Carpelan åter
bragt saken i rörelse, var en sådan försiktighet i alla fall nödig.

Fru Appelgren har förstått at locka en stackars ung Ma-
gister, Hällström (yngre bror til honom som for til Stockholm),
hvilken informert hennes dotter, så på nätet, at hän nu gifter sig
med henne; de bo nu hos Fru Brovallius, i de rnm (nya bygg-
ningen) som auctionisten Hedenström förut innehade. Jag be-
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klagar den staokars gossen! Man säger, at Mag. Vörlund skal
engagerat sig med kennes yngsta syster: de pojkarne äro tokiga!

Et underl. rykte har kitkommit, atKungen yttrat benägenket
tilat nedlägga Operan, ocb på Bngelska viset öfverlåta Brama-
tiska Theatern åt private Entrepreneurer (ty sådane, kos en så
fattig nation som vår, kunna väl ej finnas k:ka sknlle våga at
entreprenera Operan!)? Grud uplyse den nnge Herren, at väljä
sådane mått, som med tilståndet af vårt delabrerare Finance-värk
öfverensstämma!

Hvad skole vi göra med våra Bonsdorffar? Professorn up-
offrar ali sin tid åt sine byggnads-griller (nu skal lian bygga upp
Skunks gård, lorut Erisks, sedän Sjömans, bredevid Bilmarks),
slarfvar med sine lectioner oförsvarkn, öpnar ej någon medic. el.
anat.-bok, och i gemen har abandonnerat ali lecture, så at långt
ifrån at följa vetenskapens tilväxt, lian ock glönnner kvad lian
förr kunnat! Tkeol. adjuncten kan ej förmås at bo i staden;
intimerar väl, men får inga åhörare, efter de veta at de ej äro
välkomne, ock är aldeles förlorad för Academien. På Consistorii
kallelse at sig infinna, har kan publioe insulterat Cons:m, i Curso-
rernes närvaro försmädt Cons:m ock svurit öfv. detsamma; deras
berättelse kärom, til protocolls, tillåter oss ej at låta det blifva
dervid. Hos sine sokneboer, herrskap ock bönder, kar kan hun-
nit göra sig allmänt katad!

Huru går nu med Milit. Academien, ock dess despotiska Gon-
verneur, sedän Hertigen nedlagt protectionen deröfver. Månge
kalva mycket at tadla hela inrättningen, vänta ej deraf den nytta
som lofvats eto. Men så kostar den ock förmycket, för at straxt
åter nedläggas. Kanske den genom nödiga förbättringar knnde
kjelpas? Hvad säger nu Schulten om sin Academie ock mägtige
förman? Alla vänner låta kälsa! Må väl!

P. S. Sedän detta bref redan var försegladt ock färdigt at
afsändas, lick jag med posten, som ändtekn anländt, Knngens tai
och Prott. af d. 2 Hov. kvarföre jag tackar. Men ingen rad ifr.
Bror medfölgde! Ifr. Schulten kade jag bref, som jag oförtöfvadt
skal besvara!
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CXIY.
Anlcom d. 6 Decenib.
Besv. d. 8 d:o.

Åbo d. 21 Nov. 1796.

S. T. Motvinden har denna tiden gjort, at Svenska posteme lång-
samt anländt; ännu har ej sidsta Tisdags-posten ankommit. Imedler-
tid har ock vinden hegynt göra de närmaste passen hinderliga; ooh
fast vi haft blida i någre dagar, jämte storm, har den dock ej värit
så betydlig, at den härtils förmått fördrifva isen och snön alldeles.

En del pratar här, at Presid. Lode ännu i höst skal komina
hit öfver. Jag lärer sidst nämnt om det prat här går, at Operan
skulle indragas, och til och med Huset inredas til boningsrum åt
änke-Drotningen. Kog vore det i ans. til Financernes belägenhet
behöfligt, men kan sådant vara möjeligt? Lika litet, menar jag,
somat den dyra och onödiga Lif-Husar Corpsen skulle indragas?

I dag lära väl Band och Stjernor åter hafva nedhaglat. Alit
vänte vi at få höra, h:ka tilde lediga President-syslorna nämnas,
huru med Stor-amirals-ämbetet går, el. hvad annan styrelse i dess
ställe tilförordnas, hiken blir Chef för artilleriet, om Sv. Acade-
mien skal vakna etc. etc.? Gurieust blir at höra, om vår gamle
Bisp innan våren begifver sig på hemresan.

Tänk at jag här fått se et ex. af den i Danmark tryckte
Aristocraternes Cateches! Hertigens tai d. 1 Nov. har jag ock
läst; Bror är väl god vid tilfälle och sänder mig det. Jag tycker
ej så myeket derom som om Kungens tai: tonen är deri så kla-
gande, stylen tung och stundom fransysk, något mera skryt än
behöfts; och rediter på flere ställen; Hertigens conseil får välför-
tjent loford! Blir Hertigens berättelse tryckt? Man säger här at
Eiks-Cantzlern blifvit i Conseillen återkallad: det anse vi ej för
så farligt, som hvad äfven ryktet förmäler at den onda liga som
i sai. Kungens sidsta år var i brädet, med ifver arbetar på at åter
komina upp: Gud bevare Konungen och riket ifrån dem!

Här planeras nu til Rådmans-val efter Blomqvist; Garfv-
Stadig, Perukm. Mellenberg, Guldsmed Bergström, Handl.
Lunderberg och Tjäder (den yngre) etc. äro de förnämsta Can-
didaterne. Kiernander börjar bli frisk; få se om hän, utan at
rega öfver, kan siippa sin ledsamma sak? Ibl. annat, gom här pra-
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tas, hörande til finance-planen, är ock de rika, under minderårig-
kets-regeringen gifna extra pensioners reduction; t. ex. Modees
5m Rdr eto. När jag dem ikogkommer, tycker jag det aldeles ej
kunde anses för passande, at Ex. Eeuterkolm skulle få blott 1,000
Edr! •- Det ser tvetydigt ut med våre Stockholms-farares åter-
komst i köst. Med dem kafve vi likväl ännu mycket at vänta!

Unga Mams. Ziervogel, som är kos Eru Juslen, kar med
föreg. posten skrifyit til sin Parbror Hofr.-Eådet Ziervogel, ock
då glömt at bifoga kosgående attest. Yar gunstig ock vid til-
fälle sänd den til konom!

Yåre vänner må väl ocb låta balsa. Nu är 'Widenius i sta-
den ocb bar fått sit bref. Processen med Mennäis Bruk kunde vid
sidsta ting ej komma före, emedan bela Rämnden blef jäfvig. Jag
bar bört sägas, at meningen ej värit, at mi angripa oss ocb flere
frälse-ägare, ntan blott någre stackars försvarslöse bönder, för at
skrämma dem til beständig förening om viss årlig kol-lefverans (för
lumpet pris!), men at fogden af elakbet, fölgt sine af Landsböfd.
erbållne generelle ordres i ali sin vidd, ocb genom så månges
stämmande, ock af frälset (t. ex. Baron Carpelan, som ej så lätt
står at kufva!), väckt desto större allarm ocbmotstånd! Hvarföre
ban skal fallit i Brukets etc. onåd! Må väl!

CXY.
Ankoin d. 6 Decemb.
Besv. d. 8 d:o.

Åbo d. 24 Nov. 1796.

S. T. Nu aro Svenska posterne envise at dröja, ock motviuden,
förenad med köld, lämnar oss ej heller kopp at rätt snart erkålla
dem. Således lide vi mycken brist på nyketer; ock då detta just
inträffar på en tid som är så märkelig, pröfvas just vårt tålamod:
imedlertid sakne vi icke apocrypkiske tidningar.

Sedän ryktet begynt Mr spridas, at Gr. Munck skal i Roni
aflidit, väntar Hofrätten med en slags bekymmersambet, at Mns
arfvingar torde snart begära, at det paket som på lians vägnar
inlämnades, såsom Testamente, skal upbrytas. En del tro, at det
aldrig innebåller något Testamentariskt förordnande, utan belt
andra saker, somman ej vill läsa? Yärkel. blir det roligt at få
höra, kuru dermed förevetter! Prof. Tengström Mr såldt sin
stadsgård åt Öfverste Pinello för 48,600 Dl. kmt; den är ny ocli
mycket byggd, men blef ock väl betald. Nn bar ban svårt at få sig
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busrum i staden, innan i böst, ooh. vill ej beller, åtm. ännu, flytta
sit busbåll til sin prästgård, hvarföre lian sagt mig, at hän be-
gärt hyra Brors gård, h:ken alla supponera skola genom Hallen-
borgs öfverresa blifva ledig. Ocb ebnru jag äfven anmält mig
i lika ärende, så vill jag dock icke, om Bror vill til bonom
byra sin gård, ligga bonom i vägen. Jag bar hyrt de rum jag
bebor, til nasta böst; ooh dessförinnan lärer jag altid linna någon
råd. Men Tengström bar mera ondt om, at nu i vår få sig rum.

Stålhandske skal väl nu vara bättre (Prof. Pipping säger,
at ban nu är så slug som ban förut värit!), men kan ej förmås at
gå ut; bans ambition, ocb någre andre griller, ligga förmodbn i
vägen! Nu skal vår Bonsdorff bygga åt Tnllförv. Sknnk
en trädbyggning, bka som ban gjordt åt Krigs Bådet Knorring;
ban binner med allt annat, utoin med sin sysiä! I går reste B.
Kålamb härifr. til Sverige; förmodl. kommer ban snart fram.

Yi bafve nu vinter, något snö ocb någorl. före, så at vinter-
åkdonen äro i fullt bruk. —/Gr. Taube fortfar at vara illa sjuk;
vår Gadd är ock krasslig. / Fru Bremer bar fått en olägenbet i
sinä ögon, som ger anledning at befara, det bon får Svarta Staren
ocb blir blind, om ej denna olycka i tid kan afvändas. Genom
bägge Eeuterbolmarnes afträde ifr. Kammar-Eevision ocb Stats-
Contoiret, lärer nn Presid. Lode få Presid.-lön, ocb deras efter-
trädare bägge bli lönlöse om annars circnlationen mellan Pre-
sidents-lönerne skal fortfara? Vännerne låta bälsa Bror!

CXVI.
Ankoin d. 6 Deccmb.
Besv. d. 8 d~o.

Åbo d. 28 Nov. 1796.

S. T. Brors lilla bref af d. 18 bujus bar jagundfått, ocb sände straxt
det inneliggande til sin ägare. En skeppare Matsson bar ifr.
Stockh:m anländt, men de öfrige, bvaribl. Petrell, väntas ännu.
Om ej stormen ocb en omskiftelig blida öpnar vatnet, siippa de ej
längre fram än til Bockbolmarne.

Gen. Klingspor ankom, prydd med blå bandet ocb stora
Seraph. stjernan, som jag bört blifvit bonom tilskickade medan ban
måste vänta i Grisselbamn; ban sade, at ban ej visste af den andra
öfvers. af Krigs-artiolarne, men at Polons bör tryckas, bvartil ban
undfått Kongi, befallning; 800 Ex. tryckas för Kronans räkning til
utdelning ocb Polon blir betald pro labore. Jag var bos Generalen.
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Nu hafve vi fått Kungens bref om Brors ytterl. förblifvande i
Stookbnn; item et lustigt bref ifrån Cantzlern om Justanders
fortfarande permission at vistas i Stockb:m. Om Gen. Wrede s
Seraphimer-orden ooh om Svärds-Riddarne ha vi notice: men ej
om de öfrige; it. at en committe besörjer Flottans aifairer, i k:ken
jag bört Lagerbjelke ock Ofv. Rosensten nämnas som ledamö-
ter; men ändå för stora Flottan? P:gr bafva kömmit öfver, at
godtgöra vår sidsta Krigs-rustning: hvarifr. hafva de erbållits?

Som Ryska posten uteblifvit (hvaremot en extra post for fram
med mycken kast), så bar bar et rykte utspridt sig, at Ryska Kej-
sarinnan skal blifvit död; som ock genom köpmans-bref ifr. Lovisa
bestyrkes. Men skulle då ej Gourierer vankats? —Vi vänte med-
lertid med nyfikenbet efter nästa gränse-post; ocb väre politici aro
af mycket olika tankar, buruvida det dödsfallet vore oss nyttigt
el. ej, i närv. conjuncturer. Vi må väl: ocb önske at få böra ifr.
Bror detsamma.

Hos bvem vistas Exc. Reuterb. i Skåne? Ingalunda bos
Gr. Ruutb! Tros vår Bisp ocb Presid. Lode skola komina öfv.
i böst?

CXYli.
Ankoin d. 9 Decemh.

Åbo d. 1 Dec. 96.

S. T. Ru bar ock Mesterton aflämnat Brors bref af d. 19 sidstl.
Rovembris, med innelykte papper; för b:ket allt jag tackar bjertel.
Böckerne får jag väl ifr. fartyget, så snart isen blir så stark, at
mankan åka dit.

Nn vete vi visst at Ryska Kejsarinnan aflidit. Omständig-
beterne kanne vi väl ej pålitebn. Dock sägs, at bon fått slag vid
bordet, mistat målet, ocb efter ej lång tid abidit. Straxt bar Stor-
fursten antagit Regeringen; portarne til staden tilslötos, så at ingen
fick passera, innan ban försäkrat sig om krigsfolket etc., låtit bylla
sig ocb sin äldre son, ocb satt allt i vederbörl. skiek. De förnämste
af Gummans Herrar bafva, för större säkerhet, äfven straxt fått
vakt bos sig, säger man. Framdeles vänte vi få böra mera. Hyll-
ningen bar ock redan i Ryska Finland för sig gått. Klingspor
lärer väl resa fram, men vänta nytt oreditiv innan hän visar sig.
Få nu se bvad denna oförmodeliga Reg.-förändring i grannskapet,
värkar på väre aifairer! Vi må väl! Ocb önske samt boppas få
ifr, Bror fömimma detsamma.
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cxvm.
Anlcom d. ä!7 Decemb.
Besv. d. G Januar. 1797.

Åbo d. 15 Dec. 1796.

S. T. Jämte 3:ne Brors ang. bref, af d. 18, d. 23 och d. 29 No-
vembris, bar jag fått de til mig adresserade paketer; oeb tackar
oändl. för Brors bafde myckna möda och gunstiga omsorg vid minä
commissioners uträttande!

Hvem må vara Auctor til öfversättningen af Tacitus? Yi
ha sedermera fått den mycket sannolika förklaringen öfv. ryk-
tet ora Fru Hisingers ankomst til Stockholm, at någon okunnig
förblandat henne med Fru Hisinger ifr. Fagervik, som med sin
man ditkommit! At den andra äfventyrerskan lefvat i Frankrike
med ali möjelig frihet, är mycket troligt! Hvad Brors gård an-
går, så vore för Tengström, som vid samma tid måste llytta ur
sin sålda gård som Hallenberg far öfv. til Stockhmi (i fall denne
sednare ej kan skaffa sig permission til våren) en stor beqväm-
lighet at då få deri inflytta; som hän öfv. sommaren i alla fall skal
bo på Mariae prästgård, så kunde reparationerne då imedlertid ske.
Men om Bror ej vill deri ingå (hvarutinnan jag ingalunda ville
vara honom i vägen), så tackar jag för Brors benägna löfte, at i
sådant fall få vara i tilkommande höst närmast til gårdens erhål-
lande på hyra, emot den summa Bror skäligen täckes äska. Teng-
ström vore angelägen, såsom den för h;ken saken presserar, at
snart få visst svar. Imedlertid bar hän, för ali händelse, tänkt på
rum hos sin svåger Pastor Hjelt, ehuru de blifva mindre beqväma,
nami. de som Planman fordom innehade.

Det är fägnesamt, at vår unge Herre, jämte application til
affairerne, bar så goda grundsatser och så grundelig tankekraft!
G-ud låte det fortfara, och at de som kasta nät för honom, måtte
kunna på alla håll motas och afstyras! Mycket bar den under-
rättelsen gladt oss, at en så orolig man som Toll ej kunnat in-
nästla sig. Grånge så allom mins Herras fiender! De underliga
Hpsalienserne! Här säges, at Ekman skriftel. gjort proposition at
kalla Hertigen; skedde sådant utan föregånget samråd med Came-
raderne så . Dock måste man tillika tilstå, at de tiderne
aro förbi, när ibl. väre optimates G-yllenborgar, Tessiner, Höp-
kar etc. voro at tilgå!



OXVIII. 1796 15/, 2 .

Med Gr. Taube är det stundom något bättre, och stundom
åter värre: men aldrig tror jag at ban går igenom sin svåra sjuk-
dom, som antager, nu ett, nu ett annat skaplynne! Job. Li-
lius bar värkel. begärt afsked; oob at Hofrätten på en gång mi-
ster sin ordentliga ocb arbetsaimna Yice-president, samt honom,
är sannerl. en betydlig förlust. Men G-übben, ntom sinä öfriga
krämpor, bar såsom dess äldre bror, fått fel på börseln, ocb detta
bar bragt bonom at begära afsked.

Den Pru Lidner måste vara en besynnerlig Dame! Bilmark
visste ej bvar bon bodde! Imedlertid tackar jag Bror, som baft
besvär at tilställa benne pg:rne! Presid. Axel E. bar rest bärigenom;
ban åkte in til Gr. Taube, ocb ärnade soupera bos bonom, men som
Tauben mådde illa, ocb beböfde få sofva i tid, adresserte ban bo-
nom til Ass:r Björkbom. Hän bar för Tauben upläst sin full-
magt, ocb ej kunnat begripa burn man så kunnat misstyda den;
bvaremot Taube förklarade sin förundran öfv. bans föga attention
oob vaksambet i et mål som rörde bonom sjelf så närä. Huru
länge bebåller Carlsson lönen? Ocb är ej löne-tour emellan alle
Presidenterne etablerad?

Historien om Exc. P:s allarme var löjelig! Sådane bar man
ock bar om bans mjältsjuka etc. Hvad msk:n är et underligt djur,
som ej några månader förut kan föreställa sig sådant! Somlige
heratta bar, at ban redan värkel. skal begifvit sig ur riket? Man
säger bos oss, at två vigtiga ämnen nu skola sysselsätta vår mini-
stere, Bränvinet, i ans. til arrendets förestående slut) och små Tul-
larne: förmodl. blifva bägge Piksdags-mål? Icke må Stats-utred-
ningen kunna tadla den föreg. administrationen (som blifvit tryg-
gad genom Dechargen!), ocb således få vidröra Kungs-gårdarnes
ooh de reducerade Boställens bårtskänkande? Om både Lagerbeim
ocb Ekman bar man bört den tanke at de aro konstige män!

Curieust vore at veta, bvarmed den unge Herren sysselsätter
sig under en så lång enslighet på Haga? Af Krigs-Påd En-
bjelm bar jag ännu icke bört; men vårt eget Krigs-Påd (Knor-
ring) bar vetat säga oss et ooh annat.

En besynnerl. tystnad är bär ang. Pyska sakerne; i brefven
derifr. nämnes ej et ord om Pegerings-ombytet (ocb deröfv. undrar
jag ej); få resande synas, och få oourierer höras af, (de lära taga
norra vägen?); rykten äro ock sparsamme; de jag först meddelade
Bror, voro i flere delar felaktige, men genom ankomne courierer
ocb depecber bar utan tvifvel til Stockholm redan ankommit rik-
tigare berättelse om Gummans bädanfärd. Här pratas om, at bon
emot svullnad i fötterne nyttjat en Cbarlatan, som drifvit sjukdo-
men upp åt bufvudet genom fötternes tyättande med sait vatten;
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at lion i några dar värit illamäende och haft liknelser til Svindel
etc. Men huru sannt allt detta må vara (somt låter ej sannolikt)
är svårt at säga; at hon druckit caffe om morgonen, derpå känt
sig ondt, och. gått i sit cabinet ensam, där fallit ifr. en stol på
golfvet, ooh funnits med föga lif, efter en stund, där liggande, be-
rättas för säkert. At någre Herrar blifvit arresterade, bestrides af
somlige. Den generalen (Golofkin, ni fallor), som for med Noti-
bcation til Stockb:m, lärer väl längesedan framkommit? Kling-
spor lärer väntat på nytt Creditiv innan ban fortsatt resan.

Den märklige Hartvallska saken sysselsätter Hofrätten som
bäst, under stor dissensus: Georgii ocb äfven Walleen gynna
bonom, men Wallerian med Lilius etc. anse bans gerning både
såsom nedrig ocb nogsamt bestyrkt: jag bar ej bört, på b:kendera
sidan pluraliteten blifver.

Perukmak. Mellenberg iick vid Eådmansvalet de fleste rö-
sterne. Som väre store Politici (Hökaren Cajander etc.) ibl.
Finska Borgerskapet, funno nödigt at ock en af deras medlemmar
borde sitta i Magistraten, utsågo de dertil Slagtaren Wialen, ocb
skulle med tilhjelp af sine vänner ibl. Handtvärkarena reusserat,
om ej Ghildsmeden Lydeman (Mellenbergs svåraste competitor)
at förebygga sådant, förenat sig med Mellenbergs partie. Som
Cajander är min granne, så märkte jag nogsamt at under de för
valet näst föregående dagarne, hos bonom starkt dracks på saken;
men nu bör jag, at Wialen ej återtagit sig at betala laget i annat
fall än om ban reusserade: så at nu, då bvar skal sjelf betala för
sig, en ledsam utredning förestår; dock skal man först besvära sig
öfv. valet etc.

Med sidsta post kitkom det Evangelium at Caffeet är frigif-
vet! Skada, at det ej skedde medan sjöfarten var öppen! Nu lära
många gummor dricka sig sjuka af glädje!

Äimelaens kar ock berättat, det Nerpes gått konom ur kän-
derne! Hägg bar bättre prediko-gåfvor, och kunde således, häldst
med tilhjelp af sin bror Krono-fogden i soknen, virma flere röster.
Det måste kosta på Aimelaeus, som är äidre ock tjent vid Soko-
lan, under det Hägg som knapt kade tid at titta på Academien,
njutit et godt Pastorat.

Om. med någre resande et Ex. af Calendrerne knnde fås bit,
it. af Eneboms poemer (som skola kosta 12 sk.), vore väl! —•
Hvar skal man få köpa Eabenii påbegynta Commentatio om
vårt Lagväsende? Jag bade lust at äga den! Hvad är det för
en underl. afh. som är annoncerad om ordet Gud i ani. af Cnfiska
rnynt (för 1 Edr)? cpio auctope?
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Den Mag. Yörlund, som fått i bufvudet at skrifva en Hist.
om Åbo Hofrätt, är en man af Kreandriskt lynne; således ej at
styra och leda. Hän har visat mig sin inledning, om vårt g:la
Lagväsende i gemen: det måste jag belt ocb hållet cassera; hän
är långt ifr. ej sit ämne vuxen, och har ej nog arbetat sig in i et
så benigt ämne. Men hän har ej behagat lyda mit råd, som var
at först mera studera och mogna sine insigter, utan ger ut sit
hastvärk utan at ändra mer än de värrsta felen. Hvad sjelfva Hof-
rättens Historia angår, så blir den bättre än inledningen, hvartil
olika skicklig auctor fordras. Yi må väl, och önska få höra om
Bror detsamma!

CXIX.
Ankoin d. 31 JJecemb.
Besvar. d. 6 Jan. 97.

Åbo d. 19 Dec. 1796.

S. T. Postgången börjar nu häremellan blifva trög, äfvensom få
resande aro i rörelse. Men at likväl alle våre Stockholms-farare
lyckel. anländt, ehuru de ej sluppit längre än til Bockholmarne,
lärer jag redan berättat; nu skal äfven Erstan börjat med is öf-
verdragas.

Sedän jag redan hade afsändt mit sednaste bref, skickade
Herr Lagman Hisinger, som imedlertid hitkommit, til mig Brors
ang. af d. Dec. (datum var ej utsatt). At de med Petrell och Berg
skickade saker kömmit mig riktigt til handa, har jag redan be-
rättat; de drögde länge, för motvind och årstidens obeqvämlighet.

Här pratades om en debatte, som skulle i Conseillen förelupit
emellan Hert. Fredric och Gen. Wrede, rörande Aminoffs re-
stitution; nukan jag märkä, at något sådant lärer händt i Ordens-
Capitlet den 20 Nov.? Item omtalas, at Toll med oförrättade ären-
der ifr. Stockholm återrest: som vi önske måtte vara sant; ty åt
en så tiltagsen och intriguante man vore ej nyttigt at åter låna
öronen! Judarnes anbud ang. Caffeet är Judiskt; ty Kronan
borde vinna mer än 12m Edr på Tullen, och vi skulle i alla fall
få et dåligt calfe! Lexand måste vara et formidabelt pastorat,
efter det meriterar at söka sig dit ifrån Westerås Domprobsteri!
Hvarföre delar man ej de stora pastoraterne i Sverige, somman
allt för ett gör med de Finska? Den vanan, at låta Capellaner,
utan föreg. Pastoral-Examen, få de styckade Pastoraterne (såsom
det skedde i Herpes etc., h:ket hvarken til vidd var större, el. til
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inkomst kunde förliknas med Lexand), är en anstalt, som ej skal
manquera at ouphörl. väcka deras styckande!

Mycket litet vete vi ifr. Eyssland, ock det blott små saker
(kuru Käjsaren ändrat militairens nniformer, i stället för casquer
föreskrifvit trekantiga kattar eto. vigtiga saker! Yerlden är sig
lik!). Men är det sant, at väre öfverlöpare ock rymmare (Arm-
felt, Klick, Glansenstjerna etc.) där förlorat sinä pensioner,
så äro de mycket at beklaga. Käjsaren lär nu vara rest til Mo-
skow. Märkligt at få köra, är kuru det går med giftermålet,
alkaneen etc.! Kan det vara troligt, at K. Gustaf 111 sknlle ärnat
beiftå blott 20m Kdr ark til spectaclerne ? Det kade ju värit det-
samma somat förstöra sit eget värk! Ty kvad kunde en så ringa
summa förslå?

At Silfverstolpe, sjelfve syndabocken, återfått sin sysiä,
är et godt omen för Sv. Academien, kvars upväckelse soml. kär
tro skola upskjntas til d. 24 Januarii ock kögtiden tilden dagen
förläggas? Men kar Gen. Tanbe, dess anklagare, stor influence,
så spår jag ej godt för Academien! Curieust blir at veta, kvar-
med vår nnge Herre occuperar sig, under så myeken ensligket, på
Haga? Om ock Gr. Oronstedt bibekålls vid Carlberg, så torde
dock vara kopp, at kans despotisme något inskränkes? Kanske
ock dermed vore mycket vunnet?

Jag kör at Bror redan gifvit Tengström refus ang. gårdeu.
Framdeles får jag väl således förnimma Brors ytterligare yttrande
kärom. Haartman kar sagt mig, at Bror väl kade lust at sälja
den, i fall den väl betalas ? Om detta är Brors alfvar, (som vore et
tecken dertill, at Bror funderar at aldeles öfverge Åbo?), så ön-
skade jag ock derom närmare explication. Yisst är på ena sidan,
at en gård, käldst byggd af träd, kärtils ej lönat mödan at äga i
Åbo, då man ej beköft densamma at sjelf bebo; men nu hafva ej
allenast kyrorna emot förra tider ansenligt stigit, (som ej är under
då gårdars npbyggande så mycket blifvit kostsammare), utan är
kär ock svårt at få kyra rum för kuskåll. Ock då gårdarnes pris
kärtils värit i beständigt stigande, får den som säljer en gård, ock
sedän måste köpa en annan, bereda sig på ansenligt tilskott. Jag
kar i det längsta upskutit med egen gårds upkandlande, ock lär
nog få plikta derföre! Sknlle mit nuv. värdsfolk vilja vederbörl. repa-
rera sin gård, så vore jag ännu gerua qvarboende framdeles i dessa
rum; men nu negligeras de så, at jag mot min vilja måste söka mig
andra rum: brygg- ock bagare-stugan är redan ntan golf, alla li-
der läka, ock boningsrummen kunna omöjel. kållas varma; särde-
les är min dräng i fara at frysa ikjäl. Eknrn ansenl. jag ökat
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hyran, har jag dock i år ej den minsta reparation erkållit. På
sådant sätt blir ock gården innan kårt aldeles onyttig för ägarena.

Stadig kade ej alfvar at bli Hådman; likaså flere som först
troddes söka b:te sysiä. Augustin skal rest heinät norra vä-
gen. Eoligt blir at se, hvad Tandefelt vinner. ■— Utein Mag.
Mether, som är ordinarius, blefvo nyl. 2:ne Extraord. Amanuen-
ses yid Acad. Bibliotheket antagne, nami. Magg. Lagus (ifr. Iden-
salmi) och Heurlin. Sedän ock fäktsalen börjat fyllas med
böcker, hafva de alle at sysiä. Pastor Hjelt miste nyl. en liten
dotter (den första af 15 barn som dödt), 8 el. 9 år g:l, i en med schar-
lakansfeber förenad strypsjuka; och tycker derföre rätt illa vara.

Här säges, at Presid. Eeuterholm (på Svedja) ärnar gifta
sig, sedän hän nu ifr. Biksvården hunnit komma i lugn! Någre
påstå, at hans obekymmersamhet at i fullmagten låta försäkra sig
om lönens bibehållande, kömmit deraf, at hän ej länge ärnade
behålla syslan, utan värkel. stod i accord derom med Hofr.E. Hi-
singer, som planerade et accord inom Hofrätten efter sig (för at
minska sin dryga utgift), men som Ahlman malicieusement uppe-
hållit, tils d. 1 Hov. inträffade? Jag har ännu ej råkat Lagm. Hi-
singer; men lärer väl i dag trälfa honom hos Pru Bremer, dit
jag är buden til middagen; det säges, at hän ej vet af det någon
särdeles förändring i administrationen timat! Af Haartman hck
jag veta, det Kongi. M:st sjelf täckts åtaga sig Cantzlers-vården
öfv. Upsala Academie: det var surprenant nådigt; och saken fick en
ståtelig vändning, häldst Landsh. Eosenstein skal, såsom i förra
tiden, föredraga Acad:s ärender.

Jag lärer sidst nämnt, at B. Heuterholm här nekat sig hafva
begärt något qyartal af sin lön, och således at hafva erfarit något
afslag på sådan begäran. Men jag har glömt berätta, at då Ex-
cellensen i sommars bevärdigade honom med sit besök på Svedja,
hän efter vanligheten med mycken ståt och ceremonie blef emotta-
gen; nnga flickor, af godsets underhafvande, mötte honom, alla
hvitklädde, med kransar el. bouquetter, och NB söngo en Eransysk
visa, somman kört dem at lära sig (Hvad tycker Bror?). Hela
processionen gick då til Kyrkan, där hau besökte den fameusa Graf-
ven, och där efter vanligheten gjorde sin andakt! Hvarefter tåget
skedde til Herregården, hvarunder samma visa söngs på Svenska!
Skada, at allt detta ej blef omständel. infört på Inr. Tidningarne!

Mycken tack för Caffe-förordningen; sedän den i går i Kyrkan
nplästes, bränner man nn i staden med glädje ocb gamman de bö-
nor, som väre kopinan i så lång tid kos sig baft i förvar; ocb som
capitalet nnder så många år värit för dem ofruktbart, så är belt
billigt ocb naturligt, at de måst böja priset, för at någorlunda få
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sin skada ersatt; bvarföre de nu taga 8 Dl. för Sidet! Eörord-
ningen är annars lustigt stäld; mig förekommer summan af inne-
bållet sådant ungefär: efter ni, mine undersåtare, ären sådane svin-
bundar, at ni ej kunnen afbålla er ifr. caffe, så vil jag, för edra.
hjertans hårdhets skull, tillåta er at få nyttja denna dryck, tils
vidare, el. tils jag hunnit besinna mig, hvad contribution jag yt-
terligare skal pålägga eder för eder snålhet!

Nu bar Hofrätten afgjort den fameusa Hartvallska saken,,
ooh oaktadt allt bemödande på hans sida, bar dock pluraliteten
dömt bonom för sit försåteliga ocb nedriga upförande til et års
fästnings-arrest ocb 100 Dl. s:mts böter, utom såramåls-böterne etc.
til 2 å 3 b. Hdr (jag mins ej summan). G-eorgii, Barck (något
slägt med Hartvall), G-adelli ocb Walleen bafva til publici scan-
dal, ansedt det för blott slagsmål, ehuru 2 vitnen intygat, at Hart-
vall sagt, det hän skulle bereda Lieut. Tjäder stryk; ocb oaktadt
deras afstyrkande förklarat sig skola derom föranstalta! ocb oaktadt
arbetskarlarne pä bans befallning, utan gifven ani. af Tjäder, bak-
ifrån anfallit bonom, då ban stått i et fenster ocb sedt ut, kull-
slagit bonom, svept bans egen kappa om bonom ocb hallit bonom,,
så at ban (annars en stark kari) ej kunnat röra sig, bvarpå Hart-
vall slagit bonom! De strängaste (Wallerian) bar ansedt bonom
at tillika bafva begått bemgång (ty det skedde i sjö-Capitainernes
särskilda rum) ocb äfven fällt karlarne, som för betalning i pg:r
ocb bränvin til våldet voro köpte, med förtjent straff; men de öfrige
bafva ej ansedt dem tilräckel. förvundne! Gubben Johan Lilius
bar begynt sit votum med et lustigt företal: ban bar nami. berättat,.
buru Hartvall värit bos bonom, ocb bedt bonom, at ban ej skulle
göra 1 bonom olycklig medelst sit votum, bvarpå sakens utslag nu
berodde. Hvarpå ban svarat, det ban ej ännu så fullkoml. öfver-
vägt saken, at ban kunde säga buru ban sig derom borde utlåta:
men imedlertid gratulerat Hartvall til så mycket förtroende, at
ban blifvit underrättad det sakens decision på bans (Lilli) votum
skulle ankomma!

Yörlund bar nu utgedt första delen af sit opus, såsom en
dispm på Svenska: et omoget arbete, ocb som med rätta bordt
anses börande til Juridiska Faculteten. Då Esquadr. Fred. ocb
Yioe-notarius Cons. Ecclesiastici Bäck, bärom dagen tog afsked
ifr. Curatelen vid Osterb. Nation, bände Yörlund samma ledsam-
bet som fordom Kreander (i bvars fotspår ban tyckes vilja träda)
at ban näml. blef förbigången, eburu docens ocb en Mag. AYinge
bonom föredragen, oaktadt ban tilstält en sådan intrigue i Nation,
at om valet annorlunda utslagit, jag skulle bafva casserat det; ty en
hans landsman bämtade mig en skrift som ban sändt kring Na-
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tion, hvarpå de som ville kalla honom skulle antekna sinä namn.
Jag gjorde ej bruk af den; men åtsk. af dem sora blifvit narrade
at antekna sig, höllo ej ord! Disputationen skal jag vid tilfälle
skicka Bror, tillika med part. 40, 41 ocb 42 af min suite öfv. Ju-
stens Chronicon.

Prof. G-adolins disp. i stället för Pastoral-examen, är nog
för paradoxie inclinerad. Vili Bror se den el. några Hera af våra
dispp:r, så var god ooh låt mig veta det: annars gömmer jag dem
i Brors bokkammare.

Som jag ej ntan mycken möda trodde mig blindvis kuuna
liitta på Brors M:s af Stjernmans Höfd. minne, så bar jag måst
i mine dispp. endast af eget förråd författa Oatalogen på Pinske
Lagmännerne. Yore det ej möjeligt, at för betalning få längden
öfv. dem, intil 1560, afskrefven ur sjelfva originalet, som ju lärer
förvaras i Kgl. Bibliotbeket? Tengströms tai til Kungen ocb
Hertigen vid deras närvaro i Acad;n, tryckes nu; deraf skal jag
ock sända Bror exemplar. Åbo Tid:n fortsättas ock i nasta år;
men Bror ser af annoncen, at Frenckell vil bafva praenumera-
tion ökad til 40 sk. —-Jag vore nyfiken at veta, om personerne i
den oommittee, som i stället för Stor-Amiralitets-Ambetet, bar upsikt
öfv. Örlogs-iiottan i Oarlscrona, blifvit ombytte, ocb b:ka de nu aro?

Vi bafve bärtils haft tämmel. dugtig vinter; men med så
mycken snö, at rörelsen både på vägar ocb i skogen är ganska
svår för allmogen. Imedlertid bar jag dock sedt en ocb annan
långväga gubbe på gatorna, med lass. Ingen af oss reser nå-
gorstädes til Jul. Yännerne låta balsa! Må väl!

cxx.
Ankoin d. 3 Januarii 1797.
Besvar. d. 6 dito.

Åbo d. 29 Dec. 1796.

S. T. Äter bar jag erbållit 2:ne Brors ang. bref af d. 16 ocb 20
bujus, för b;ka, jämte de medsände Almanaoborna, ocb allt besvär
Bror baft med minä commissioner, jag aflägger ödmj. tacksägelse t

Tandefelt fick jag ej råka; ban uppeböll sig bär blott några
timmar: brefvet til mig, el. almanacborna, lämnade ban på Post-
contoiret. På bitresan ifr. Åland bar ban kört ned, ocb fått för-
söka besvärligbeterne af en sådan resa under denna årstid. Au-
gustin bar ock baft en svår resa, ocb måst 1 el. 2 dygn uppe-
bålla sig på en klippa. Jag undrar derföre, at Biskopen vågat
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begifva sig åstad; men Jaan. må väl dröja på Åland, tils passen
blifva farbara med släda?

En del a£ de nyheter Bror bebagat heratta, bafve vi ock bär
afvetat: men stundom något vanstälde, stnndom aldeles npdiktade.
Så blef bär berättadt, at Aminoff blifvit Konungens tjenstgö-
rande förste General-adjntant. Men bvad grnnd bar det, at vår
Gantzler blifvit Krigs-minister? TJnderl. är det ryktet om Klin-
kowströms ocb Stedingks employer! Cnrieust blir at se, om
Gr. Ruutbs sak tager någon ny vändning.

Annu lefver Gr. Taube; men mattas allt mer ocb mer: då jag
för par dagar sedän var hos bonom, taite ban med nog besvär, men
tranquilt ocb eftertänksamt, med full sinnesstyrka. Infallet til
Wallquist var af särdeles qvick malice! Kämpe är en resare
som i Sverige ej lärer bafva sin like: hän måste i det södrare Eu-
ropa vara lika väl bemma, som i Sverige!

Bremer hade med sig ifr. Erankrike ocb England bvarje-
banda artiga saker; ibl. annat en hop sköna böcker, af b:ka jag
bar tilfälle at profitera. Så kom Sv. Academien åter til lifs!
Det var bögst förmodeligt då Konungen utmärker så mycken be-
nägenbet at förnya sin Herr Eaders anstalter. Gud låte bonom
ej i allt imitera detta tvetydiga mönster!

Härbos följa til Hr Utter för 20 Exemplar af Nörregaard,
20 Edr; de öfverskjutande 15 Dl. täckes Bror lägga tilde 2 Edr
41 sk., som förut bos Bror för min räkning återstå. Jag bar små-
ningom bårtsåldt denna bok, ocb önskar nn at jag bade tagit 40
Exemplar i stället för 20. Penningarne skulle jag för detta bafva
öfversändt; men jag ärnade skicka dem med Dr Eutström, som
för någon enskild angelägenbet var sinnad, för några veckor se-
dän at öfverresa, men för åkommen opassligbet måste dermed np-
skjuta, den ena veckan efter den andra, tils en riktig fbussfeber
nu gjort hela saken til intet! Men af boken om Semiotiken vet
jag aldeles intet; kanske Haartman erbällit den; ban är nb bårta
på sin Julresa bos sine Svärföräldrar; så snart ban bemkommer,
skal jag böra efter saken. At Bror ej fått svar på sibp förra
bref kommer af Postens tröga gång: ty nog bar jag besvarat alla
de äldre. Dr Piblman är blefven änkling, ocb Lagm. Porthan
i Karelen är död; b:ka dödsfall jag nämner, efter de ejjjiunno
knngöras i Åbo Tidn. för i dag.

Tidningarne fortsättas jämväl för nasta år, eburu med 8 sk.
förbögning på Praenumerations-priset; Erantzen bar åtägit sig
at blifva bufvud-Eedacteur, ocb vi andre bjelpa bonom efter råd
ocb lägenbet. Yår vinter bar värit ganska jämn ocb alfvarsam;
fortfar den i samma skick, så pröfvas busens merit; i minä mm
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är jag ej i stånd at bringa varman öfver 14 ä 16 grader; snö
liafve vi tilräckeligen. Charlakans-febern fortfar at grassera i Hj elts
hus, så at til hela 8 barn på en gång legat sjuke; dook har ej
mer än en hicka dödt. Tengström harmi deciderat sig at hyra
rum hos honom. Yörlund utstod en svår präss vid sin disp:s
försvar; af alla opponenterne var Tengström den strängaste, som
öfverbeviste honom ej allenast om flere slarfverier, utan ock om
grofva historiska fel (såsom då hän säger at Erik XIY:s nämd ej
kom til stånd). Också Ass. Silvius opponerade, samt någre näs-
vise stndenter: så at hän blef skäl. mortifierad; hvilken aga väl
behöfdes.

Tullförvalt. Skunk är farligt sjuk, med en yrsel soin ger
skäl at befara hans restitution, åtminstone til förståndets fulla
bruk. Kiernanders anfali på konom, för at bekomma hans sysiä,
hafva synbarligen yärkat både på hans hälsa och sinne: under sin
oredighet sysselsättes* och oroas hän beständigt af detta ämne!

;Prof:r G-add fortfar at vara krasslig och förfalla./ Stålhandske
är väl bättre än hän var; men de iiere scrupler som fortfara at
plåga honom, visa det hans restitution ingalunda är fullkomlig!

Få se när Yice-Presid. Hallenberg reser öfver. Bror kän-
ner honom nogsamt: hän är en välmenande, flitig och ordentlig
ämbetsman, måste ock vara god practicus. Men hvarken särdeles
skarpsinnighet el. grundeliga principer, säga hans medbröder, som
derom kunna dömma, at hän äger, äfven som hän ej har några
studier.

Jag berättade sidst om Gubben Lilli yttrande i den här så
namnkunniga Hartvallska saken: för ro skull lägger jag nu tili,
at då en viss ledamot, under discursen sade, at det vore hårdt at
i strängaste måtta med honom förfara, i anseende til hans hustru
och bt rn! sade Ass. W. såsom på halft skämt; det är lycka för
Tit. at hän ock har hustru och barn, då det kan gifva rättighet
at med mindre äfventyr begå brott emot den allmänna säkerheten!
Så bitter denna anmärkning var, så tyeker jag den värkl. var väl
grundai, och at en så beskaffad commiserations-princip hos en
domare är högst reprehensibel!

Men jag bör redan sluta, h:ket sker med en hjertelig önskan
til godt slut på detta gamla och en lyckelig början, med påföljande
önskehg fortsättning af det nya året! Mine vänner må här väl,
förutom at rhumer och hosta, et allmänneligt ondt denna tiden,
ansatt nu den ena och nu den andra: de ha dock gått öfver, el.
hålla på at öfvervinnas!
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Aachen, stad med hälsokällor. Sid. 183.184. 185.205. 273.278.
Abborfors, gränseort med postkontor. Sid. 40.284.
Ackola, hemman i Merimasku, Portbans prebende. Sid. 25, 30.37. 86.113. 132.

168.183. 220.273.
Ackord, se Tjensteköp.
Acrel, Olof, f. 1717 -J- 1806. Generaldirektör. Sid. 39.45. 187.

Johan Gustaf, f. 1741 f 1801. Medioine professor i Upsala. Sid. 38.
Adelcrantz, Karl Fredrik, baron, f. 1716 f 1796. Öfverintendent 1757—95. Sid. 168.
Adjunkturer vid universitetet. Sid. 11.58. 84.88. 93.98. 99.113. 158.170. 195.

201.202. 203.211. 212.217. etc.
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svenska akademin 1786. Kansliråd 1787. Statsråd ocb friherre 1809. Sid. 250.
Adlersparre, Karl, f. 1752 f 1825. Sekreterare i riksarkivet. Kansliråd. Sid. 26.

43.50. 62. 65 151.178. 182.
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1794. Major 1808. Statsråd, öfverste, generalmajor ooh friherre 1809. Lands-
böfding 1810—24. Grefve 1816. En af rikets berrar 1817. Ledamot af veten-
skapsakademin 1802. Historisk skriftställare. Sid. 109.178. 267.278.

Adolf Fredrik, konung 1751—1771.
Adresser, se Solenna tillfällen. Aeneas, opera af Kellgren. Sid. 250.
Aeimelaeus, se Äimelaeus.
Afzelius, Adam, f. 1750 f 1837. Botanices demonstrator i Upsala 1784. Ileste i

Afrika etc. 1791—99. Slutligen e. o. professor i Upsala. Sid. 70.
Anders Erik, f. 1779 f 1850. Son tili prosten Er. Afzelius (f 1795) i Marie-

stad ocb professor J. Bilmarks systerdotter. Sid. 304.
Agander, Gustaf Johan, f. 1771 f 1795. Student 1781. Filosofie kandidat. Sid. 186.
Agio, se Myntförbällanden.
Agner, Erik. Skref Geodesia Suecana, eller Örtuga Delobok, Stb. 1730. 4;o. Sid. 185.
Agrelius, bokbindare i Åbo. Sid. 317.
Agrell, Olof, f. 1755 f 1832. Magister i Lund 1775. Konsulatssekreterare i Ma-

rokko 1789. Kommerseråd. Sid. 252.262.
Ahlberg, sekreterare bos G. M. Armfelt under kriget 1788—90. Sid. 86.
Ahlbom, skeppare. Sid. 235.
Ahlman, Per Zakarias, f. 1734 f 1802. Lagman 1782. Underståthållare i Stock-

holm 1700. Yioepresident i Vasa bofrätt 1792. Gift med Marg. Eicon. Kam-
meclcer. Sid. 85.122. 228.322. 337.

Gabriel (ej Georg), f. 1737 f 1799. Student i Åbo 1753. Kronofogde. Asses-
sor. Köpte Hatanpää af baron H. H. Boije. Donator tili finska busbållnings-
sällskapet. Sid. 283.

Ahlstedt, Abraham, f 1804. Kapellan i Loimijoki 1785. Sid. 114.
Ahlström, Per, f. 1773 f 1799. Småländing. Student i Åbo. Respondens för Por-

tbans Hist. Decimarum, P. IL Magister i Åbo 1798. Biblioteksamanuens i
Yexiö. Sid. 272.

Ahrenberg, Henrik Jakob, f. 1769 f 1819. Tullfiskal 1792. Assessors titel 1812. Gift
1794 med Marg. Kvist. Tihleman. Sid, 29, 54, 60,



Akademin—Alopaeus.

Akademin (i Äbo), se Universitetet.
Aken, Frans Joakim von, f. 1738 f 1798. Apotekare i Örebro. Uppfann ett eldsläck-

uingsämne. Sid. 39.98.
Karl Filip, f. 1740 f 1809. Föregåendes bror. Assessor i Åbo hofrätt 1773;

afsked 1789.
Hedvig Dorotea, f 1799. Föregåendes syster. Gift 1770 med apotekaren iAbo

L. H. von Mell.
Ala Le m o, skatte augmentshemman i S:t Karins sooken, bebygdt af biskop Men-

nander. Sammanslaget med Yli Lemo. Sid. 82.205.
Alanus, Henrik, f. 1700 f 1787. Magister 1726. Kyrkoherde i Vemo 1786. Frost.

Teologie doktor 1772. Sid. 244.
Henrik, f. 1743 f 1810. Föregåendes son. Magister 1763. Docens i filosofin

1766. Akademiesekreterare 1779. Förestod Calonii profession 1793—1800. Sid.
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230.231. 233.244. 269.279. 289.301. 320.323. 324.
Maria Kristina, f. 1752 f 1803 pä Viais rusthåll i Vemo socken. Föregåendes

syster. Gift med häradshöfding Lars Sacklen. Sid. 244.
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Algier, stad. Sid. 85.
Alldn, Brita Sofia, f. 1719 f 1795. Postinspektorska, enkä. Sid. 176.

Erik Johan, f. 1740 f 1794 24/9 . Postinspektor i Åbo. Gift 1774 med Anna
Elisabet, dotter tili bändi, i Åbo F. H. Werner (jf. E. Tibleman). Sid. 19.29.
83.87. 100.131. 137.219. 254.264.

Adam, f 1796. Postinspektor i Vasa. Sid. 120.
Gustaf (Alienius), f. 1730 f 1809. Magister 1754. Kyrkoherde i Föglö 1767.

Sid. 219.
Gustaf Peter, f. 1769 f 1814. Anskultant i Åbo hofrätt 1787. Extra notarie
1792. Aktnarie 1795. Sid. 219.

Allmogen (Folket). Sid. 28 f. 32.33. 35.50. 74.114. 118.119. 120.123. 128.129.
141 f. 146.164. 235 245.247. 248.250. 252.255. 256.257. 258.259. 261.265.
266.267. 299.317. 318 f. 339.

Allmänheten och opinionen. Sid. 9.13. 23.35. 49.65. 76.78. 85.86. 100. 105.107.
111.112. 113.137. 141.146. 149.164. 181.210. 223.228. 229.230. 247.293. 294.
295.296. 297.317. 318.

Almqvist, Erik Jonas, f. 1729 f 1808. Dogmatices professor i Upsala. Sid. 262.
Alopaeus, Magnus Jakob, f. 1743 f 1818. Mateseos lektor i Borgå 1770, teologie d:o

1785. Riksdagsman 1792 (i Gefle). Domprost 1794 9/5. Bankorevisor i Sth.,
s. ä. pä hösten. Biskop 1809. Skref Borgå gymnasii historia 4 häften 1804
—lBl6, hvartill hans son Magnus 1817 lade ett s:te. Gift 1772 med Ulrika
Juslen (Porthans kusin), f. 1752 f 1823. Sid. 43.101. 128.131. 146.147. 151.
171.177. 190.281. 284.
Peter Johan, f. 1773f 1814. Föregåendes son. Docens i litteraturhistorien 1794.

Gymnasii adjunkt i Borgå 1795. Historie lektor der 1798. Domprost der 1811.
Sid. 43.46. 54.58. 76.172. 175.225. 272.

Magnus, f. 1775 f 1843. Föregåendes bror. Magister 1795. Mateseos docens
1797. Gymnasii adjunkt i Borgå, 1802. Mateseos lektor 1804. Professors

IV



Alopaeus—Argillander.

titel 1810. Homprost i Borgå ooh teologie doktor 1817. Utgaf vmder Por-
thans inseende Historia Borgoae, P. 1. 2, Aboae 1794—95, ooh sedermera
1817 sista häftet af sin fars Borgå gynmasii historia. Sid. 96.181. 186.
213.216.

Alopaeus, Magnus (Maxim), f. 1748 f 1821. Son tili domprosteu i Viborg Magnus
Alopaeus (f 1790). Student i Åbo 1767. Eysk minister i Berlin 1791. Sid.
72.274.

David, f. 1769 f 1831, grefve. Pöregåendes bror. Eysk minister i Stockholm,
slutligen i Berlin. Sid. 274.

Alström, Henrik, borgarson från Nystad; npptäokte 1790 jernmalm i Haveri. Siä.
117.137. 140.

Alströmer, Patrik, f. 1733 f 1804, baron. Kommerseräd. Donerade mineralier m. m.
til Åbo akademi. Sid. 2.

Alton, Edvard, grefve, f. 1737 f 1793. General i Österrikisk tjenst, Sid. 267.
Amer ikä. Sid. 78.91. 174.251.
Aminoff, Fredrik, f. 1747 f 1797 på Eahi gård i Töfsala. Eyttmästare. Sid. 20.90.

N. N. Kapten, egare af Haapala. Sid. 82.
Johan Fredrik, f. 1756 -f 1842 på Eilax, baron, grefve. Kapten 1786. Öfverste

1790. Dömd i Annfeltska bögmålet tili fästning 1794; frigifven 1796. Chef
för Björneborgs regemente 1798. Generalmajor 1799. Friherre 1808. Leda-
mot i komiten för finska ärendena i S;t Petersburg 1811—14. Geheiraeråd
1811. Grefve 1819. Presidents titel 1824. Vicekansler för Åbo akademi 1821
—27. Gift l:o) 1778 med Johanna Barbara Hisinger, från bvilken skild;
2:o) 1791 med friberrinnan Fredrika Buuth, från bvilken skild; 3:o) 1801 med
Eva Matilda Bruncrona, f. 1781 f 1821. Sid, 109.154. 249.279. 335.340.

Amiralitets kolleginm (ooh Storamirals ernbetet). Sid. 131.142. 228.236. 328.339.
Amnorin, Olof, f. 1767 f 1834. Anskultant i Åbo bofrätt 1786. Kronofogde i Masku

härad 1792—95. Protokollssekreterare i regerings konseljen 1809. Härads-
böfding i öfra Sääksmäki domsaga 1811. Sid. 220.

Amsterdam. Sid. 165.185. 207.
Anckarheim, Hans Henrik, f. 1743 f 1814. Otverstelöjtnant 1789. Öfverste 1794.

Kommendant på S:t Bartbelemy 1800. Sid. 112.296. 309.
Anglosacbsiska lagar. Sid. 273.279.
Anjala, gods i likuämdt kapell af Elimä socken, jemte Willickala tillhörigt

Wrede slägten tills 1837. Sid. 284.
Anianpelto, by i Asikkala, vid Päjäne. Sid. 283.
Annexepastorat. Sid. 12.43. 61.55. 58.69. 76.79. 89.91. 93.99. 101.102. 112.

136.137. 140.148. 153.157. 158.159. 172.201. Se ock Pastorat.
Apotek. Sid. 69.114. 170.200.
Appelgren, Johan, f. 1758 f 1788. Kapellan i Hyrynsalmi. Gift med friberrinnan

Joh. Elisah. v. Köhler i bennes första gifte. Sid. 326.
Arbetsbus. Sid. 147.
Archenhoitz, Johan Vilhelm von, f. 1745 f 1812, baron. Hans politiska tidskrift Mi-

nerva utkom 1792 ff. Sid. 139.252.
Arckenholtz, Johan, f. i Helsingfors 1695 f 1777. Student i Åbo 1713. Bibliote-

karie ooh bofråd 1746. Politisk och bistorisk författare. Donator af stipen-
dier m. m. tili Åbo akademi. Sid. 204.220. 237.
Abraham Erik, f. 1759 f 1818. Häradsböfding i Sääksmäki domsaga. Sid. 220

Arenander, Isak, f. 1747 f 1821. Kapellan i Hinnerjoki 1774. Magister 1775. Kyrko-
herde i Masku 1794, i Hvittis 1807. Sid. 47 f. 108.

Argillander, Karl Gustaf, f. 1754 t 1804. Magister 1782. Konrektor i Bovisa 1783,
Eektor i Helsingfors skola 1791. Sid. 171.

V



Arkitekt—Avellan.

Arkitekt. Sid. 79.
Arkiv. Siä. 4.5. 10.25. 26.62. 144.159. 177.315.
Annen, se Militären.
Armfelt, Magnus Vilhelm, f. 1725 f 1795, baron. Landshöfding i Åbo län 1781. Gene-

ralmajor. Gift med friherrinnan Maria Katarina Wennerstedt, f. 1728 •{•

1803 på Äminne. Siä. 54.56.
Gustaf Mauritz, f. 1757 f 1814, baron, grefve. Föregäendes son. Öfverste 1787.

Generalmajor 1790. Kansler for Åbo akademi 1791—92, samt äter 1812. Gene-
rallöjtuant 1792. Svensk minister i Italien 1792. Dömd, fränvarande, i bögm&l
från lif, ära ooh gods samt förklarad fogelfri 1794. Rehabiliterad 1799. Af-
sked ur svensk tjenst 1810. Ordförande i komiten för finska ärendena i S;t
Petersburg, kansler för Åbo akademi ooh grefve 1812. T. f. generalgnvernör
öfver Finland 1813. Gift 1785 med grefvinnan Hedvig Ulrika De la Gardie,
f. 1761 f 1832, besjungen af Franzen. Sid. 1.2. 51.54. 56.72. 80 f., 94.99.
105.106. 110.111. 113.115. 121.135. 151.161. 165.167. 181.182. 245.273.
277.278. 336.

August Filip, f. på Juva i S:t Martens socken 1768 f 1839 p& Storvik i Ki-
mito, baron. Föregåendes bror. Kapten 1787;ikriget 1788—90adjut. hos Gustaf
ITI. Öfverstelöjtnant 1792—95. Yerklig kammarherre vid ryska hofvet 1819.

Gift 1796 !5/8 på Prestkulla i Tenala med sin syssling Joh. Fredr. Lovisa
Taube , f. 1779 f 1846 på Wik i Kimito. Sid. 290.
Fredrik, f. 1759 f 1821 i Åbo, baron. Löjtnaut vid armens ilotta 1787; afsked

1795. Kaptenlöjtnant i rysk tjenst 1811. Sid. 185.188.
> Karl Fredrik, f. 1731 f 1787. Kornett vid lifdragonerne i Finland 1757; slutli-
gen öfverstelöjtnant. Sid. 118.
Erik Ludvig, f. 1740 f 1814 i Karlskrona. Öfverstelöjtnant i kriget 1788 ff.

Öfverste afsked 1803. Sid. 169.
Gustaf, f. 1751 f 1818. Landtbrukare på sin gård Koskis. Gift 1796 11/«

med en rusthållares dotter. Sid. 271.
Arppe, Erik, f. 1756 f 1822. Kanslist i justitierevisions expeditionen 1785. Härads-

höfding i Karelska, (sedän Karelens nedra) domsaga 1788; afsked på begäran
1793 l% (då domsagan tili Nils Arppe, f 1823) ooh flyttat tili Sverige. Sid.
133.186.

Asien. Sid. 174.232.
Askola, skriffel hos Porthan för Ackola? Sid. 220.
Assembleer, se Sällskapslifvet.
Attu, gods i Pargas. Sid. 325.
Auditorier. Sid. 97.98.

o
Augustin, Matias. Par ooh son, handlande i Åbo; den förre f 1793. den senare j-

-1808. Sid. 51.54. 60.66. 187.218. 244.267. 293.336. 339.
Augustus, romersk kejsare. Sid. 241.
Aurivillius, Per Fabian, f. 1756 f 1829. Professor ooh bibliotekarie i Upsala. Sid. 2.

27.92. 181.
Aurora sällskapet. Sid. 188.
Aurora, en segeljakt. Sid. 221.223.
Avellan, Mikael, f. 1736 f 1807. Magister 1757. Teologia adjunkt i Åbo 1773.

Kyrkoherde i Tammela 1773. Biksdagsman 1778. Teologia doktor 1779.
Gift l:o) med Magd. Carström-, 2;o) 1783 med Eleonora Sofia v. Willebrand.
Sid. 196.298.

Gabriel, f. 1738 f 1803. Magister 1772. Kollega i Åbo skola 1791. Sid. 201.
Karl, f. 1741 f 1808. Magister 1763. Militärprest. Kyrkoherde i Kimito
1778. - Gift 2-o) med Kat. Marg. Gottskalk, f. 1769 f 1800. Sid. 306. 309,

VI



Avellau—Berg.

Avellan, Nils, f. 1769 f 1800. Medieine doktor i Upsala 1793. Stadsfysikns i Sala
1794, Medicine adjvmkt ooh prosektor i Åbo 1795. Siä. 211.217.

Backman, handlande i Åbo. Sid. 77.
Baer, Karl Reinhold, f. 1759 f 1816 pä Kaisterniemi rusthåll i S:t Marie socken vid

Åbo. Handlande i Åbo. Gift med Ottiliana Carlstedt , f. 1776 ■{• 1815.
Siä. 188.

Anders, f. 1763 f 1812. Son tili grosshandlaren i Åbo Anders Baer och Anna
Elisdb. Carlbom (hon f. 1725 f 1799) och bror tili grosshandlaren i Åbo An-
ton Baer (f 1792). Kapien vid armens Ilotta; afsked. Köpte Lemsjöholm 1798.
Sid. 8.

o

Bagarla, egendom närä Aho. Sid. 219.
Bailly, Jean Sylvain, f. 1736, afrättad 1793. Berömd astronom; skref bl. a. Histoire

de I’astronomie, 1775—84, voll. 5 4:o. Sid. 207.
Banken. Sid. 52 f.
Banks, Josef, f. 1743 f 1820. Engelsk naturforskare, deltog i Cooks första resa

1768—71. Sid. 307.323.
Barbeyrac, Johan, f. 1674 f 1744. Rättsfilosof. Sid. 191.
Barck, Johan, f. 1739 f 1808. Assessor i Åbo hofrätt 1793. Hofrättsråd 1797.

Gift med Hedvig Sofia Smalen, dotter tili kronofogden i Nylands och Tavaste-
hns län (Borgå) Sam. Smalen. Sid. 16.134. 136.160. 338.

Barthclemy, Jean Jacques, f. 1716 f 1795. Eornforskare. historiker; hans Anacharsis
ed. 1. Paris 1788. Sid. 129.268. 279.290.

Barthelemy, Saukt; ö bland Äutillerna i Yestindien, svenskkoloni sedän 1784.
Sid. 240.

Baschkirer, folkslag. Sid. 249.
Basel, i Sohweiz. Sid. 281.
Bath, stad i England, med varma källor. Sid. 263.
Bause, J. Fr., f. 1738 -j- 1814. Berömd tysk kopparstickare. Sid. 274.279.
Beokholmen, vid inloppet tili Åbo å. Sid. 147.
Beckman, Jonas, f 1805. Brukspatron; assessor. Egde Annola och Fredriksfors i

Ulfsby. Sid. 143,
Beckström, gårdsegare i Åbo. Sid. 136.
Bedoire, Jean Fredrik, brukspatron. Gift l:o) med Henrika Maria Brandt; 2:o) med

Anna Maria Wikström i hennes 2:dra gifte. Dottren Henrika gift 1795 med
J. E. Edman\ dottren Anna Charlotta , f. 1783 1816, gift 1810 med major
Fr. Villi. Fahnehjelm. Sid. 181.

Befordringar. Sid. 9.46. 49.51. 53.54. 56. 57 f. 85.92. 94.100. 101.105. 133.
142.153. 160.162. 168.207. 209.211. 236.240. 246.253. 268.286. Se ock
Tjenster.

Belgie n. Sid. 206, 208.
Bembus, Petrus, f. 1470 f 1547. Kardinal; filolog. Hans Opera utgåfvos 1567.

Sid. 78.
Benedictii hns, vid Kungsholms bro i Stockholm. Sid. 312.
Benzelius, Karl Jesper, f. 1714 f 1793. Biskop. Sid. 18.20. 36.
Berch, Karl Reinhold, f. 1706 f 1777. Sekreterare i antiqvitets arkivet. Kansliråd.

Sid. 26.139. 141.
Beredningen, Allmänna. Sid. 322.
Beres, en apokryfisk personlighet. Sid. 111.
Berg, skeppare. Sid. 40.116. 135.137. 138. 207, 209.210. 214.271. 294.296.

297.321. 335.
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Bergman—Bleking.

Bergman, Johan Gabriel, f. 1732 f 1793. Magister 1757. Provinsial- ooh lazaretts-
läkare i Åbo 1767. Assessor 1775. Sid. 2.5. 10.20. 24.29. 35.39. 40.41. 46.

Erik Johan; Magistratssekreterare. Sedän rädman i Ekenäs. Sid. 55.83.
Bergskollegium. Sid. 98.
Bergslagen, Pahin etc. Sid. 1.5. 177.
Bergsledt, Anders. Tjenade i utrikes cxpcditionou. Justitiarie på S:t Barthelemy;

ätervände 1811. Af honom Humoristen, Sth. 1793. Sid. 63.
Bergström, knifsmed i Aho. Sid. 308.

gnldsmed i Aho. Sid. 328.
Bernsdorff, Andreas Per; f. 1735 j- 1797. Dansk minister. Sid. 104.141.
Betjeningen vid universitetet. Sid. 54.75. 84.96. 281.327.
Bibliotek, universitetets. Sid. 1.2. 11.18. 20. 25 f. 28.30. 36. f. 38.40. 42.58. 62.

76.78. 91.93. 96.97. 102.110. 111.113. 133.138. 139.143. 151.152. 153.157.
158.162. 168.172. 175.177. 178.179. 180.183. 184.185. 189.192. 225.231.
236.238. 247.271. 275.276. 278.279. 283.285. 286.287. 292. 296.307.323. 337.
det kongliga i Stockholm. Sid. 4.10. 26.30. 54.159. 171.224. 265.278. 291,

292.339.
Bjerken, Per af, f. 1765 f 1818. Sjukhusläkare under kriget i Finland 1789. Utri-

kes 1793—96. Regementsläkare i Finland 1808—09. Assessor i kollegium me-
dikum 1810. Lifmediker. Berömd kirurg. Sid. 268.

Bier no, sooken. Sid. 289.
Bilmark, Johan, f. 1728 f 1801. Professor i historie och praktisk filosofi 1763. Gift

1776 med Lov. Ulr. Hastfer, f s. å. Sid. 18.26. 30.40. 97.102. 195.196. 197.
285.286. 288.303. 304.309. 310.311. 327.333.

Maria, f 1814. Föregäendes systar. Gift 1752 med kyrkoherden A. Victorin
i Fogelås i Vestergötland. Sid. 304.

Billnäs, jernbruk i Pojo. Sid. 288.297. 299.
Bisaccioni, skref 1634—37 ett större arbete om Gustaf II Adolf. Sid. 135.
Bitz, Konrad, f 1489. Biskop i Åbo 1460. Sid. 34 f.
Björck, Gustaf, hofnotarie. Sid. 42.45. 60.86.
Björ(c)kbom, Algot, f. 1748 f 1815. Student i Åbo 1767. Krigskoramissarie. As-

sessors titel. Gift med handlanden Tihlemans enkä Hedvig Ulrika Pipping,
dotter tili räd- ooh handelsman Jos. Pipping (f 1740,). Sid. 12.20. 22 f. 29.
82 f. 94.133. 305.333.
N. N., föregäendes broder, bokhållare. Sid. 88.
N. N., vice kollega i Åbo skola. Sid. 218.

Björckegren, Jakob, f. 1752 f 1825. Amanuens, slutl. bibliotekarie vid kongi, biblio-
teket i Stockholm. Sid. 26.71. 126.

Björkman, Bengt Magnus, f. 1745 f 1824. Köpman, bruksegare. Sid. 28 f. 119.
140.143.

Björn, tjenade vid universitetet i Upsala? Sid. 293.
Björneborg, stad, län. Sid. 87.202. 255.258. 265.296.
Björnlund, Bengt, f. 1732 f 1815. Provinsialläkare i Björneborg 1762—1812. As-

sessor 1782. Sid. 40.
Björnstjerna, Johan, f. 1729 f 1797. Kongi, bibliotekarie i Stockholm 1762; afsked

1789 med lagmans titel. Siä. 204.
Blad, Anders, f. i Vasa 1748 j- 1834. Student i Åbo 1763. Medicine doktor 1775.

Läkare i Stockholm ooh flerstädes. Ledamot af v. h. a. akademin. Professors
titel 1813. Sid. 135.213. 260.264. 268.270. 272.

Blair, Hugh, f. 1718 f 1799. Professor i Edinburgh; utgaf 1783 ett ansedt arbete
öfver vältaligheten. Sid. 205.281. 290.

Bleking, landskap. Sid. 28.146.

VIII



Blix—Borgerskapet.

Blix, Magnus, f. 1743 f 1805. Häradshöfding i Stockholms län; afsked 1779. Poli-
tisk författare, skref bl. a. Sveriges Statshvälfningar, 3 delar, 1793—94. Sid.
42.46. 112.115. 136.142. 173.

Blomberg, Per. drunknade 1794. Trädgårdsmästare i Aho. Sid. 145.189.
Johan, student 1792, Aboensis. Sid. 145.154.

Blomqvist, rådman i Åbo. Sid. 328.
Blåfield, Gustaf Henrik, f. 1731 f 1783. Major. Gift 1770 med Katar. Charl.

Heijkensköld, f. 1747 j- 1803 på Sundholm. Sid. 20.100.
Elisabet Ulrika, f. 1774 f 1829. Gift 1795 med kapten A. W. Rosenlew.

Sid. 205.
Bobis Bröllop, lyrisk komedi af Envallsson, Sth. 1788. Sid. 199.
Bookholmarne, utanför Åbo. Sid. 330.335.
Boethius, Daniel, f. 1751 j- 1810. Filosofie professor i Upsala. Sid, 27.139. 192.210.
Boiieau, Nicolas, f. 1636 f 1711. Skald ooh kritiker. Sid. 130.
Boisman, Gustaf Adrian von, f. 1745 f 1808. Öfverstelöjtnant vid liuska artillerirege-

mentet 1794. Öfverste 1796. Adlad 1808. Sid.
Bokanktioner, Bokköp. Sid. 18.19. 20.28. 34.35. 36.38. 46.63. 73.78. 79.90. 91.

100.108. 121.129. 132.183. 134.135. 136.138. 139.141. 154.159. 169.174.
185.186. 187.194. 204.205. 207.208. 209.210. 215.218. 220. 221.222.223.280.
235.237. 238.239. 242.243. 250.252. 253.256. 257.258. 262.263. 264.267.
268.269. 271.272. 274.276. 278.279. 281.285. 290.291. 292.297. 298.299.
300.801. 306.307. 309.310. 312.313. 314.321. 326.331. 332.334. 339.340.

Boktryckeri. Sid. 77.90. 222.226. 231.237.
Bonde, Karl, f. 1741 f 1791 4/ä , grefve. Bresident i Yasa hofrätt 1781—88. Eiksråd.

Sid. 1.5.
Gustaf (Trolle Bonde sedän 1809), f. 1773 f 1855, grefve. Föregäendes son.

Student i Upsala 1789—92. Eeste utrikes med sin bror 1794 96. Hofmar-
skalk 1798. En af rikets herrar 1826. Stor mecenat. Sid. 241.
Fredrik Ulf, f. 1774 f 1852, grefve. Eöregåendes bror. Student i Upsala. Ut-

rikes med sin bror 1794—96. Öfverstekammarjunkare 1842. Sid. 241.
Bonsdorff, Per, f. 1756 f 1821. Son af kyrkoherden Per Bonsdorff i Hauho (f.

1719 f 1803). Magister 1779. LL docens 1782. LL lektor i Borgå 1783.
Kyrkoherde i Pieksämäki 1800. Teologie doktor 1817. Sid. 171.

Gabriel von, f. 1762 f 1834. Föregäendes bror. Professor i naturalhistoiie
ooh veterinärvetenskap 1786; öfverförd tili medioinska fakulteten som professor
i anatomi, kirurgi ooh veterinärvetenskap 1794. Arkiater 1817. Adlad 1819.
Gift 1788 med Anna Adolfina BwscTi, f. 1765 f 1847. Sid. 8.47. 51.57. 59.
75.83. 84.94. 97.107. 114.120. 130.131. 132.134. 163.159. 161.168. 182.
189.103. 199.213. 216.217. 219.227. 229.230. 231.233. 234.235. 237.238.
242.243. 249.250. 251.253. 262.266. 269.289. 291.296. 327.330.

Jakob, f. 1768 f 1831. Föregäendes bror. Teologie adjunkt 1791, professor
1807, doktor 1817. Gift l;o) med Anna Maria Strandheim, skeppardotter
från Åbo, f. 1772 j- 1810; 2:o) med Sus. Fredr. Stenfelt, prostdotter, f. 1777 f
1846. Sid. 46.58. 76.87. 91.92. 112.138. 143. 159 f. 182.186. 194.216.
225.230. 236. 259 f. 262.276. 281.327.

Johan, f. 1772 f 1840. Föregäendes bror. Docens i orientaliska spräk 1774.
Professor 1807, i grekiska litteraturen 1812. Sid. 43.46. 54.58. 76.186. 203.
216.225. 268.269. 288.

Bordeaux. Sid. 60.66. 241.293.
Borgerskapet. Sid. 93 f. 98.104. 114.191. 286.291. 293.294. 295.296. 302.303.

316.334.

9
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Borgström—Bremer.

Borgström, Johan, f. 1761 f 1731. Magister 1785. Gymnasii adjunkt i Borgå 1786.
Eloqyentie lektor der 1795. Sid. 170.171.

Borgå, stad, stift. Siä. 43.66. 67.68. 74. 12S. 170.177. 181.182. 216.263. 270.
281.283. 285.286. 289.291.

Borsieri (Bursenius), Job. Bapt. de Kanilfeld, •{• 1785 i Mailand, der ook hans Institu-
tiones medicinae practioae utkommo 1786—89 i 6 voi!., äfyensom i Leipzig
s. å. Sid. 301.

Boschovich, Roger Josef, f 1787. Berömd matematiker ocli astronom. Sid. 38.
Boston, i Amerika. Sid. 218.
Boställen. Sid. 33N 247.266. 283.333.
Botanisk trädgård. Sid. 41.57. 72.97. 145.174. 189.202. 286.
Botin, Anders af, f. 1724 f 1790. Assessor i riksarkivct 1758. Kaminarråd 1762.

Adlad 1767. Ledamot af vetenskapsakademin i Stockholm 1770 och i sven-
ska akademin 1786. Sid. 204.315.

Boxström, Anders, f. 1760 1849. Militärläkare i Åbo under kriget 1788—90. T. f.
provinsialläkare i Åbo 1797. E. o. medicine adjunkt 1806. Professors titel
1812. Sid. 39.41. 46.70. 144.147.
Johan, f. 1762 -j- 1836. Magister 1787. Konrektor i Lovisa 1791. Kyrkoherdo

i Wiitasaari 1794, i Rautalampi 1822. Teologie doktor 1816. Sid. 68.128.
Brahe, Magnus Fredrik, f. 1756 f 1826, grefve. Son tili grefve Erik Brahe, halshug-

gen 1756. Kapten och en af rikets herrar 1778. Kaptenlöjtnant 1780. Sera-
flmer riddare 1794. Landtmarskalk vid riksdagen 1800. Meoenat. Sid. 150.

Brahes ta d. Sid. 122 f.
Brandell, Fredrik, f. 1765 -j- 1828. Expeditionssekreterare. Kanslerssekreterare. Sid.

1.5. 23.46. 54.69. 76.77. 79.93. 107.137. 140.153. 165.184. 197.200. 201.
202.207. 211.214. 220.225. 242.243. 251.253.

Brandenburg. Sid. 90.
Brandväsendet. Sid. 98.
Brantenberg, Johan Henrik, f. 1756 1814. Hofpredikant 1788. Rastor på Karlberg

1792. Kyrkoherde i Lidköping 1794. Sid. 121.
Bredhen, Johan, juridisk skriftställare. Sid. 3.
Bregard. Svensk postkommissarie i Hamburg, den beryktade öppnaren af G. M.

Armfelts korrespondens. Sid. 185.
Bremer, Jakob, f. 1711 f 1785. Handlande i Aho. Gift l:o) 1741 med Marg. Pipping,

f 1766; 2:o) 1767 med Ulrika Fredrika Salonius, f. 1746 j- 1798. Sid. 13.89.
60.97. 139.144. 164.168. 199.231. 302.316. 319.330. 337.

• Josef, f. 1743 f 1814. Eöregåendes son. Öfverdirektör och brukspatron. Gift
med Anna Charlotta Kijlc, f. 1750 -f 1800. Sid. 20.98. 100.103. 112. 115.145.
147.181. 199.235. 244.269. 270.286. 325.

■ Anna Magdalena, f. 1747 f 1769. Eöregåendes syster. Gift 1767 med K. Hi-
singer. Sid. 13.

- Margareta Lovisa, f. 1754 j-JLBO3. Eöregåendes syster. Gift 1795 med K. Fr.
KraUe. Sid. 13.

■ Karl Fredrik, f. 1770 f 1830 i Stockholm. Eöregåendes halfbror. Brukspatron;
possessionat. Öfverflyttade 1804 tili Sverige, der hän köpte Årsta ooh (för en
tid) Armfeltska godset Nynäs. —• Gift med Brigitta Charl. Hällström, f 1855.
Deras dotter, författarinnan Fredrika Bremer, f. på Tuorla i Piikis 1801 j-
-1865. Sid. 139.144. 147.164. 168.170. 183.184. 183.188. 193.200. 205. 207 f.
209.225. 241.251. 257.263. 291.296. 300.302. 813.321. 323.324. 340.

■ Agata, f. 1773 j- 1810. Eöregåendes syster. Gift l;o) 1791 med A. L. Carle-
son\ 2;oj 1798 med baron, grefve Fah. Wrede. Sid. 13.144.
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Bremer—Busch.

Bremer, Jakob Reinhold, f. 1773. Son tili Josef Bremer. Student iÅbo 1787. Hand-
lande ooh klädesfabrikör 1794. Cederte bonis 1799. Gift 1794 på Tykö med
Magd. Albertina Spornberg. Siä. 145.199. 271.
Karl Otto, f. 1776 f 1828. Föregäendes bror. Student i Åbo 1787. Utgaf

1794, under Job. Gadolins inseende, en afb. Om flussers inverkan vid jernmal-
mers pröfvande, samt 1798 en handbok i masmästeriet. Öfvermasmästare. Siä.
98.115. 314.

■ Robert, f. 1777 -}- 1844. Föregäendes bror. Student i Åbo 1787. Brukspatron.
Siä. 145.
- Margareta Sofia, f. 1769 f 1806. Dotter tili handlanden Isak Jakobsson Bre-
mer. Gift 1788 med kaptenen, slutligen majoren Er. Jok. v. Willebrand.

Brest, fransk stad i Bretagne. Siä. 285.
Brinckala, gärd i Åbo. Siä. 244.
Bring, se Lagerbring.
Brinkall, Brinkhall, säteri i S:t Karins socken. Egdes af prof. Gabr. Bons-

dorff. Sid. 83.145. 219.
Broberg, trädgårdsmästare i Upsala, Sid. 189.
Broby, sätesgård i Söderby socken, Upland. Sid. 197.309.
Brovailius, Johan, f. 1706 f 1755. Professor 1737. Biskop 1749 i Åbo. Gift 1737

med Elisab. Ehrenholm. Sid. 75.138.

■ Johan, f. 1739 -J- 1793. Föregäendes son. Assessor i Åbo hofrätt. Gift med
Margareta Angelin, smedsdotter, f. 1753 f 1815 på Warniemi boställe i S;t

Karins socken; omgift 1801 med major G. Fr. Munck, f. 1761 f 1803, ooh slut-
ligen 1811 med öfyerstelöjtnanten J. G. Brunow i bans 2:dra gifte. Sid. 35.
39.55. 78.145. 220.223. 235.326.

Bruks- ocb fabriksrörelse. Sid. 12.22. 28 f. 98.112.117.119.125.137.
140.143. 199.200. 285.288. 313. 318 f. 329.

Brummer, Johan Magnus, f. 1754 f 1824. Kapten vid arraens ilotta 1793; slutligen
major. Egde Bollstabolm pä Åland. Gift 1794 på Kastelbolm med Hei. Sofia
Ehrenmalm, f. 1772 f 1827. Sid. 290.

Brtis s e 1. Sid. 205.
Bruun, Maito Konrad, f. 1775 f 1826. Dansk litteratör, politisk skriftställare ocb

sedän berömd geograf. Förföljd för sin skrift „Aristokraternes katekes" 1795;
flydde tili Sverige. Återkom, men mäste ä nyo fly. Lefde ocb arbetade deref-
ter mest i Paris. Sid. 298.307. 328.

Brännerier. Sid. 82 f. 150.154. 333.
Bucbariet. Sid. 194.
Buckila, säteri i Piikis. Sid. 193.
Budberg, Andreas Eberhard, f. 1750 f 1812, Mändsk baron. I rysk krigstjenst; sedän

1783 använd som diplomat. Kejsar Alexander Ls utrikesminister; med i Tilsit.
Hade en Farb r o r, som va rysk general. Sid. 221. 220.234. 236.261.273.274.
277.278. 279.288.

Buglia, Johan, kringresande gipsfabrikant, Italienare. Sid. 297.308.
Burman, Abraham, f. 1705 f 1814. Magister 1789. Docens i Åbo. Kyrkoberde i

Sverige. Sid. 14.58. 172.176. 302.325.

■ Faie, f. 1758 f 1809. Historie docens i Upsala 1788. Lektor i Hernösand.
1800. Sid. 128.

Bursenius, se Borsieri.
Busch, Henrik Adolf, f. 1730 f 1795. Ekonomie direktör. Gift med enkefru Anna

Maria Steinhausen, f. 1759 f 1842. Deras dotter Anna Adolfina gift 1788
jned prof. Gabr. Bonsdorff. Sid. 29, 83, 155, 163. 107, 227. 206,
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Biisching—Carlbohm.

Biisching, Anton Friedr., f. 1724 f 1778. Berömd geograf. Hans Magazin fiir Hist.
u. Geogr. ntkom i Hamb. 1767—93, voll. 26, 4;o. Sid. 207.

Buxtorff, Johan. Utgaf bl. a. Lexic. chaldaioum, Bas. 1622. Sid. 138.
Bäng, Petrus, f. 1633 f 1696. Biskop i Yiborg. Sid. 45.
Bäck, Henrik Reinhold, f. 1756 f 1838. Militärprest 1783. Skolrektor i Åbo 1802.

Referendariesekreterare i regerings konseliens ecklesiastik expedition 1809—19.
Sid. 51.338.

■ Abraham, f. 1713 f 1795. Arkiater oob ordförande i kollegium medikum i
Stockholm 1752. Sid. 215.274. 276.

Bär b y, egendom i Upland. Sid. 197.
Bökman, Otto Reinhold, f 1792. Kapellan i Laukas. Gift med A. IS. Limatiws.

Sid. 14.60.

Cad ix. Siä. 148.
Caesar, Julius ; hans tai. Siä. 106.241.
Cajander, Per, f 1808; hökare i Åbo. Siä. 334.
Cainberg, Erik, f. i Alavetil 1771 f 1816 i Åbo. Elev ooh slutl. ledamot af målare

ooh bildhuganre akademin i Stockholm; arbetade en tid under Sergell. Siä.
204.267. 307.

Cairenius, Jakob, f. 1754 ■}• 1792. Kyrkoherde i Masku. Gift l:o) med Joh. Sqf.
Borenius-, 2:o) med Ebba Ljungberg, f 1825. Siä. 47 f. 74.

Calais. Siä. 208.
°

Caloander, Karl, f. 1715 f 1794. Tullförvaltare i Åbo. Hans dotter AnnaKristina,
f. 1766 f 1831, gift 1787 med teologie adjunkten, slutl. erkebiskop Jak. Teng-
ström. Hans dotter Maria Johanna gift med pastor N. Hjelt. Siä. 332.

Karl Robert, f. 1752 f 1800. Föregåendes son. Hofrättskamrerare. Landtränt-
mästare. Gift 2:o) med Sofia Magdalena Mörtengren, f 1791. Hade flera barn.
Siä. 59.183.

Calonius, Matias, f. 1710 f 1777. Kyrkoherde i Saarijärvi. Gift 1734 med Elisabet
Silander, f. 1717 f 1797.
Henrik, f. 1735 f 1805. Föregåendes son och efterträdare i Saarijärvi 1779.

Kyrkoherde i Lovisa 1792. Sid. 284.
Matias, f. 1738 f 1817. Föregåendes bror. Docens i ekonomin 1764. Profes-

sor i jnridiken 1778. Ledamot i högsta donistolen 1793—1800. Prokurator
ooh statsräd 1809. Ogift. Följande eität hänföra sig endast tili hans embets-
göromål i Stockholm samt hans lärda arbeten ooh nmgänge. Sid. 5.9. 10.14.
15.16. 19.25. 30.36. 39.44. 50.54. 67.75. 78.81. 92.93. 140.150. 151.155.
159.169. 178.180. 188.195. 228.236. 240.247. 250.258. 270.275. 292.298.
299.314. 319.324. 331.

Johan, f. 1741 f 1819. Föregäeudes bror. Magister 1769. Kapellan i Saari-
järvi 1788; sökte sig tili kyrkoherde der efter sin bror Henrik. Sid. 67.74.
Erik Kristian. Föregåendes bror. Landtmätare i Yiborgs län, hvars son Joh.

Henrik, f. 1786 f 1852 som tullförvaltare i Degerby på Åland. Sid. 284.
N. N. Föregåendes syster, gift med N. N. Limatius. Sid. 284.
Sigfrid, f. 1741 f 1815. Kapellan i Kristina 1781. Hans äldsta son blef mili-

tär, flyttade tili Sverige. Sid. 178.
Oanton i Kina, se Kanton.
Caravanen, franskt skådespel medmusik af Gretry, uppfördt vid Gustaf IV Adojfs

regeringstillträde 1 nov. 1796. Sid. 321.
Carlbohm, Joh. A., boktryckare i Stockholm. Siä. 222. 320,
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Carleson —Oelse.

Carleson. Adolf Ludvig, f. 1747 f 1797. Major. Kammarherre hos bertigen af Öster-
götland 1771. Öfyerstelöjtnant. G-ift med Aqata Bremer. Sid. 13.144. 147.
231.309.

Carlsson, Johan Gustaf von, f. 1743 f 1801. President i Vasa hofrätt 1792; afsked
1794. Sid. 15.333.

Carlstedf, Otto, f. 1730 f 1795. Auditör. Assessors titel. Gift med Sofia Kristina
Dassau, f. 1749 f 1803. Sid. 82.91. 165.183. 193.

Oiiiliana, f. 1776 f 1815. Föregäendes dotter. Gift med bandlanden i Åbo
K. K. Bacr. Sid. 183.

Carnall, se De Carnall.
Carpelan, Karl Efraim, f. 1732 f 1819, baron. Öfverstelöjtnants afsked 1778. Egde

Pakinais i Rimito samt Odensaari ooh Könikala fideikomiss.. Sid. 26 f. 48.75.
78.188. 205.326. 329.

Simon Vilhelm, f. 1733 f 1814 på Mätsekylä i Reso, baron. Föregäendes bror.
Öfyerstelöjtnant 1785. Titnlär landsböfding ooh brigadchef (general) iKarelen
1788. Generalmajor nch kommendant på Sveaborg 1795—97. Landsböfding i
Sayolax ocb Karelen 1809. Sid. 122.286.

Johan Fredrik, f. 1745 f 1808, baron. Föregäendes bror. Landsböfding i Uleä-
borgs ocb Rajana iän 1790. Generalmajor 1799. Landsböfding i Göteborg
1800. Sid. 127.235.

Carpelius, Henrik, f. 1711 f 1788. Ryrkoberde i Korpo 1767. Utgaf en synodal-
dissertation De rebus civilibus 1793. Gift. Sid. 30.

Carpen, skeppare. Siä. 192.238. 239.240.
Carstenius, Henrik, f. 1612 f 1683. Ryrkoberde i Borgå 1639. Magister 1653. Dom-

prost i Viborg 1667. Lektor 1670. Biskop 1679. Utgaf bl. a. en Bmdpredi-
kan, på handelsman H. Sclimidts ocb Beata Ruutas bröllopsdag bällen i Vi
borg, tryokt i Äbo 1653. Sid. 190.

Cartesius, Renatus (Descartes, Rene), f. 1596 f 1650 i Stockholm. Filosofocbmate-
matiker. Sid. 191.

Cass e 1, hnfvudstad i knrfurstendömet Hessen. Sid. 185.
Castren, Matias, f. 1764 f 1845. Magister 1786. Ryrkoberde i Kemi 1789. Teologie

doktor 1817. Sid. 124.
Samuel, f. 1765 f 1797. Magister 1786. Docens ocb biblioteksaraanuens 1791.

Ryrkoberde i Utsjoki 1794. Sid. 58.
Catilina; bans sammansyärjning. Sid. 105.220.
Cavander, Kristian, f. 1730 f 1812. Teologie professor 1780. Pastor vid domkyrko

finska församlingen 1781. Domprost 1789. Teologie doktor 1800. Sid. 257.260. 302.
Cederhjelm, Josias Karl, f. 1734 f 1795, baron. Tuli-, kammar-, kommerseråd. Sid.

63.73. 236.
Cederström, Karl, tili Attu i Pargas, f. 1706 f 1793 på Attn, baron. Assessor i Åbo

liofrätt 1738. Hofrättsråd 1744. Lagmau i södra Pinne lagsaga 1755. Lands-
höfding i Stora Kopparbergs lagsaga 1766; afsked 1781, hyarefter bosatt på
Attu. Hans dotter Ulrika, f. 1745 f 1814 på Strömsböle i Sagu. Siä. 327.

Bror, f. 1754 f 1816, baron. Föregåendes brorson. Generalmajor 1793. Gift
1779 med friherrinnan Kat. Maria Voltemat (dotter tili landshöfdingen Volte-
mat, som spelade bankrutt, f 1798), från hvilken skild. Sid. 53.249. 292.

Cedervald, Arvid von, f. 1745 f 1809. Assessor i Åbo liofrätt 1792. Hofrättsråd 1794.
Vicepresident ooh adlad 1809. Sid. 103.264. 265.

Cellarius, Kristoffer, f. 1638 f 1707. Pilolog. Skref Notitia orbis antiqui, m. m.
Sid. 178.

Celse, Magnus von, f. 1709 f 1784. Son af polyhistorn, domprosten Olof Celsius d. ä,
Kongi. Mbliotekarie, RiksMstoriograf. Kansliråd. Sid. fB5. 273,
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Celsius—Cöln.

Celsius, Olof d. y., f. 1716 f 1794. Biskop i Lund 1777. Ledamot i svenska aka-
demin 1786. Sid. 80.91. 238.253. 264.267.

Cerenius, Mårten, f 1765. Yioe sekreterare och teologie adjunkt vid Åbo akademi
1749. Skolrektor i Åbo 1753. Sid. 202.

Charpentier, Karl Fredrik, f. 1730 f 1779. Kaptens afsked 1777. Sid. 163..
Karl Fredrik, f. 1766 f 1815. Föregäendes son. Löjtnant 1794. Kapien; afsked

1810. Gift 1794 med Albertina Toll. Siä. 163.
O har tre s, stad i provinsen Orleanais, af Ludvig XIV upphöjd tili liertigdöme i

liufvudmannens för orleanska kuset titel. Sid. 241.
Christiernin, Per Niklas, f. 1725 f 1799. Först juris-, sedän filosofieprofessor i Upsala.

Sid. 70.191. 192.210. 216.236. 240.262.
Chronander, Gustaf, f 1801. Studeut 1753. Magister 1760. Skolrektor i Uleåborg

1773. Sid. 108.131.
Cicero, nämd. Siä. 281,. 312.
Claesson, sjökapten. Sid. 60.312.
Clairfait, grefve, f. 1733 f 1798. Österrikisk general ook fältmarskalk i kriget mot

Fransmännen 1792 ff. Sid. 249.
Clevberg, Karl Abraham, f. 1712 f 1765. LL professor i Åbo 1746. Gift med biskop

Fahlenii dotter Charl. Agata. Sid. 41.153. 186.194.
Abraham Nils, föregäendes son, se Edelcrantz.

Cluver, Filip, f. 1580 f 1623. Berömd geograf och fornforskare. Sid. 178.
Codex Alexandrinus afbibeln (frän 5 årh.); N. T. tryckt i London 1786,fol. Sid. 93.
Cornelius Nepos, citeras Sid. 101.298.
Correggio, f. 1494 f 1534. En af Italiens främste mälare. Sid. 208.215. 313.
Corssar, fabrikör i Stockholm. Sid. 227.
Creutz, Gustaf Filip, f. 1731 f 1783, grefve. Student i Åbo 1748. Svensk ministeri

Madrid 1763, i Paris 1766—83. Kanslipresident. Sid. 178.188. 192.
Croel, Samuel och Johan (Hans), bröder. Den förre slottslofveu päYiborgs 510tt1635

och* kammarfiskal öfver Karelen. Den senare borgmästare i Yiborg 1647. Sid. 114.
Cromvell, Oliver, f. 1599 f 1658. Engelska republikens Protektor eto. Sid. 278.
Cronhjelm, Axel Otto, f. 1751 f 1809, grefve. Kapien. Öfverstelöjtnant vid armens

flotta 1795; afsked 1801. Sid. 268. 307 (las: Cronstedt).
Cronstedt, Nils August, f. 1753 f 1835, grefve. Öfverste. Guvernör vid krigsakademin pä

Karlberg 1792. Generalmajor 1812. Sid. 307 (i st. f. Cronhjelm). 327.336.
Axel, f. 1763 f 1794 2,/2 i Ekenäs. Hofjunkare 1784. Lagman i Nylands och

Tavastehus lagsaga 1792. Gift med Henriette Duel, engelsk öfverstedotter.
Sid. 166.167.

Cygnaeus, Zakarias d. ä., f. 1733 f 1809. Magister 1757. Kyrkoherde i Mäntyharju
1775, i Lovisa 1780. Domprost i Borgå 1791. Biskop 1792. Teologie doktor
1793. Gift l:o) med Hei. Korot. Willström, rådmansdotter frän Lovisa, f. 1733;
2:o) med Emerentia af Enehjelm, f 1829. Dottern Hedv. Elisabet, af förra
giftet, gift 1795 med landskamrer H.Kr. Nordensvan. Sid. 156.170.193. 283.287.

Johan Henrik, f. 1765 f 1814. Föregäendes bror. Elogventie docens i Åbo
1787. Kyrkoherde vid svenska församlingen i S:t Petersburg 1792. Kyrko-
herde i Rantasalmi 1779. Sid. 61.90. 310.311.

—— Zakarias d. y., f. 1763 f 1830. Sou af Mskopen. Magister 1786. Kyrkoherde
i Tavastehus 1793, i Hollola 1811. Teologia doktor 1817. Biskop i Borgå
1819; för luterska församlingarna i Petersburgska distriktet 1820. Gift l:o)
med kapien Gaddings frånskilda hustru Mariana Matilda Martina, f. 1759,
ooh från henne skild, hvarefter lion npptog sin förre mans namn; 2;o) med
Mary. Karl. Äimelaus f 1847. Sid. 156. 179,

G öin. Sid. 185,

XIV



Dabelow—Delet.

Dabelow, C. C., tysk jurist; skref i konknrsläran. Sid. 204.
Daevel; egde ett hus vid Norrmalmstorg i Stockholm. Om klubben der, se Adler-

beth, Hist. antt. 11, 255. Sid. 141.143.
Dagligt Ållehanda, se Tidningar.
Dahl, Anders, f. 1751 f 1789. Medioille adjunkt ooh botanices demonstrator i Åbo

1787. Sid. 57.113.
Gabriel, f. 1749 f 1831. Häradshöfding i Virmo domsaga 1793, i december.

Assessor 1810. Hofrättsråd 1818. Clift 1794 med Sof. Krist. Pipping. Sid. 60.
Johan, f. 1739 f 1808. Handlande i Åbo. Clift l;o) med Sara Schele, f. 1736
f 1793, i augusti; 2:o) 1794 med X. N. John, sadelmakaredotter. Sid. 8.82.

Dala r n e, landskap. Sid. 206.
Daler, mynt. År 1776 bestämdes 1 riksdaler att vara 6 daler silfvermynt, = 18

daler kopparmynt.
Dammerl, Erik, f. 1765 f 1825. Student 1787. Prestvigd 1791. Pastorsadjunkt

och slutl. sockneadjunkt i Pemar. Sid. 229.
Danet, Georg, f 1819. Fransk språkmästare och lektor vid Åbo akademi, Gift l:o)

med Johanna Fotonia, f. 1766 f 1789; 2;o) 1794 med Aurora Hallina, f. 1771
t 1844. Sid. 145,

D anin ark, Danskar. Sid. 19.61. 63.69. 91.94. 104.121. 134.135. 141.167. 178.
192.206. 223.226. 234.245. 260.278. 279.293. 306.307. 318.328.

D ann e m ora, sooken med Stora jerngrufvor i Upland. Sid. 242.254.
Daus. Siä. 145.168. 212.213. 216.251. 293.294. 297.802. 303.
Danlon, Georges Jacques, f. 1759, afrättad 1794. Revolutionsman. Sid. 91.
Dantz i g, stad, Sid. 230.282.
Danviken, der sjukhus för sinnessyaga, utanför Stockholm. Sid. 217.
De Besche, Georg Johan, f. 1754 f 1814. Ståthållare på Stockholms slott 1793; ent-

ledigad (för Thyseliuska sakeu) 1794. Hofmarskalk 1798. Öfverste 1801. Sid. 132.
De Carnall, Karl Konstantin, f. 1757 f 1832 på Norrmarks brnk i Ulfsby, baron, öfver-

stelöjtnant 1793; afsked 1804. Landshöfding i V’asa län 1808; afsked 1822.
Sid. 296.

Dekauat vid universitetet. Sid. 17.107. 203.211. 216.
De la Myle, Johan Kristoffer. Ryttmästare. Hans dptter Eleonora Elisabet, f. 1726 f

1810, gift 1754 med slutl. biskop Jalc. Haartman. Sid. 103.158.
■ Karl Johan, f. 1727 f 1798 på Maanpää säteri i Eiraito, hvilket lian vid sin
öfverkomst frän Kurland 1760 inköpt. Kapten. Gift 1750 med sin sjsterdotter
Agata Lovisa Brunnengräber, f. i Kurland 1724 f 1787 på Maanpää (vitter, i
förbindelse med utländska lärde). Sid. 20.

■ Fredrik Ludvig, f. 1752 f 1797. Föregäeudes son. Pörst i rysk, sedän i svensk
tjenst. Majors afsked 1793. Bodde på Kahiluoto i Töfsala, men dog i Kautua
hos sin syster. Misslyckad vitterlekare, liksom modren. Gift i Xagu 1791 med
Karol. Gharl. Salonius. Sid. 20.

■ Kristina Elisabet Charlotta, f. 1751 f 1814. Föregäeudes syster. Gift med bruks-
patron Joh. Parment Timm (f. 1741 f 1801) på Kautua i Eura.

■ Agata Eleonora, f. 1750 f 1804 på Kieldings säteri i Nagu. Gift 1780 med J. A.
Finckenberg. Sid. 20.

■ Dorolea Johanna Lovisa, f 1789. Föregåendes syster. Gift med professor Salom.
Kreander.

■ Charlotta Beningue Agata, f. 1760 f 1789. Föregåendes syster. Gift 1788 med
kapten A. U. Hjulhammar.

Bengt Georg, f 4 dess 66 ålders år“ 1806 på Maanpää i Rimito. Major.
Delet, fjärd i farleden tili Åland. Sid. 56.
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De Rossi—Edman.

De Rossi, Joh. Bernh., orientalist, utgaf bl. a. Ånnales Hebraeo-typograpbicae saec.
XV, Parmae 1795. Sid. 323.

Deutsch, David, f. 1735 f 1783. Magister 1757. LL docens 1761. Konrektor i Åbo
skola 17G8. Teologie adjunkt 1774 ocb kyrkoherde i Piikis annex 1777. Gift
med Sara Helena Nycopensis. Sid. 160.

Diantkas superbus, växt. Sid. 126.
Dionysius Halicarnassensis, grekisk Mstoriker på August! tid. Sid. 138.
Disputationer ocb specimina. Sid. 5.36. 40.45. 46.47. 50.54. 57.63. 65.70. 71.

73.77. 81.90. 95.96. 97.98. 100.104. 115.133. 134.139. 153.156. 161.176.
179.181. 182.183. 185.186. 193.196. 207.216. 222.235. 272.273. 276.279.
300.302. 324.326. 338.339. 341.

Docenturer vid universitetet. Sid. 23 f. 54.58. 77.99. 200.202. 206.216.
Dohna, August Magnus, f. 1763 f 1820, grefve. Kapten vid Svea lifgardet 1792; af-

sked 1810. Sid. 305.
Domkyrkan i Åbo. Sid. 13.59. 244.302. 326.
Donationer (stipendier m. m.). Sid. 1.38. 42.60. 76.86. 107.117. 121.163. 183.

186. 189 f. 202.220. 231.237. 259.278. 279.283. 292.316.
Dover, engelsk stad vid Calais sundet. Sid. 208.
Drake, bokbindare ocb -bandlare i Stockholm. Sid. 28.
Drottningsberget, vid Haugö. Sid. 289.
Drottningbolm, kongligt lustslott. Sid. 210.229.
Dubb, Per, f. 1750 f 1834. Läkare. Höll i svenska vetenskapsakademin miimestal

öfver friberre Cl. Alströmer (f 1794), tryckt 1796. Sid. 139.
Diiben, Gustaf Adolf von, f. 1763 dödsskjateu 1790 i slaget vid Svensksund. Kapten.

Gift 1778 med Charl. Amal. Sauman från Hamburg. Sid. 205.
Dumont, se Rousset.
Dumouriez, Charles Franpois, f. 1739 f 1823. Pransk general. Eröfrade efter segern

vid Jemmapes 1792 hela Belgien, men blef slagen af Österrikarne vidNeenvin-
den 1793. Flyktade derefter, ocb slöt sig tili rojalisterue. Sid. 240.

Döbeln (Döbelius), Johan Jakob von, f. 1674 f 1743. Medicine professor i Lund 1710.
Skref bl. a. Inkvisitio super Bstberae morbo 1714 ocb Historia inediae Estberae
1715. Sid. 138.

Dödsfall. Sid. 8.20. 29.35. 36.39. 44.51. 52.71. 80.82. 103.131. 132.141. 159.
160.165. 166.167. 169. 170, 171.176. 182.187. 235.236. 244.272. 283.329.
331.333. 340.

Eberhardt, Johan Hartman, f. 1727 f 1796. Lektor i Heruösaud. Skref i flnansläran.
Sid. 241.

Eckerö, vesterut från Åland, kapell uuder Hammarland. Sid. 168.
Eckman, Per Emanuel, f. 1734 f 1797 i Åbo. Undersökningsdomare rörande trollvä-

sendet i Dalarne 1757; rymde undan ansvaret 1760. Assessors titel. Sid. 19.
114.294. 309.

Edeicrantz (Clevberg), Abraham Nils, f. 1754 f 1821. Bibliotekarie i Åbo 1780. Ko-
nungens bandsekreterare 1787. Kansliräd 1794. Adlad 1789. Friberre 1816.
Sid. 12.22. 45 f. 47.51. 53.84. 98.113. 133.136. 140.142. 153.162. 166.173.
186.194. 196.291.

Edman, Johan Erik, f. 1765 f 1814. Auskultant i Svea hofrätt. Advokatflskal i kam-
marrevisionen 1788 ocb tillika expeditionssekreterare i justitiekanslers embe-
tet 1794, hvilket ban flere gånger förordnades att bestrida. Aktor i bögmålet
mot G. M. Armfelt. Reuterholms synnerliga gunstling ooh biträde. Efter
förmyndareregeringens slut disgracierad; sysselsatte sig med landtbruk. Slut-
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Eek—Ekenäs.

ligen kammarråd i kammarkolleginm 1805. G-ift l:o) 1795 !4
/5 på Yestanfors

brut med brukspatron J. Fr. Bedoires dotter Henrikö, ; 2:o) 1811 med N. N.
Siä. 105.151. 173.181. 188.222. 223.309.

Eek, Johan, f. 1724 f 1794 pä Salmitta i Töfsala. Assessor i Åbo bofrätt 1771.
Hofrättsråd 1773. Sid. 103.

Henrik Abraham, f. 1736 f 1811. Regementsfältskär i Åbo; afsked 1795. Sid. 226.
Egalitd, „Citoyen“, så kallade sig hertig Filip af Orleans (f. 1747, afrättad 1793),

sedän hän sintit sig tili revolutionen, äfvensom hans son Ludvig Filip, slutl.
Frankrikes konung. Siä. 230.239.

Egendomar, egendomsköp. Siä. 8.20. 29.82. 87.91. 93.101. 103.112. 137.139.
169.199. 200.205. 219.220. 223.235. 244.266. 269.189. 290. 295.298. 305.325.

Egodelningsrätt. Siä. 32.43.
Ehrenbill, Ullrik Gottlieb, f. 1733 f 1795. Fresident i statskontoret 1792. Siä. 160.
Ehrenheim, Johan Ludvig, f. 1748 f 1834. Hofrättsråd i Svea hofrätt 1791. Ledaraot

i högsta domstolen 1795—96. Yicepresident i Svea hofrätt 1805—26. Siä. 321.
Ehrenmalm, Georg, f. 1723 f 1807. Student i Åbo 1735. Kapten vid franska rege-

mentet Royal-Snådois 1747. Major 1769; afsked som öfverstelöjtnant. Adjun-
gerad assessor i Åbo bofrätt 1779. Hofrättsråd 1783; afsked 1799. Köpte
Saustila i Sagu 1758, det hän sålde 1798 tili enkefru H. D. v. Mell. Sid. 9.
51.55. 56.83. 148.223. 230.244. 264.265. 322.

■ Josias, f. 1728 f 1807. Pöregåendes bror. Major, med öfverstelöjtnants afsked.
Egde Bolstaholm i Finström ooh Bastö i Geta kapell pä Åland. Sid. 200.
223.264. 265.

■ Samuel Magnus, f. 1732 f 1814 i Bastö pä Åland. Föregåendes bror. Hofrätts-
räd i Åbo 1765; afsked 1770. Sid. 200.223. 244.264. 265.270. 305.

■ Johan Georg, f. 1765 f 1808. Föregåendes son. Major 1791; afsked 1796. Sid.
19.35. 38.200. 224.
Fredrik Georg, f. 1767 f 1823 i Tenala. Son tili Samuel Magnus. Magister 1786.

Hofpredikant 1790. Kyrkoberde i Tenala 1802. Aktionerad 1817. Siä. 223.

■ Johan Magnus, f 1807 på Kankanpää i Pyhämaa socken. Föregåendes bror.
Kapten. Sid. 228.271. 290.

Helena Sofia, f. 1772 f 1827 i Yasa. Föregåendes syster. Gift 1794 på Kastel-
holm med kaptenen J. M. Brummer. Sid. 290.

Ehrenroofh (Ehrnroth), Karl Gustaf, f. 1744 f 1817 på Sesta i Nastola. Öfvorste för
Tavastebns regemente 1790; afsked 1794. Generalmajor 1797. Sid. 133.309.

Ehrenström, Nils Albrecht, f. 1723 f 1799. Major. Tygmästare pä Sveaborg 1790.
Öfverstelöjtnant; kommendant pä Yaxholm 1792.

Nils Fredrik, f. 1756 f 1815. Föregåendes son. Öfverstelöjtnant 1792. Öfverste
1799. Kommendant i Göteborg 1803; afsked 1812. Gift 2:o) 1803 med hoffrö-
ken Mariana Pollet, f. 1773, den bekanta skriftställarinnan. Sid. 111.

Johan Albrecht, f. 1762 f 1847. Pöregåendes bror. Fortifikationskonduktör.
Kabinettssekreterare 1788; afsked 1792. Dömd i bögmål 1794 tili schavotten,
fängelse m. m. Rehabiliterad 1800. Regeringsräd 1809. Aterllyttade' tili Fin-
land 1811. Verkligt statsråd 1814. Ledamot i senaten 1820—25. Sid. 107.
249.279.

Ehrensvärd, Karl August, f. 1745 f 1800, baron, grefve. Öfverste i armåns Ilotta.
Öfveramiral 1784. General amiral 1792—94. Ledamot i vetenskapsakademin
i Stookbolm 1789. Sid. 35.151.

Ek, sätesgård i liknämd socken, Vestergötland. Sid. 192.
Ekblom (Ekeblom), Mikael G., länebokhållare i Kuopio. Sid. 128.
Ekenbom, Karl, f. 1723 f 1805. Grosshandlare i Åbo. Sid. 51.54. 166.
Ekenäs, stad. Sid. 167, 287.288. 289,

3
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Ekestensholm—Essen.

Ekestensholm, förut Läpi la, säteri pä Luonomaa ö invid Nädendal. Sid. 55.
152.254.

Ekman, Mårten Reinhold, f 1818. Kamrerare i banken i Stockholm. Gtift l;o) med
Eliaab. Seimiin, moster tili Franzen; 2;o) 1806. Sid. 200.207. 212.220. 300.
310.

N. N. Kollega i Malmö. Sid. 306.
Emanuel, ekonomie professor i Upsala. Sid. 332.
N. N. tjensteman. Sid. 333.

Ekmansson, bokhandlare i Stockholm. Sid. 274.
Elers, Johan, f. 1780 f 1813. Expeditionssekreterare 1772. Kansliräd 1794. Sid. 204.

Daniel Johan, f 1798. Sockneadjunkt i Loimijoki. Sid. 114.
Elfkarlehy, Dalelfvens största fall, närä dess mynning. Sid. 127.
Elfving, Jakob, f. 1744 f 1793. Handlande i Åho. Sid. 13.36.
Elg, Vilhelm, f. 1745 f 1323 på Botby i Helsinge socken. Apotekare i Helsingfors

1770. Assessor 1796. Sid. 286.
Eli mä, socken. Sid. 258.
Emporagrius, Erik, f. 1606 f 1674. Biskop i Strengnäs, Sid. 139.
Enberg, relegerad stndent, gift med advokat Äimelsei f. d. hustru. Sid. 300.
Enebom, Per Ulrik, f. 1759 f 1810(?). Rimmare i Thorilds smak, agad af Kellgren

ooh Leopold. Sid. 334.
Enehjelm, förut Enhjelm, Fabian (Hellenius), f. 1738 f 1822 på Östersnndom i Sibbo.

Tygvaktare vid artilleriet i Finland 1761. Adlad jemte sinä bröder 1772. Se-
kreterare vid armens flottas öfverrätt i Finland 1776; afsked med krigsråds
titel 1794. Sid. 333.
Per, f. 1743 f 1807. Öfverstelöjtnant 1787. Anjalit; dömd att halslmggas,

men benädad. Sid. 249.
Jonas, f. 1748 f 1830. Föregåendes bror. Major vid Savolaks fotjägare 1784;

afsked soin öfverstelöjtnant 1790. Sid. 249.
Engeström, Jakob von, f. 1735 f 1802. Kansliräd 1779; dömd som medveten om Gu-

staf III:s mord. Sid. 315.
Gustaf von, f. 1738 f 1813. Föregåendes bror. Bergsråd 1781. Utgaf Guide

du Yoyagenr aux Mines de Suede, Sth. 1796. Sid. 323.
Lars von, f. 1751 f 1826, baron, grefve. Hofkansler 1792; afsked 1798. Minister
i London 1793, i Wien 1795, i Berlin 1798. Kanslipresident, statsminister, en
af rikets herrar och friherre 1809. Grefve 1813. Sid. 9.277. 315.

England, Engelsmän. Sid. 43.60. 86.91. 104.105. 114 121.130. 134.166. 178.
205.206. 207.208. 209.215. 232 f. 234.241. 248.251. 262.269. 278.281. 288.
293.306. 317.318. 327.340.

Ericus Erici, f 1625. Biskop i Åbo och Yiborg. Sid. 21.
Erik XIV, f 1577. Konung 1560-68. Sid. 341.
Er st an, fjärd utanför Åbo. Sid. 335.
Ervast, Henrik, f. 1776 f 1838. Auskultant i Åbo hofrätt 1793, i Vasa d:o 1794.

Häradsböfding i Karelen. Lagman. Ledamot i regeringskonseljen 1809—12.
Vicepresident i Vasa hofrätt 1818. Ledamot i senaten 1833. Sid. 45.

Esbo, socken. Sid. 102.152.
Essen, Niklas Didrik von, f. 1723 f 1801. Generalmajor och öfverste för Åbo läns rege-

mente 1790—96. Kommendör af svärdsorden. Sid. 168.246. 257.280. 308.
Hans Henrik, f. 1755 f 1824, grefve. Hofstallmästare 1777. Öfverste ooh chef

för lätta dragonerne 1792. Serafimerriddare 1794. Generalmajor och öfverståt-
hållare i Stockholm 1795—97. En af rikets herrar 1796. Generalguvernör i
Poramern 1800. Grefve 1809. Fältmarskalk 1811. Riksståthållare i Norge
1811. Riksmarskalk 1816. Sid, 236, 286. 287, 293.301. 302. 309,
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Euphrassen—riuska.

Euphrasdn, Bengt Anders, skref om S;t Barthelemy, Sth. 1795. Sid. 240.
Eurdn, Gabriel, konglig sekreterare; kanslerssekreterare för Upsala. Sid. 180.
Europaeus, Per Adolf, f. 1753 f 1825. Rektor vid trivialskolan i Eredrikshamn 1785.

Kyrkoherde i Savitaipal 1795. Sid. 55.139.
Eusebius (f 342); hans Thesaurus tempomin, ed. Soaliger, Amst. 1658. Sid. 78.
Evelius, Jonas, f. 1733 f 1803. Hofrättsråd. Ledamot i domstolen 1789.

Afsedd? Sid. 325.
Examina. Sid. 28. 37 f. 44.45. 58.67. 68.74. 81.119. 147.151. 155.161. 179.188.

271.272. 320.335. 339.
Extra Posten, se Tidningar.

Fagerström, Erik Vilhelm, f 1795? Borgmästare i Nystad. Clift med Johanna Elisabet
Collin, såsom enkä (fränskild?) omgift 1794 med Em. Tihleman. Sid. 29.36.
54.55. 66.

Eagervik, gods med bruk i Ingo. Sid. 332.
Fahlander, se Faiander.
Fahnehjelm, Per Göran, f. 1735 f 1816. Slutligen president i kammarrätten. Einska

koramissariatets af honom midertecknade sedlar, de s. k. Eahnehjelmarne, gingo
i Finland under kriget 1788—90 ock inlöstes derefter. Sid. 52.68.

Eaknlteterna vid nniversitetet. Sid. 12.16. 17.28. 37 f. 41.47. 54.57. 58.69. 70.
81.84. 89.107. 120.151. 153.155. 157.159. 161.162. 169.196. 202.203. 212.
216.230. 236.276. 281.335.

Faiander (Wasastjerna), Abraham, f. 1746 f 1815. Stndent 1746. Handels- ooh rädmau
i Yasa. Riksdagsmau 1789, 92, 1800. Utsatt för en politisk rivals mordförsök
1792. Kommerseråd 1802. Adlad 1803. Egde Östermyra. af honom anlagda
jernbrnk, ra. fl, lägenbeter. Sid. 159.

Falun, stad i Dalarne. Sid. 2.254.
Fant, Erik Mikael, f. 1754 f 1817. Historie professor i Upsala 1751. Sid. 27.

N. N., notarie i Upsala? Sid. 262.268.
Fellman, Esaias, f. 1745 f 1819. Magister 1766. Xapellau i Rovaniemi 1772; förste

kyrkoherde der 1785. Sid. 124.
Eattigvården. Sid. 147. 162 f. 177.183. 186.216.
Fersen, Fredrik Axel, f. 1719 f 1794, grefve. Riksräd. Sid. 103.

Fabian Reinhold, f. 1762 f 1818, grefve. Eöregåendes son. Seknnd chof vid
Svea lifgardet 1796; afsked s. å. Öfverstekammarherre 1802. En af rikets
herrar 1809. Sid. 313.

Fichte, Johan Gottlieb, f. 1762 f 1814. Filosofie professor i Jena 1793—99, i Erlau-
langen 1805. Sid. 191.282.

Fieandt, Magnus Henrik von, f. 1725 f 1808. Löjtnant. Sid. 33(?).
Fjellström, Per, f. i Lappland 1697 f 1774. Skollärare, kyrkoherde i Lyksele Lapp-

mark. Utgaf grammatik ooh lexikon m. fl. skrifter rörande lappska spiåket.
Sid. 46.

Finanssina, se Statshusbållningen.
Finckenberg, Johan Adolf, f. 1709 f 1795. Löjtnant. Gift 1780 med Agata Eleonora

De la Myle. Sid. 20.
Finland, Fin nai. Sid. 35.39. 41.52. 64.65. 66.81. 86.96. 106.119. 121.122.

125.126. 130.131. 138.140. 151.164. 167.177. 200.222. 224.258. 269.270.
271.273. 284.290. 305.321. 322.323. 331.335.

Finska församlingen i Åbo. Sid. 12.44. 51. 58 f. 69.77. 87.88. 89.101. 158 f.
172.200. 237.242. 244.253. 257.334.
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Flnska—Fonder.

Finska liisterien, geografin, språket, litteraturen. Sid. 1.2. 4.5. 6.7. 10.14. 15.
16.26. 30.39. 40.60. 54.61. 62.63. 64.68. 71.90. 91.96. 121.126. 127. 135
138.150. 151.155. 169.172. 175.176. 177.179. 180.181. 183.185. 190. 213'
221.222. 231.235. 239.272. 273.274. 275.298. 311.314. 317.318. 320.324.
330.339. 341.

Fiske. Sid. 21.120. 123.124. 125.296.
Fleming, Herman Klasson, f. 1734 f 1789, baron. Hofjunkare. Egde Willnäs, som

hän sålde, ooh Lemsjöholm, m. m. Grift 2;o) 1759 med friherrinnan Anna So-
fia Behbinder, f. 1740 f 1776; 3:o) 1777 på Odensnäs, med Sofia Albertina
Carpelan, f. 1763 -j- 1789. Sid. 231.
Anna Charlotta, f. 1760 f 1829. Föregäendes dotter. Grift 1792 med majoren

K. Fr. Toll, som inbördade Willnäs af brukspatron Kijk. Sid. 205.213.
Antoinette Kristina, f. 1762 f 1834. Föregäendes syster. Gift 1795 med öfver-

sten Joh. Wenzel Botkirch. Sid. 213.
Herman, f. 1763 f 1808 af sär från träffningen vid Pyhäjoki. Kornett 1781;

ingick i fransk tjenst. Löjtnant der 1786. Kapten i armen 1787. Major och chef
för Åbo läns infanteri 1787, med Runagårds boställe. Öfverstelöjtnant 1795.
Öfverste 1802. Gift 1792 i Karuna (Sagu) med Marg. Helena Olivecreutz.
Sid. 163.209. 239.246. 308.

Agneta, f. 1777 3% 2 t 1842. Föregäendes halfsyster. Gift 1803 med kapten
I. L. Trolle. Sid. 231.

Göran, f. pä Lemsjöholm 1781 j- 1845 i Björneborg, baron. Föregäendes bror.
Slutligen lotsmajor. Gift 1806 med sin kusin friherrinnan K. Sofia Carpelan,
f. 1784 f 1848. 'Sid. 205.

Johan Klas, f. 1794 f 1853, baron. Slutligen öfverstelöjtnant i svensk tjenst.
Son tili Herman Hermansson Fleming. Sid. 163.
Klas Adolf, f. 1771 f 1831, baron, grefve. Kavaljer hos hertiginnan af Söder-

manland 1794. Öfverstekammarjunkare 1795. Ledamot i svenska akademin
1799. En af rikets herrar 1814. Grefve 1812. Riksmarskalk och president i
kammarrätten 1824. Sid. 287.293. 303.

Flintenberg, Johan David, f. 1762 f 1819. Riksantiqvarie samt sekreterare i v.h.a. aka-
demin 1793—95. Skolrektor. Sid. 71.80.

Floderus, Matias; tjenade vid universitetet eller domkapitlet i Upsala som notarie?
Sid. 268.307.

Floriin, Johan Gustaf, f. 1741 f 1808. Pastor primarius i Stockkolm. Öfverhofpredi-
kant och den unge konungens biktfader 1792. Biskop i Vesteräs 1800. Sid. 211.

Floman, Hans Henrik, f. 1769 f 1799. Slottspredikant i Åbo. Sid. 226.
Flora Rossica, praktarbete, på Katarina II;s bekostnad utgifvet afPallas. Sid. 40.
Flottan, se Militären.
Flygare, Gustaf, f 1805. Ekonomie professor i Upsala. Sid. 27.92. 180.
Fock, Georg Johan, f. 1738 f 1816 i Åbo. Major 1783; afsked 1787. Sid. 159.244.

Anna Charlotta, f. 1771 f 1808. Föregäendes dotter. Gift 1794 med sin kusin,
löjtnant, slutligen öfverstelöjtnant Karl Fredrik Fock, f. 1764 f 1832. Sid.
159.183.
Fredrika Sofia, f. 1774 f 1849. Föregäendes syster. Gift l:o) 1796 !6

/ä med
professoren G. E. Haartman-, 2:o) 1817 med statsrädet G. W. Ladan, f. 1765
f 1833. Sid. 244.340.

Foeder, Adolf Magnus, Magister 1778. Sid. 152(?).
Foenander, Jakob. Magister i Åbo 1760. Sid. 54.111.
Folket, se Allmogen, Allmänheten.
Folkstone, stad i England vid kanalen, öfverfartsort. Sid. 257.
Fonder, universitetets, se Stat.
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Forsby—Fredrikshamu.

Fors b y, jernbruk i Perno sooken. Sid. 285.313.
Forskniugar, lärda, särskildt Porthans och Oalonii. Sid. 1 f. 4 f. 10.14. 19. 20.21.

25 f. 30.34. 37.40. 42. 43 f. 4G. 50.54. 63.64. 65.71. 81.90. 96.97. 126.142.
144.151. 156.171. 175.176. 177.181. 185.190. 213.272. 279. 292.314. 317.318.
324.339. Se ock skilda titlar.

Forsman, Johan, f. 1718 f 1795. Handlande ooh tobaksfabrikör i Åbo. Gift med
Hedv. Amalia Haveman , f 1793. Sid. 36.71. 78.

Johan, f. 1730 f 1810. Kapellau i Östennark 1767. Kyrkoherde derstädes
1795 (ulan pastoralexamen). Sid. 74.119.

Forssenström, munsterskrifvare. Sid.'226.
Fougt, Henrik, f 1782. Först embetsman, sedän boktryckare i Stockholm. Hans enkä,

f 1815, ett ansedt, bildadt ooh vittert fruntimmer, förestod efter mannens död
den berömda officinen. Sid. 306.

Franc, Ulrik Gustaf, f. 1736 f 1811. Statssekreterare. Öfverpostdirektör 1791. Sid.
50.52. 246.

Frankrike, Fransoser. Sid. 8.15. 38.49. 53.60. 85.91. 94.104. 105.106.
131.138. 145.148. 154.165. 167.178. 193.206. 208.209. 215. 221.230.232.234.
239.241. 246.262. 269.278. 288.293. 322.332. 337.340.

Frans (I) 11, kejsare i Österrike 1792—1835. Sid. 269.288.
Franzen, Frans Mikael, f. 1772 f 1847. Son tili handlanden i Uleåborg Zakr. Frant-

zen (f 1787) och Helena Seimiin (f 1811), som enkä omgift 1789 med hand-
landen Keckman i Uleåborg. Stndent i Åbo 1785. Magister och doktor 1789.
Docens i vältaligheten 1792. Bibliotekarie 1795. Professor i litteraturhisto-
rien 1798, i historieu och moralen 1801. Prestvigd 1803. Ofverflyttade tili
Sverige som utnämd kyrkoherde i Kumia 1811. Kyrkoherde i S;t Klara för-
samling i Stockholm 1824. Biskop i Hernösand 1831. Grift l:o) 1799 med
Marg. Elisab. Roos, f 1806; 2:o) 1807 med Mik. Ohoraei enkä, Sofia Kvist.
Wester, brukspatronsdotter; 3:o) 1831 med Kvist. Elisab. Arvidsson. Sid. 14.
59.108. 117.123. 129.169. 172.175. 184.185. 187.188. 189.193. 194.200. 205.
207.208. 209.212. 215.220. 225.251. 257.262. 285.289. 291.296. 300.302.
307.809. 310.311. 312.313. 319.321. 323.324. 340.

Fredenheim, Karl Fredrik, f. 1748 f 1803. Son tili biskop, erkebiskop Mennander.
Oeremonimästare 1780. Kansliråd 1792. Öfverintendent för konungens konst-
samlingar 1795. Sid. 1.3. 4.36. 39.70. 121.144. 176.179. 185.208. 212.213.
231.235. 239.269. 273.274. 279.283. 310.

Fredensköld (Hasseibom), Nils, f. på Kankas 1731 f 1792. Hofrättsråd i Åbo 1769.
Adlad 1770. Några år vioelandshöfding i Åbo och Björneborgs län. Gift
l:o) 1757 med Kat. Marg. Cedermarck, f. 1733 f 1775; 2;o) 1778 med Magd.
Hästesko-Forttina, f. 1751 f 1779; 3:o) 1781 med Sofia Albertina Taube, f.
1754 f 1825. Sid. 183.253. 279.290. 326.

Margareta Helena, f. 1758 f 1796 31/a på Kankas. Föregåendes dotter. Gift
1776 med vieepresidenten K. A. Hallenberg. Sid. 298.

Nils, f. 1766 f 1819 på Kankas. Föregåendes bror. Kapten 1789. Major 1797;
afsked 1809 som öfverstelöjtnant. Sid. 290.298.

Gustava, f. 1772 f 1828 i Helsingfors. Föregåendes syster. Gift 1803 med, sin
kusin, verklige statsrädet J. M. Krook i hans andra gifte. Sid. 183.

Reinhold Vilhelm, f. 1782 f 1807. Föregåendes halfbror. Slutligen notarieiÅbo
hofrätt. Sid. 290.

Fredrik Adolf, f. 1750 f 1803. Hertig af Östergötland. Gustaf lILs yngste broder.
Sid. 335.

Fredriksfors, jernbruk i Uifsby sooken. Sid. 28.143.
Fred rikshani n, stad. Sid. 14.35. 55.56. 63.255. 285.287.
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Fredrikshof— Gadolin.

Freclri k s h o f, drottning Lovisa Ulrikas lustslott på Ladugårdslandet, tm kasern.
Der hölls rättegången mot Anjalamännen. Sid. 76.

Fredriksson, se Ribbing, A. L.
Frenckell, Johan Kristoffer, f. 1757 f 1818. Magister 1778. Akademia boktryckare i

Åbo. Sid. 50.120. 155.192. 205.207. 212.213. 218.222. 226.227. 300.320. 339
Freygang, lifmediker hos storfursten Paul Petrovitsch. Sid. 170.
Freulinghausen, G. A., G-escbiohte der Missionsanstalten, Sttick I—2B, Etalle 1771

—B4. Sid. 278.292.
Frisius, G. Kristian, f 1694. Kyrkoberde i Ruovesi. Utgaf 1685 under Flaobsenii

inseende en diss. De potissimis' fluviis universi orbis. Sid. 211.
Frimurare. Sid. 91.102.
Frisk (rättas: Fisk, Niklas, f 1802; sjökapten), gårdsegare i Åbo. Sid. 327.
Friskalla, frälsehemman i S:t Marie socken. Sid. 268.269. 289.295. 298.
Froberg-IVlontjoie, G. G-refve. Beledsagade bertigen af Orleans, sedermera konung

Ludvig Filip, på bans resa tili Nordkap, Lappmarken, Finland m. m. Sid. 230.
232.239. 240.241.

Fyrberg, Anders. Handlande (boklnndlare) i Stockholm. Kassör vid nummerlotteriet
1771. Direktör. Sid. 169.

Fåhrå, Johan, f. 17G3 f 1829 på Kaisterniemi i S:t Marie socken. T. ,f. regements-
läkare i Åbo 1791; erhöll tjensten 1793. Anträdde i slutet af året tili sammaus
med en ung baron Fleming en utrikes resa, men tvangs af ishinder att åter-
vända från Ystad. Praktiserade vid Nådendals brunn. Åssessor 1803. Sid.
41.87. 205.

Fäktsal. Sid. 97.337.
Föglö, socken på Åland. Sid. 219.
Föreläsningar. Sid. 22.23. 45.63. 70.77. 83.129. 131.132. IGI f. 169.172. 186.

199.200. 201.202. 216.230. 235.236. 259.276. 281.294. 800.320. 327. Se
ock Lektiouskatalog.

Gadd, Per Adrian, f. 1727 f 1797. Docens i uaturalbistoricu 1749. Inspektor för
salpetersjuderierna i Åbo ocb Björneborgs län 1755. Professor i kemin 1761;
fri från föreläsningar 1787. Gift med Brita Sidonia Fahlenius (f. 1741 f 1810
på Strömsby i Kyrkslätt), dotter tili biskop Jon. Fahlenius i Åbo. Sid. 12.
46.75. 84.103. 109.122. 134.145. 153.154. 159.166. 168.174. 181.186. 188.
194.195. 196.197. 203.263. 283.286. 290.294. 324.330. 341.
Nils Kristian, f. 1731 f 1796 på Hakola gård i Birkala. Häradsböfding i Sääks-

mäki domsaga 1777; afsked 1793.
Karl Kristian, f. 1764 f 1817. Föregäendes son ocb efterträdare 1793. Lag-

maus titel 1802. Sid. 9.46.
Gadding (Nils?, f. 1742 f 1802). Kapten 1793. Hans fränskilda bustru gift med

kyrkoberden, slutligen biskopen Zalcr. Cygnaeus d. y. Sid. 156.
Gadelli, Gustaf Nils, f. 1750 f 1801. Åssessor i Åbo bofrätt 1794. Hofrättsråd 1801.

Siä. 338.
Gadolin, Anders, f. 709 f 1799. Magister. Kyrkoberde i Bierno 1751. Sid. 289.

Jakob, f. 1719 f 1802. Föregåendes bror. Magister och docens 1745. E. o.
professor med säte i konsistorium 1748. Professor i fysiken 1753. Pastor i
domkyrko finska församlingen 1752; prestvigd 1753. Biskop i Åbo 1788.
Gift med Elisabet Brovallius, biskopsdotter, f. 1737 f 1793 sä/r Sid. 12.20. 24.
35.43. 45.46. 51.55. 58.59. 62.69. 74 f. 77.84. 94.95. 97.102. 113.145. 165.
171. J95.229. 244.245. 262.271. 274.276. 277.280. 282.286. 287.289. 290.
293.294. 295.297. 300.316. 325.328. 331.339.
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Gadolin—Gotland.

Gadolin, Daniel, f. 1722 f 1796. Landskamrer i Åbo. Gift nied A. M. Fapke. Deras
enda dotter gift med befallningsman J. J. Hedman d. y. Std. 82.290. 296.

Johan, f. 1760 f 1852. Son tili biskopen. E. o. professor och adjunkt med
säte i konsistoriani 1789. Professor i kernin 1797; afsked 1822. Gift l:o) 1794
med Hedv. Magd. Tihleman; 2:o) med Ebba Kat. Palander. Sid. 2.12. 16.17.
29.43. 46.55. 82 f. 84.98. 99.101. 113.132. 136.140. 153.168. 195.197. 254.
Gustaf, f. 1769 f 1843. Eöregåendes bror. E. o. adjunkt 1793. LL professor
1795. Domprost i Åbo 1812. Sid. 56.58. 84.99. 113.143. 147.152. 153.157.
158.165. 169.170. 171.172. 173.175. 184.185. 186.189. 199.200. 201.224.
237.253. 254.257. 281.283. 286.311. 315.339.
Anton. Eöregåendes bror. Köpman i Amsterdam. Sid. 51.
Vilhelm, f. 1783 f 1846. Eöregåendes bror. Löjtnant. Egde Avik med glas-

brnk i Somero. Sid. 51.55.
Elisabet, f 1831. Eöregåendes syster. Gift 1787 med J. Fr. v. Willebrand.

Sid. 55.
Gahm Sigfrid Lorens (Persson), f. 1725 f 1794. Kammarskrifvare. Historisk samlare.

Gift 1758 med Marg.Jiat. Soltenhagen. Sid. 62.70. 141.142. 144.150.152.156.
Sigfrid. Eöregåendes kusin. Lagman. Sid. 36.

Gamla Karleby, stad, sooken. Sid, 120.122.
Ganander, Kristfrid, f. 1741 f 1790. Magister. Kapellan i Erantsila i Osterb. Sid. 14.
Gatschina, kejserligt lustslott vid S:t Petersburg. Sid. 163.170.
Gefle, stad. Sid. 98.104. 257.
Georgi, Theophilus; bokbandlare i Leipzig, utgaf Allgem. Biicherlex. 1742— 58. Sid. 78.
Georgica, arbete af Vergilius. Sid. 233.
Georgii, Per Evert, f. 1759 f 1808. Assessor i Åbo hofrätt 1789. Landsböfding i

Stockholms län 1802. Ledamot i högsta domstolen 1803. Sid. 9.29. 96 134.
167.227. 269.834. 338.

Geringius, Israel, utgaf Andliga sänger, Nyköp. 1793. Sid.
Gerss (Gierss), Johan Erik, f. 1747 f 1808. Sekreterare vid laudtmäteriknntoret i

Stockholm. Ekonomie direktör. Gift 2:o) med Marg. Lov. v. Heland, f. 1755
f 1809. Sid. 92.116. 133.

Gesner, Johan Matias, f. 1691 f 1761. Tysk filolog. Sid. 138.
Giftermål. Sid. 1.29. 51.53. 54, 60.66. 82.83. 87.97. 108.133. 142.145. 154.155.

156.159. 163.181. 183.205. 212.213. 216 226.229. 231.244. 246.249. 264.
271.272. 280.290. 296.302. 306.309. 317.325. 326.327. 328.336. 337.

Gillies, John, f. 1747 f 1836. Engelsk historiker, berömd för sin History of anoient
Greece, voll. 4, London 1786. Sid. 281.312. 321.

Ginman, skeppare. Sid. 133.135. 292.
Giroudisterne, politiskt revolutionsparti i Frankrike. Sid. 66.
Girtanus, Krisloffer, f. 1760 f 1800. Utgaf Politische Annalen, Berl. 1793 ff. Sid.

139.141.
Gislo, Jacobus, f 1583. Kyrkoherde, hvars Chronologia utkom i Stockholm 1592.

(Ej att förvexla med likn. professor i Upsala, f 1490). Sid. 21.
Gjörvell, Karl Krisloffersson, f. 1731 f 1812. Bibliotekarie i Stockholm. Assessor.

Sid. 18.20. 63.69. 129.134. 138.141. 150.212. 220.233. 235.243.
Glan, Joakim von, f. 1720 f 1798 på Olkola i Yichtis. Assessor i Åbo hofrätt 1769.

Hofrättsråd 1770. Sid. 136.194. 197.289.
Glansenstjerna, Lars Reinhold, f. 1744 f ?. Kapten. Anjalit; lifdömd, flydde tili

Ryssland. Sid. 336.
Golotkin, rysk general, sändebnd tili Stockholm. Sid. 334.
Gorani, Giuseppe, grefve, f. i Milano 1740 f 1822. Politisk skriftställare, Sid. 134,
Go tl and, om tioude der. Sid, 273.
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Gottmarck—Gutsaf IY Adolf.

Gottmarck, Johan, f. 1726 f 1812. Lektor i Yesterås. Kyrkoherde i Hubbo 1774, i
Badelnnd 1785. Redan i yngre år åklagad ooh dömd (1766) för obefogadt,
skrifsätt. Skref bl. a. om Kantiska filosofina obegriplighet, Sth. 1796. Sid.
239.240.

Gottskalk, Johan Magnus, ekonomie direktör. Sid. 125.
—— Katarina Margareta (troligen dotter tili kapellanen mag. And. GottsTcalk i Nagu,

f 1773). Sid. 306.
Anders, f. 1765 f 1797. Auskultant i Åbo hofrätt. Vicehäradshöfding. Sid. 160.

Granberg, kopinan i Åbo. Sid.
Granroth, Elias, f 1795. Magister 1760. Kapellan i Nykarleby 1777. G-ift med

Brita Juslenius. Sid. 10. 29 f.
G-reifswald, universitetsstad. Sid. 236.
Gripenberg, Odert Johan, f. 1722 f 1803 på Haistila i Ulfsby. Öfverstelöjtnants af-

sked 1782. Hade 7 söner samtidigt i krigstjenst, bland hvilka 5 år 1794 voro
kaptener (jemte 2 hans brorsöner). Gift 2:oj 1767 med IJedv. Krist. Hastfehr,
f. 1748 f 1819 i Björneborg. Sid. 267.

Adolf Magnus, f. 1751 f 1828 på Somiäs i Ulfsby. Föregåendes son. Kapten
1784; afsked 1790. Gift 1780 i Åbo med Charl. Krist. Pryss. Sid. 27.72.
75.275.

Hans Henrik, f. 1754 f 1813 i Stockholm. Föregåendes bror. Öfverstelöjtnant
1789. Öfverste för Tavastehns regemente 1794. Generalmajor 1803. Afslöt
konventionen i Kalix 1809; afsked 1812. Sid. 112(?). 133.309.

Nils Leonard, f. i Pälkäne 1758 f 1841 i Björneborg. Föregåendes bror. Löjt-
nant 1785. Deltog i kriget 1788—90, då hän i slaget yid Porosalmi miste ögat
ooh del af näsan. Kapten 1789. Major 1802; afsked 1810. Gift 1799 pä Kjnlo-
holm med Kr. Gwstava Bosbeclc, majorsdotter. Sid. 317.

Magnus Vilhelm, f. 1724 f 1794. Bror tili Odert Johan. Hofrättsråd i Åbo
1769. Lagman i Karelen 1772; afsked 1810. Sid. 163.167.

Hedvig Elisabet Charlotta, f. 1773 f 1809 på Saaria i Tammela. Föregåendes
dotter. Gift 1793 med Fr. Vilh. Lagerborg. Sid. 29.44.

Grislehamn, poststation i Roslagen yid Ålands haf. Sid. 164.166. 197.291. 330.
Grubb, Gustaf Adolf, f. 1767. Kapten yid stora fiottan 1793. Sid. 188.
Grubbens (Grubb), Mikael af, f. 1728 f 1808. Student i Aho 1744. Reste tili Kina.

Direktör yid svenska Ostindiska kompaniet 1766. Ådlad 1768. Kommerseräd
1770. Gift l:o) 1765 med Beata Kristina KijTc, f. 1738 f 1786 på Storyik i
Kimito; 2:o) 1788 med Sofia Elisabet Wasz. Sid. 108.

Griiner, K. Gottfr., f. 1744 f 1815. Berömd tysk läkare. Siä. 301.340.
Gråberg, Fredrik, f. 1746 f 1798. Öfverinspektör vid tullverket. Sid. 29.71. 94.133.
Gröning, Mikael; ntgaf Grammatica Russica, Sth. 1750. Sid.
Gustaf I, f. 1496 f 1560. Konuug 1523- 1560. Sid. 50.293. 317.
Gustaf II Adolf, f. 1594 f 1632. Konung 1611—1632. Sid. 36.50. 114.247. 279.

299.309.
Gustaf lii, f. 1746 f 1792. Konung 1771—92. Sid. 15.72. 76.77. 81.91. 102.104.

105.106. 107.111. 112.115. 144.146. 149.150. 164.173. 174.213. 214.232. 263.
295.328. 336.340.

Gustaf IV Adolf, f. 1778 f 1837. Konung 1792—1809. Sid. 1.15. 19.23. 36.48. 55.
78.79. 89.95. 100.104. 107.111. 112.129. 131.136. 137. 140.142.148.149.151.
153.154. 161.167. 170.174. 188.197. 201.204. 205.207. 212.213. 216.222.
226.229. 232.236. 237.245. 246.247. 248.249. 252.256. 257.264. 267. 271
274.277. 278.252. 283.285. 286.287. 288.290. 291.293. 294.295. 297. 299
300.301. 302.303. 304.305. 307.308. 309.310. 311.312. 313.315. 319, 320,
322, 323. 327, 328. 330, 331, 332, 333, 336.337. 339. 340,
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Gustaf —Hagelberg.

Gustaf Adolf s socken, eller Hardola. Sid. 141.168.
Gyldenslolpe (Gyllenstolpe), Daniel Ferdinand, f. 1731 f 1776. Possessionat. Gift med

Magd. Eleon. Boss, f 1802 på Artukais, omgift med professor Nääf. Sid.
Karl Edvard, f. 1770 f 1831, baron. Föregåendes son. Extra flskal i Åbo hof-

rätt 1794. Assessor 1798. Hofrättsråd ooh ledamot i regeringskonseljen 1809.
Prokurator 1817. Yiceordförande i senatens justitiedepartement 1822. Priherre
1827. Sid. 22.94.
Nils Filip, f. 1734 f 1810, grefve. En af rikets herrar ooh guvernör för kron-

prinsen. Inveoklad i Armfelts högmål. Sid 5.86.
Gyllenborg, Karl, f. 1679 f 1746, grefve. Biksräd. Kansler för Lunds nniversitet

1728, för Upsala d;o 1739. Sid. 832.
Gustaf Fredrik, f. 1731 f 1808, grefve. Kansliråd 1774. Skalden. Sid. 178.

188.192.
Karl Johan, f. 1741 f 1811, grefve. President i Yasa hofrätt 1788—91. Leda-

mot i högsta domstolen 1800. President i kammarrätten 1809. Sid. 96.132.
Gyllenhaal, Hans Reinhold, f. 1724 f 1796. Afskedad kornett, bodde på sin sätesgård

Höberg i Yestergötland, Skaraborgs län. Sid. 139.196.
Gyllenstjerna, Axel Erik, f. 1747 f 1823. Landshöfding iHalland ooh ledamot i högsta

domstolen 1793. Kommendör af Vasa orden 1794. Sid. 149.
Gyllenstolpe, se Gyldenstolpe.
Gymnasier, se Läroverk.
Gählroos, Karl Otto, f 1795. Akademie vaktmästare ooh gårdsegare i Åbo. Sid. 36.159.
Gårdar i Åbo stad, gårdsköp. Sid. 13.19. 29.36. 39.41. 82.83. 84.87. 91.94.97.

117.131. 133.136. 145.155. 159.162. 163.167. 175.178. 182.193. 196.199.
200.211. 217 . 218.223. 234.235. 244.254. 264.265. 266.269. 270.286. 290.
294.298. 320. 323 f. 325 f. 327.329. 330.832. 336.340.

Göta hofrätt. Sid. 16.160.
Göteborg, stad. Sid. 81.104. 193.291. 296.300.
Gö 11ing e n, nniversitetsstad. Sid. 185.208.
Göttingische Anzeigen, se Tidningar.

Haag, hufvudstad i Nederlandeina. Sid. 185.208.
Haartman, Jakob, f. 1717 f 1788. Professor i Åbo 1767. Biskop 1776. Gift 1754

med Eleon. Elisab. De la Myle, f 1810. Sid. 103.158. 259.
Johan, f. 1725 f 1787. Pöregåendes bror. Läkare. Assessor 1761. Medicine

professor i Åbo 1765. Sid. 40.83. 189 f.
Gabriel Erik von, f. 1757 f 1815. Son tili kronobefallningsman, landskamrer

Gabr. Haartman. Medicine professor i Åbo 1784. Adlad och ledamot i rege-
ringskonseljen 1811. Statsräd. Gift l:o) 1785 med Fredrika Lovisa v. Mell,
f. 1770 f 1792; 2:o) 1796 med Fredrika Sofia Fock , f. 1777 f 1849. Sid. 12.
16.19. 22.46. 64.59. 61.66. 70.71. 93.97. 102.114. 144.168. 169.170. 183.
184.189. 195.205. 227.236. 238.244. 259.263. 264.274. 275.276. 280.286.
289.296. 336.337. 340.

Johan Gustaf, f. 1777 f 1799 i Nagu. Pöregåendes bror. Magister 1795. Me-
dioine licentiat. Regements fältskär vid armens ilotta. Sid. 259.270. 272.274.

Hachenberg, Paulus, f 1681. Skref Hermania media; ed. öuil. Turokius, Halae 1709,
4:o. Sid. 178.

Haga, lustslott vid Stockholm. Sid. 288.319. 323.333. 336.
Hagelberg, Isak Johan, f. 1761 f 1812. Prestvigd 1788. Kapellan i Etsori 1798. Sid.

145.214. 228 f. 232.283. Afsedd ?

4
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Hagman—Hauho.

Hagman, mamsell, fint bildad qvinna, hertig Adolf Fredrika älskarinna, tills hon
utträngdes af m;lle Löy. Sid. 322.

Hagström, adlad Hagströmer, Anders Johan, f. 1753 f 1830. Medicine doktor i Åbo
1781. Öfverdirektör 1795. Assessor i kollegium medikmn 1796. Generaldi-
rektör 1808. Adlad 1812. Medioinalråd 1816. Sid. 268.

Halikko, socken. Sid. 48.82. 247.265.
Hall, Daniel, f. 1740 f 1803 i Kuopio. Landtmäteridirektör. Sid. 128.251.
Hallenberg, Jonas, f. 1748 f 1834. Eikshistoriograf. Numismatiker. Sid. 5.100.106.

108.114. 116.151. 298.309. 315.317. 320.334.
Hallenborg, Karl Arvid, f. 1737 f 1803. Vicepresident i Åbo hofrätt 1788. President

1799. Ledamot i högsta domstolen 1796—1800. Gift 1776 med Marg. Hei.
Fredensköld, f. 1758 f 1796 31 /3 på Kankas. Sid. 48.84. 191.224. 277.322.
326.330. 332.333. 841.

Hallenius, Matias, f. 1699 f 1748. Teologie adjunkt 1788. Under kriget af general
Keith utnämd tili LL professor 1742, men återtog efter fredsslutet sin förra
tjenst ooh Lundå annex. Sid. 59.

Haiier, Albrecht von, f. 1708 f 1777. Natnrforskare ooh professor i Göttingen. Sid. 208.
Hallfara, gård i nejden af Mariestad i Yestergötland. Sid. 192.
Mailing, Zakarias, f 1809, sockerbagare, „hofkonditor“ ooh gårdsegare iÅbo. Sid. 200.
H alli s, fors i Aurajoki, ofvanom Åbo stad. Sid. 219.
Halpap, Lukas ; ntgaf 1690 i Upsala, under inseende af J. Bilberg, en diss. Fragmen-

tilta manuscripti runici cum interpretatione vernacula. Sid. 185.
Hamburg. Sid. 185.187.
Händel ooh Sjöfart. Sid. 9.48. 50.59. 60.61. 66.90. 94.100. 104.122. 123.126.

128.130. 133.146. 148.155. 163 f. 167.180. 185.188. 191.193. 207.233. 234.
235.238. 246 f. 256.260. 270.271. 272.273. 289.293. 296.306. 312.316. 337.

Hanelles, Gabriel, f. 1753 f 1803. Son tili kyrkoherden Saloin. Hanelius i Ilmola.
Häradshöfding i Karelens öfra domsaga. Sid. 120.

Hangö, udde med befästningar ooh hamn. Sid. 249.251. 255.284. 287.288. 289.
294.295.

Hannula, boställe i Rautalampi. Sid. 33.
Hardola, se Gustaf Adolfs socken.
Hargs, pappersbruk i Södermanland. Sid. 90.135. 218.267. 271.
Harois, Hara is, egendom i Virmo. Sid. 55.229. 281.283.
Hartvall, Erik Johan, handlande i Åbo. Gift med A. Charl. Berggvist. Sid. 191 f.

325.334. 338.341.
Hartvig, Japson. Häradshöfding i Vemo ooh Åland 1449, slutligen lagman i Norr-

finne 1459—86. Sid. 42.
Hasius, J, G., tysk medioinsk författare. Sid. 301.
Hassel, Henrik, f. 1700 f 1776. Eloqyentie professor i Åbo 1728; afsked 1775. Kan-

sliråd 1773. Gift l:o) 1729 med Kat. Meurman, f 1760; 2:o) med enkefru Krist.
Marg. Stenman, f. Palm.

Henrik Johan, f. 1772 f 1800 i Borgå. Kansiisi i Åbo hofrätt 1794. Extra
advokatfiskal 1796. Gift 1799 med Joh. Sofia Cygnaeus, biskopsdotter. Siä. 160.

Hasselgren, Konrad af, f. 1750 f 1813. Grosshandlare ooh svensk agent i Amsterdam
1788. Adlad 1797. Sid. 185.

Hastfehr, Berndt Johan, f. 1737 f 1809 i Ryssland, baron. Öfverste; dömd 1789 från
tjensten för delaktighet i Anjala förbundet. Expatrierade sig. Sid. 296.

Hatanpää, rusthåll i Messuby. Sid. 283.284.
Hattula, socken. Sid. 30.283.
Hauho, socken. Sid. 261.
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Haveman—Heurlin. XXYII

Haveman, Hedvid Amalia, f. 1723 f 1793. Gift med handlanden J. Forsman i Åbo.
lVlargareta Kristina, gift 2:o) med handlanden JS. Tihleman i Åbo. Sid. 29.

Haveri eller Salo Haveri, akademie hemman med grufva, i Ingnla by, pä en
ö i Kyrö sjö, Viljakkala kapell af Kyrö socken. Sid. 12.22. 28 f. 117.137.

Havre de Grace, fransk hamnstad. Sid. 251.257.
Hazardspel. Sid. 81.105.
Hebert, J. Rene, kallad Pbre Duchesne, f. 1755 afrättad 1794. Yild revolutionsman,

hvars sköna hnstru npphöjdes tili förnuftets gndinna. Sid. 91.
Heddn, fru; männe A. Charl. Barclc, gift med kyrkoherden Nils Heden (f 1778) i

Letala? Sid. 244.
Hedenström, Johan, j- 1806; auktionist i Åbo. Sid. 281.326.
Hediinger, Johan Karl, f. 1691 f 1771. Berömd medaljgravör. Sid. 260.
Hedman, Jakob Johan, f. 1733 f 1804. Kronobefallningsman i Piikis liärad. Gift med

Ulr. Kat. Wittfoth, f. 1738 f 1795. Hans son ooh efterträdare 1792 Johan
Hedman, f. 1770 f 1886, titulär assessor 1810, hofråd 1817, gift med Hedvig
Gadolin, f 1807 i Sagu. Sid. 82.296.

Heickilä; 1) Stor H., majorsboställe i S:t Marie socken; 2) Li 11 H., kungsgård
i S:t Karins socken. Sid. 82.308.

Heinola, stad, län. Sid. 54.61. 62.64. 141.181. 283.284. 290.298.
o

Heidi, Johan Reinhold. Handlande, inflyttad från Liibeck tili Åbo, der gift med han-
dels- ooh rådman Adolf Joakimsson Wittfoths (f 1708) dotter Margareta Ka-
tarina. Egde en stor, med stenhus bebygd gård vidan ooh postmästaregränd,
der hän på grund af gamla sägner lät anställa omfattande skattgräfningar ooh
verkligen upptäckte djupa källrar, täckta med galler, samt grafurnor. Garden
innehades sedermera af postinspektor E. J. Allen (f 1794). Gift med M. K.
Wittfoth. Sid. 199.282.

Hellenius, adlad von Heilens, Karl Niklas, f. 1745 f 1820. Botanioes demonstrator i
Åbo 1778. Titulär professor med säte i konsistorium. Ekonomie professor
1793. Adlad 1816. Gift 1783 med Anna Charl. von Mell, f. 1763 f 1795.
Sid. 57.60. 66.81. 82.83. 89.91. 103.107. 116.138. 158.167. 170.174. 182.
186.189. 194.199. 225.229. 230.231. 233.236. 240.243. 257.271. 280.286.
290.292. 306.

Hellfried, dansk stiftsamtinan. Sid. 292.
Helsingborg, Johan, f. 1746 f 1812. Militärprest 1772. Kyrkoherde i Letala (hvar-

under Hinnerjoki kapell) 1780. Sid. 259.
Helsingfors, stad. Sid. 40.167. 171.229. 234.242. 246.248. 251.255. 257.258.

264.270. 281.284. 285.286. 287.288. 289.299. 309.
Helsingmalm, i Helsinge socken. Sid. 258.
Helsingör, stad i Danmark, midt emot svenska staden Helsingborg vid Öresunds

smalaste ställe. Sid. 185.188.
Helsovården. Sid. 39.40. 41.44. 45.54. 145.447. 256.259. 264.271.
Hellwig, J. J. Skref på tyska om Rysslands lagar. Sid. 55.81.
Hemraau och Torp, särskildt Åbo akademis. Sid. 11.22. 25. 28 f. 30 ff. 33 f. 35.

37. 42 f. 46.59. 82.93. 98.101. 118.142. 266.275. 281. 318 f.
Hdrald; abbe, fransk emigrant, en tid G. M. Armfelts handsekreterare. Sid. 86.111.
Hermelin, Samuel Gustaf, f. 1744 f 1820, baron. Bergsräd 1781; afsked 1815. Bekant

för sitt Stora kartverk. Sid. 298.
Hernösand, stad, stift. Sid. 35.141. 210.
Hessen, prinsen af. Sid. 141.
Heurlin, Samuel Vilhelm, f. 1775 f 1809. Magister 1795. Docens i litteraturhistoria

1797. Gymnasii adjunkt i Borgå 1799. LL lektor derstädes 1801. Sid. 188.
§25. 242. 337,



Hiokes—Hollanti.

Hickes, Georg; skref Thesaurus linguarum veterum septentrionalium, Oxou. 1705,
voll. 3, fol. Sid. 185.

Hjelmstjerna, Klas Leonard, f. 1742 f 1810. Öfverste 1790. Kontreamiral. Sid. 29.
Hjelt, Niklas, f. 1739 f 1808. Magister 1760. Filosofin dooens 1767. Amanuens,

notarie i Åbo domkapitel. Domkyrkosyssloman 1789. Yicepastor. Gift med
Marg. Johanna Caloander-, hade med henne 15 barn. Sid. 13.24. 51.81. 131.
160.200. 206.269. 302.324. 325.332. 337.341.

Hjerta (Järta), Hans, f. 1774 f 1847, baron. Protokollssekreterare 1796. Afsade sig
adelskapet 1800 ooh kallade sig sedän Järta. Statssekreterare 1809. Lands-
höfding 1812—22. Chef för riksarkivet 1837—44. Sid. 253.

Hinnerjoki, kapell under Letala. Sid. 47.233. 259.266.
Hirn, Daniel, f. 1744 f 1822. Magister 1769. LL Docens i Åbo 1774. Kyrkohcrdc

i Sjundeå 1780, i Janakkala 1793, i Emito 1805. Teologie doktor 1800. Sid.
176.199.

Hising (Hisinger), Johan, f. 1727 f 1790 på Fagervik. Tjenade i bergskollegiet. As-
sessor 1758. Adlad 1770. Nybyggde Fagerviks bruk ooh stenbus, Bergsråd
1778. Testamenterte en fond tili aflönande af en botanioes demonstrator vid
Åbo akademi. Gift l:o) 1756 med Magd. Katar. Wittfoth, f. 1734 f 1782;
2:o) 1783 med Joh. Elisdb. Krooh, f. 1747 f 1788 på Fagervik. Sid. 202.

Karl, f. 1738 f 1805. Son tili kaptenen ooh brukspatron Joh. Villi. Hising
(f. 1685 f 1751), men 1783 adlad ooh adopterad på sin kusin bergsrädet Joh.
Hisingers namn ooh adliga nummer. Assessor i Åbo hofrätt 1775. Hofrätts-
räd i Vasa hofrätt 1778. Ledamot i högsta domstolen 1793—1 noy. 1796.
Vicepresident i Vasa hofrätt 1802. Gift 1767 med Anna Magd. Bremer.
Sid. 13.16. 79.93. 108.116. 118.119. 129.134. 164.199. 228.277. 319.321.
322.323. 337.

Barbara Katarina (Hising), f. 1728 f 1796. Föregåendes syster. Gift 1749 med
K. Lagerborg. Sid. 199.

Margareta Helena (Hising), f. 1736 f 1804. Föregåendes syster. Gift 1763 med
K. 81. Lybeclcer. Sid. 199.

Jakob Vilhelm, f. 1767 15/l0 f 1843 på Knrtby iEsbo. Son tiliKarl Hising , adlad
Hisinger. Assessor i Vasa hofrätt 1794. Lagman i Kymmenegårds lagsaga
1795. Ledamot i komiten för finska ärendena i S:t Petersburg 1811, samt i

regeringskonseljens, sedermera senatens, justitie departement 1812—31.Verkligt
statsräd. Gift 1798 med friherrinnan A. E. L. v. Kothen, f. 1780 f 1825. Sid.
199.209. 210.211. 231.244. 309.335.
Mikael, f. 1758 f 1829, baron. Son af Johan Hising (Hisinger), egare af Pa-

gervik, Billnäs och Skogby. Ryttmästare; afsked. Bodde på Pagervik. Pri-
herre 1819. Gift 1793 med A. Sofia WijnUad, f. 1773 f 1842. Siä. 288.332.

Johanna Barbara, f. 1762 f 1886 i Pontainebleau. Pöregåendes syster. Gift l:o)
1778 med Joh. Fr. Aminoff. , från hyilken skild; 2:o) i Prankrike, med genera-
len, yicomte De Lancy. Siä. 154.251. 322.332.

Hjulhammar, Adolf Urban, f. 1750 f 1829 i Raimo. Kapien 1793; afsked 1801. Gift
l:o) 1788 med Charl. Ben. Agata De la Myle\ 2:o) med Kvist. G hari. Aminoff.
Sid. 82.

Hofkansler. Sid. 111.277. 315.
Hofrätterna. Sid. 22. 30, 39.41. 45.46. 63.65. 75.83. 95.98. 114.118. 130.134.

148.154. 160.178. 188.199. 217.218. 219.220. 223.228. 235.236. 246.286.
295.301. 314.315. 317.318. 322.323. 325.326. 329.333. 334.335. 337. 338,

Hofyet. Sid. 53.181. 183.239. 241.293. 309.311. 312.317.
H oli and. Sid. 14. 78, 90.142. 185.205. 208, 232,
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Holm—ldensalmi.

Holm, Karl Fredrik, f. 1757 f 1804. Konglig sekreter ooh postkommissarie i Abbor-
fors. Sid. 40.

N. N. Sid. 176.178.
Holmberg, Mikael, f. 1745 f 1813. Student 1765. Farmaceut. E. o. kemie professor

i Åbo 1793. En tid hofapotekare i Gatschina. Sid. 99.102. 114.129. 163.170.
174.179. 182.193. 226.264. 267.269. 272.307.

—— Johan Kristian, boktryckare i Stockholm. Sid. 187.211. 281.321.
Holmbrink, Per. Öfverdirektör, inspektor yid landtmäterikontoret 1781. Sid. 93.
Holmudd, Benjamin, f 1770 f 1802. Pilosofie kandidat 1794 och medioine lioentiat.

Stadsfysikus i Uleåborg 1798. Medioine doktor 1802. Sid. 155.
Hoithusen, Karl Gustaf von, f. 1749 f 1818. Kapten, slutligen major. Vitter förfat-

tare. Sid. 55.
Homeros, nämd. Sid. 233.
Horatius, citerad. Sid. 190.
Hornborg, Bogislaus, f. 1739 f 1789. Kyrkoherde i Nykyrka. Hans son Gustaf

Adolf, f. 1775 f 1821, student i Åbo 1796, slutligen kapellan i Mola. Sir?. 243.
Anders, f 1819. Kronofogde i öfra Satakuuda öfredels härad. Sid. 27.

Hospital, se Helsovärd.
Hui da, hemraan i Lavia by, Mouhijärvi sooken. Siä. 22.60.
Hve n, tili Skåne hörande klippö i Öresund, närä danska kusten. Sid. 307.
Hvittis, sooken. Sid. 230.265. 281.
Hyllen, Henrik, f. 1718 f 1804. Bibliotekarie i Åbo 1764. Kyrkoherde i Hollola

1770. Clift med enkepastorskan Eva Kvist. Krook, f. Hahr, hvars dotter Eva
Sofia gift med Dav. Lönneström. Sid. 67.

Hylner, häradsskrifvare. Hans enkä omgift 1794. Sid. 145.
Härd, N. N., okänd. Sid. 301.
Hägg, Karl, f. 1753 f 1829. Kyrkoherde i Sund pä Åland 1779, i Herpes 1796.

Riksdagsman 1800. Teologie doktor s. å. Flyttade tili Sverige 1808; kyrko-
herde i Tierp. Sid. 334.

Hällström, Karl, f. 1741 f 1809. Kapellan i Solf 1794. Sid. 16.^
Karl Peter, f. 1774 f 1836. Föregåendes son. Student i Åbo 1792. Geschvor-

ner. Öfverstelöjtnant. Berömd topograf och karteritare. Sid. 16.
Gustaf Gabriel, f. 1775 f 1844. Föregåendes bror. Magister 1795. Docens i

fysiken 1796. Professor i d:o 1801. Gift l;o) 1796 29/u med enkefru Joh.
Elisab. Appelgren, född friherrinna v. Köhler, f 1825; 2:o) 1826 med Hedv.
Elisat). Gadolin, f 1864. Sid. 291.295. 298.326.

Högsta domstolen. Sid. 36.44. 71.113. 155.168. 212.214. 247.270. 299.306. 310.
319.321. 323.325.

Höpken, Anders Johan von, f. 1712 f 1789, grefve. Riksråd. Lärd, vitter. Sid. 110.332.
Höst, Jens Kragh, f. 1772 f 1844. Dansk litteratör; utgaf bl. a. mänadsskriften

Nordia. Sid. 298.

Jakob, St., församling i Stockholm. Sid. 263.308.
Jakobinerne, politiskt revolutionsparti. Sid. 63.66. 85.104. 223.
Jakobstad. Sid. 122.
Jakola, frälsehemman på Luonomaa ö vid Nådendal. Sid. 82.
Jalasjärvi, kapell under Ilmola. Sid. 120.
Japan. Sid. 174.
Idensalmi, socken. Sid. 126.127. 186. 337,
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Idman—Juslenius.

Idman, Nils, f, 1716 f 1790. Magister 1738. Kyrkoherde i Hvittis 1749. Skref
1774 ett arbete om slägtskap mellan Finskan ooh Grekiskan, hvilket 1778 öf-
versattes tili franska, i Strasburg. Sid. 138.266.

Nils, f. 1762 f 1807. Föregåendes aon. Magister 1772. Militärprest. Kyrko-
herde i Pälkäne 1779. Sid. 283.

Jena, stad. Sid. 114.
Jerusalem, Svedenborgarnes fingerade koloni i Afrika. Sid. 70.
Ignatius, Johan, f. 1721 f 1788. Häradshöfding i Österhottens medledels domsaga

1752. Assessor i Åbo hofrätt 1762. Hofrättsråd 1768. Vicepresident 1776.
Gift 2:o) med assessor K. Pomoells enkä Anna Kristina Saarin, professors-
dotter. Sid. 259.
Bengt Jakob, f. 1761 f 1827. Arkidiakon i Åbo 1788. Kyrkoherde i Vichtis

1794, i Halikko 1799, i TJlfsby 1824. Teologie doktor 1817. Sid. 145.148.
152.211.

Ihre, Johan, f. 1707 f 1780. Skytteansk professor i Upsala 1738. Kansliräd. Sid. 182.
Ij o, sooken, elf. Sid. 120.123.
Ik ai is, sooken. Sid. 31.98. 275.
Ilmola, sooken. Sid. 16.119. 120.
Imatra, vattenfall. Sid. 270.
Ing eri s, boställe ooh glasbrnk i Uskela. Sid. 125.
Ingman, Alexander, f 1795. Magister 1782. Eloqventie docens. Sid. 24.

Karl Johan, f. 1747 f 1813. Svensk charge claffaires i S:t Petersburg; stal,
flydde 1777. Kallade sig sedän Mandcrfeldt. Sid. 19.

N. N., sjökapten. Sid. 256.
Inrikes Tidniugar, se Tidningar.
Jo ok is, gods i Tammela. Sid. 83.107. 114.130. 235.266. 291.
Joensuu, hemman i Pälkäne. Sid. 91.271.
John, sadelmakare i Åbo. Hans dotter Margareta Lovisa, f. 1760 f 1794, gift med

garfvaren Jak. Krist. Richter ; en annan dotter gift med handlanden J.
Dahl. Sid. 82.

Jordbruket, m. m. Sid. 31.33. 118.119. 122.123. 124.125. 126.128. 130. 141 f.
167.250.

Jorois, sooken. Sid. 68.74.
Josef 11. Kejsare i Österriket 1765—90. Hans bref tili Alton, öfversatt i Sth. 1795.

Sid. 267.
Irl and. Sid. 234. Irti s oh, flod i Sibirien. Sid. 194.
Island. Sid. 279.
Isokrales, grekisk vältalare. Sid. 138.
Ispo i s, enstaka allodial säteri i S:t Karins socken vid Åbo, af professoren H,

Hassel försäldt tili kammarrådet A. J. Winter. Sid. 813.
Italien. Sid. 76.116. 134.205. 269.
Ithimaeus, Per. f. 1769 f 1820. Hofrätts extranotarie 1791. Yicehäradshöfding 1793.

Häradahöfding i Piikis ooh Halikko domsaga 1796 10/9 Siä. 191.
Judar. Sid. 193.335.
Jung, J. A. von, utgaf Portugisisohe Grammatik, Prankf. 1778. Sid. 262.
Jung, Abraham Dotninikus, f. 1750 -j- 1802. Postinspektor i Åbo 1794. Sid. 181.264.

Karl Magnus, f. 1762 -f 1827. Föregåendes bror. Regementspastor vid Åbo
eskader 1793. Kyrkoherde i Lemland 1796, i Hammarlund 1811. Sid. 181.

Junker, Kristian, f. 1668 •}• 1714. Skref Anleitung zur Geographie der mittlern Zeiten,
Jena 1712. Sid. 178.

Jurisdiktion, Universitetets, se detta.
Juslenius (Juslån), Gabriel, f. 1666 f 1724. Teologie professor i Åbo 1720,
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Juslenius—Kalm.

Juslenius, Daniel, f. 1676 f 1752. Föregåeudes bror. LL professor i Åbo 1712. Bi-
skop i Borgå 1742, i Skara 1744.

—— Johan Gabriel. Son tili professor Gabriel Juslenius. Hofrättsråd i Svea hofrätt.
Gustaf, f. 1702 f 1774. Föregåeudes bror. Kyrkoberde i Kronoby. Gift med

Anna Margareta Mathesius. Deras dotter Brita, gift med El. Granroth.
Siä. 10. 29 f.

Petter d, ä., f 1776. Föregåeudes bror. Hofrättsråd i Åbo 1762. Gift med
Johanna Palin. Siä. 192.254.
Kristina. Föregåendes syster. Gift med kyrkoherden Sigfrid Forthan.
Petter d. y., f. 1738 f 1794. Son tili hofrättsrådet P. Juslen. Magister 1757.

Assessor i Åbo hofrätt 1773. Ledamot i högsta domstolen 1789—93. Hevi-
sionssekreterare 1793. Gift med Hedda Juliana Ziervogel. Sid. 19.28. 31.
37.50. 61.71. 80.116. 120.187. 197.198. 204.205. 208.214. 222.242. 251.
254.260. 269.270. 273.275. 270.282. 283.284. 289.291. 297.298. 302.304.
306.307. 309.329.

Fredrik, f. 1750 f 1803. Föregåendes bror. Sekreterare i Vasa hofrätt. As-
sessor der 1789. Hofrättsråd 1794. Ledamot i högsta domstolen 1800. Sid. 108.

Ulrika, f. 1752(?) f 1823. Föregåendes syster. Gift 1792 med slutligen biskop
M. J. Alopaeus.

Karl, f. 1752(?) f 1803. Föregåendes bror. Öfverstelöjtnant i Sverige. Slut-
ligen viceamiral. Sid. 80.93. 131.142.

Kristina Margareta, f 1772. Föregåendes syster, förlofvad med H. G. Porthan.
Juslander, Johan Gustaf. Magister 1788. Doeens i naturalhistorien. Bokbandlare i

Stockholm. Sid. 137.159. 169.174. 176.176. 202.221. 225.331.
Juusten, Paul, f 1576. Biskop i Yiborg 1554, i Åbo 1563. Hans Ohronioon utgafs

af Porthan. Sid. 46.54. 81.90. 96.100. 161.324. 339.
Juvenalis, romersk satiriker, citeras. Sid. 38. 40,
Ivendorff, Karl Kristian, f 1820. Kontrollör vid tullkammaren i Åbo 1766. Tullför-

valtaretitel 1794. Paokhusinspektor i Åbo 1812; afsked 1816. Sid. 189.
Jägerhorn, Fredrik Anders, f. 1723 f 1801 på Näs. Major 1765. Öfverstelöjtnant.

Sid. 249.326.
Fredrik Adolf, f. 1760 f 1817 pä Nykulla i Perno. Föregåendes son. Major

1795. Öfverste 1799. Landshöfding i Kymmenegärds län 1810—-12. Sid. 263.
Jägmästare. Sid. 81.247.
Järvenkylä, akademina hemman der. Sid. 118.
Jöns Vestgöte tili Yexiö (i Kangasala). Underlagman i Norrfiune 1550 etc. Sid.

19.21.
Jöns Knutsson (Kurck) tili Laukko, f 1588. Sid. 19.20. 24.
Jöransson, Kristian Ludvig. Skref Försök tili ett system i Sveriges allmänna hushåll-

ning och penningeväsende, Hft I—s, Sth. 1792—95. Sid. 136.155.

Kaffe, kaffeförbudet. Sid. 22.61. 123.193. 297.334. 335.337. 338.
.Kahiluoto, gods på Töfsala. Sid. 20.90.
Kaj an a, län, stad. Sid. 126.127.
Kainberg, se Cainberg.
Kalajoki, socken. Sid. 5.6. 122.130.
Kalm, Per, f. 1716 f 1779. Ekonomie professor i Åbo 1747. Eeste i Amerika 1747

—5l. Sid. 235.
—— Per Gabriel, f. 1753 f 1795 å Keso boställe. Föregåendcs son. Major vid

Nylands dragonerne. Gift 1794 med Maria Furuhjelm, f. 1765 f 1805 på Hon-
goin i Urdiala. Sid. 131.159.
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Kalmar—Kemi.

Kalma r, stad. Sid 41.
Kamraarkollegium, revisionen. Sid. 25.30. 37.108. 130.194. 197.229. 247.

332.330.
Kamtschatka. Sid. 174.
Kana 1 e n, engelska. Sid. 248.
Kanaler, se Strömrensning.
Kank a s, det gamla Hornska godset i Masku socken. Sid. 279.290. 294.326.
Kansler, Kanslersembetet. Sid. 1.2. 5.8. etc. Se Waclitmeister, K. A.
Kanslikollegium. Sid. 85.113. 140.162. 225.237.
Kant, Immanuel, f. 1724 f 1804. Pilosofie professor i Königsberg. Sid. 139. 190.191.

210.239. 252.282.
Kanton, Oanton, betydande stad i Kina; länge den enda för Europeer der tili -

gängliga. Sid. 243.
Kare 1 e n, landskap. Sid. 6.133. 186.242. 340.
Karijärvi, sjö i Mouhijärvi socken. Sid. 22.
Karin, S;t, se Nummi s.
Kari s, socken. Sid. 288.
Karl IX, hertig, riksföreståndare; konung 1604—1611. Hans son hertig Karl Filip.

Sid. 5.6.
Karl X Gustaf, konung 1654—60.
Karl XI, konung 1660—97. Sid. 229.318. 324.
Karl XII, konung 1697—1718.
Karl XIII, f. 1748 j- 1818. Hertig af Södermanland 1772. Riksföreståndare 1792—

96. Konung 1809—18. Sid. 15.19. 23.49. 85 f. 93.95. 131.149. 180.208.
217.222. 245.283. 288.293. 301.303. 304.808. 309.310. 315.320. 327.328.
332.339.

Karia, i Birkala, P. A. Gadds landtgård. Sid. 283.
Karlherg, krigsakademi vid Stockholm. Sid. 134.240. 241.253. 306.327. 336.
Karl Gustaf, socken i Yesterbotteu, med Karunki kapell. Sid. 123.
Karlshamn, stad. Sid. 36.
Karlskr on a, stad med krigshamn. Sid. 19.44. 142.220. 249.300. 339.
Kartor, geograflska, se Einska historien etc.
Karunki, kapell (1812) under Torneä. Sid. 123.
Katarina, Sänki. Flera helgon i romerska kyrkan, nami. l;o) den Alexandriuska;

2:o) Katarina af Siena; f. 1347 f 1380, kanoniserad 1461, högtherömd i Halien;
3;o) den svenska S:t Brigittas dotter, f. i Vadstena 1381, kanoniserad 1474. Sid.
208.215. 274.313.

Katarina 11, rysk kejsarinna 1762—96. Sid. 40.44. 110.175. 182.194. 248.259.309.
331.333. 334.

Katekes, „Aristokraternes“, politisk skrift af danskeu Malte Bruun. Sid. 298.
307.328.

Kauhais, rusthåll i Pemar. Sid. 220.223. 235.
Kaustlin, skeppare. Sid. 210.
Kauvatsa, kapell under Hvittis. Sid. 266.
Kei tela, sjö mellan Viitasaari och Rautalampi. Sid. 31.
Kekoni, Nils Johan, f. 1763 f 1813. Docens i grekiska spräket 1789. Skolkollega.

Sid. 24.58. 200.202. 206.
Kellgren, Johan Henrik, f. 1751 f 1795. Skalden. Sid. 187.192. 194.197. 213.215.

242.243. 250.290. 293.
Kellonkoski ellei- Klockfors, hruk i Sibbo socken. Sid. 285.313.
Ke 11is, by i Ithis socken. Sid, 283.
Kemi, socken, elf. Sid. 44.120. 123.124. 125.126.
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Kempe—Konow.

Kempe, K. L, -j- 1804? Tjenade i konungens kansli; mångberest, litterärt bildad.
Slutligen expeditionssekreterare. Sid. 70.241. 340.

Kennel Israel, f. 1737 f 1795. Hofrättsaktuarie i Åbo. Sid. 20.22. 23.235.
Kepplerus, f. 1750 f 90, borgmästare i Jakobstad. Hans enkä omtalas. Sid. 97.
Keri saari, rusthåll i Töfsala. Sid. 244.
Keso, bostäUe vid Tavastehus. Sid. 131.159.
Kiernander, löjtnant, tullförvaltare i Åbo. Sid. 142.291. 313.328. 341.
Kihlgren, Per Zakarias, f. 1752 f 1796. Eevisionssekreterare 1792. Sid. 50.
Kijk, Johan Jakob, f. 1706 f 1777. Brnkspatron ocb bergsråd. Köpte Tykö 1743.

Gift l:o) med Katarina Elisabet Grubb, f. 1720 f 1788(?); 2:o) med Kristina
Johansdotter Bladh från Yasa.

Beata Kristina, f. 1738 f 1786. Pöregåendes dotter. Gift 1765 med M. Gnib-
bens. Sid. 108.
Katarina Elisabet, f. 1748 f 1822 i Paatis kapell. Pöregåendes syster. Gift

1768 med majoren baron K. Fr. Rehbinder, f 1795 på Buckila i Piikis. Sid. 193.
Anna Charlotta, f. 1750 f 1800. Gift med öfverdirektör Jos. Bremer. Sid. 103.
Hans Henrik, f. 1754 f 1802 på Torlax i Nykyrka. Pöregåendes bror. Bruks-

patron. Gift l:o) med Maria Elisab. Homenia, f. 1761 f 1794 3/8 på Willnäs
i Lemo; 2;o) 1795 1!/7 med Sara Katarina Moberg, f. 1777 f 1814 i Nystad.
Sid. 103.159. 162.183. 190.205. 213.234. 244.
N. N. enkefru. Sid. 183.
N. N. rik mamsell. Sid. 317.

Kikovius, Anders, f. 1743 f 1807. Pedagog i Nykarleby 1776. Regemeutspastor
1780. Kyrkoberde i Uleåborg 1791. Sid. 10.11. 29 f.

Kim o, jerubruk i Yörå. Sid. 119.140.
Kirstilä, bemman på Lnonomaa ö vid Nådendal. Sid. 82.
Kisko, sooken, grufva. Sid. 12.
Kiörning, Georg von, f. 1743 f 1792. L egationssekreterare i S-.t Petersburg. Kom-

merseråd. Sid. 20.
Klick, Karl Henrik, f. 1763 f i Ryssland. Major. Anjalit. Gift med siu kusin fri-

berrinnan Anna Elisab. Armfelt. Sid. 72.336.
Klinckowström, Ture Leonard, f. 1735 f 1821, baron. President i Wismarska tribuna-

let 1782; afsked 1799. En af rikets berrar 1795. Öfverstebofmarskalk hos
drottning Fredrika Dorotea Wilhelmina, Gustaf IY Adolfs gemål 1797. Sid. 340.

Klingspor, Vilhelm, f. 1747 f 1814, baron, grefvo. Generalfältmarskalk 1808. Gift
2:o) 1794 med G. A. v. Konows frånskilda hustru Hedv. Ulr. v. Willebrand.
Sid. 20.87. 97.168. 242.243. 244.252. 256.257. 264.267. 288.304. 308.311.
320.330. 331.334.

Klädedrägt, Sid. 101.
Knigge, A. Fr. Ludv. von, f. 1752 f 1796 (enligt vanlig uppgift), baron. Mångberest,

äfven vid bofven. Skref det berömda arbetet Hb. den Umgaug mit Mensoben,
m. m. Sid. 242.

Knorring, Karl Fredrik, f. 1757 f 1810. Afskedad öfverstelöjtnaut 1791. Krigsråd
1796. Sedermera handlande i Åbo; cederte. Gift med friberrinnan Anna Be-
nata Lybecher. Sid. 13.20. 117.162. 176.179. 183.187. 193.199. 217.235.
246.255. 261.266. 280.289. 291.295. 296.330. 333.

Kollegium medikum, se Helsovärd.
Kommersekollegium. Siä. 15.
Komplott, särskildt den Armfeltska, se Politiken.
Konditioner. Sid. 16.96. 132.145. 181.298. 326.
Konow, Gustaf Albrecht von, f. 1753 f 1803. Major. Gift 1785 med Hedv. Ulr. v.

Willebrand, från bvilken skild 1792. Sid. 20. 86 f. 97.
5

XXXIII



Konserter—Kronobetjente.

Konserter, se Musik.
Konsistoriini!, akademikum. Sid. 8.11. 12.16. 22. 23 f. 26.30. 35.39. 43.47. 51.

53.54. 57.58. 69.62. 65.70. 71.74. 75.76. 77.78. 84.89. 92.97. 102.103.
107.111. 113.116. 134.136. 137.144. 146.148. 152.153. 154.157. 169.
173.174. 178.180. 184.185. 186.188. 189.190. 194.195. 196.199. 200.201.
202.211. 212.216. 225.226. 227.230. 236.237. 243.252. 263.276. 279.281.
285.294. 311.315. 316.320. 326.327.
ecklesiastikum. Sid. 10.11. 12.14. 24.51. 55.67. 93.101. 102.203. 211.212.

216.220. 245.262. 294.296.
Konspirationer, se Komplotter.
Konstitutioner, se Universitetet.
Konungen, se namnet.
Konstantinopel. Sid. 85.
Koriste, säteri vid Åbo. Sid. 199.318.
Korkeakoski, fors. Sid. 21.
Korsnäs, kapell under Kerpes. Sid. 74.
Korsnäs, egendom i Yemo. Sid. 159.
Kosaker. Sid. 249.
Kosciusco, Tadeus, f. 1756 f 1817. Ledde polska upproret, sårad, fångeu 1794. Fri-

gifven af kejsar Pani. Sid. 139.
Ko sk is, egendom i liknämdt kapell af S;t Martens sooken. Sid. 271.
Kothen, Adolf Ludvig von, f. 1763 f 1799. Häradshöfding i Rautalampi 1796. Sid. 32.

Fredrik Gustaf, f. 1725 f 1783 vådligen. Major 1766. Hans yngsta dotter Ul-
rika Albertina, f. 1772 f 1833, gift 1796 med kommissionslandtmätareu K. G.
Levän. Sid. 183.

Evert Gustaf, f. 1756 f 1820. Lifdrabant 1775. Ryttmästare vid adelsfauan
1796 Vj- Sid. 253.

Kotka, bamnplats. Sid. 255.
Kovero, rusthåll i Messuby. Sid. 275.
Krabbe, Karl Fredrik, f. 1738 f 1811. Ässessor i Vasa bofrätt 1775. Hofrättsråd der

1782. Landshöfding i Yasa län 1794; afsked 1805. Gift 1775 med Marc/. Lov.
Bremer. Sid. 13.119. 127.196. 198.199.

Krantzius, Albertus; skref Obronica Daniae etc., Colon. 1519, Frankf. 1575. Sid. 135.
Krapila, kemman i Pälkäne. Sid. 91.
Kreander, Salomon, f. 1755 f 1792. Ekonomie docens 1776. Juris adjunkt 1777.

Professor i ekonomin 1780. Gift 1782 med Borot. Joh. Lovisa De la Myle.
Sid. 58.70. 93.236. 335.338.

Krig, Krigsrustuingar. Sid. 43.49. 50.60. 66.85. 86.91. 104.106. 114.121. 131.
134.229. 232.234. 242 f. 243. 244 f. 246.247. 248.249. 250.252. 253.254.
255.256. 257.258. 259.260. 261.263. 264.265. 266.269. 270.277. 278.286.
305.331.

Krigshofrätten, -kollegium. Sid. 19.246. 305.
Kri m. Sid. 194.
Kristian Y, konung i Danmark 1670—99. Sid. 63.69.
Kristina, svensk drottning 1632 —1654, f i Rom 1689. Sid. 1.114.
Kristina, sooken. Sid. 142.178.
Kristoffer, f 1448. Unionskonnng 1440—48. Sid. 2.
Krogius, Gabriel, f. 1733 f 1807. Magister 1754. Kyrkoherde i Rautalampi 1773.

Sid. 131.
Kronan, se Regeringen.
Kronobetjente. Sid. 9.10. 27.32. 37.43. 84.100. 109.114. 164.187. 253.266. 288.
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Kro ok—L agerborg.

Krook, Johan Magnus, f. 1760 f 1828. Landssekreterare i Savolax och Karelens län
1784. Lagman i Osterbotten 1793. Ledamot i regeringskonseljen 1812. Hof-

rättsråd i Yasa 1826. Sid. 132.
N. N. mamsell. Sid. 29.

Knfiska mynt. Sid. 334.
Kuhlberg, Kristoffer, f. 1737 f 1807. Häradshöfding i Borgå och Kymmene häraders

domsaga 1788. Lagmans titel 1799. Sid. 220.
Kujala, Jakob, akademie landtbonde. Sid. 2.
Kumo, socken, elf. Sid. 108.296.
Kungsgärdar. Sid. 150.296. 333.
Kungsholm i Stockholm. Sid. 312.
Kungsträdgård i Stockholm. Sid. 263.
Kuopio, stad, län. Sid 32.54. 71.102. 117.126. 127.129. 171.255.
Kuppi s, fält med hälsobrunn vid Åbo. Sid. 282.289.
Kurck, se Jöns Knutsson.

Arvid Fredrik, f. 1735 f 1810, baron, grefve (men ej iutroducerad). Fideikom-
missarie tili Laukko. President i Vasa hofrätt 1775, i Göta d:o 1781. En af ri-
kets herrar 1793. Sid. 253.

Klas Arvid, f. 1769 f 1834, baron. Student i Åbo 1785. Assessor i Åbo hof-
rätt 1796 10/3, s. å. i Göta d;o. Justitieråd 1811. Fideikommissarie tili Laukko,
som hän 1817 med kongi, tillåtelse försålde. Sid. 253.322.

Kymmene, flod, gräns. Sid. 249.
Kyrkor. Sid. 13.22. 45.59. 119.124. 125.
Kyrö (Tavastkyro), socken, elf. Sid. 2.12. 21.22. 27.28. 108.117. 126.127.

137.140. 143.247. 275.
Kämpe, se Kempe.
Kästner, Abraham Gotthilf, f. 1719 f 1800. Professor i Göttingen. Sid. 208.
Köhler, Adam Fredrik, f. 1732 f ?, baron. Kapten vid Björneborgs regemente 1757

Platsmajor i Lovisa. Gift med biskop Brovallii dotter Charlotta Kristina, f
1795. Sid. 78.145. 220.223.
Johanna Elisabet, f. 1759 f 1825. Föregåendes dotter. Gift l;o) med kapella-

nen J. B. Appelgren, f 1788; 2:o) 1796 29/u med professorn G. G. Hällström i
hans första gifte. Sid. 326.
Kristina Fredrika, f. 1776. Föregåendes syster. Gift 1798 med magister H.

Vörlund. Sid. 327.
Köpenhamn. Sid. 69.185.
Körning, se Kiörning.

Laboratorium. Sid. 13.
Laudau, Karl Reinhold, f. 1762 f 1823. Kapien vid Kajana bataljon 1789. Major

1809. Öfverstelöjtnants afsked 1810. Postinspektor i Heinola. Sid. 129.
Lagar oeh författningar. Sid. 4.17. 27.32. 43.60. 61.73. 74.81. 89.98. 137.142.

154.232. 250.268. 272.281. 312.317. 318.319. 320.323. 324.334. 335.337.
Lagerbjelke, Johan Gustaf, f. 1745 f 1812, baron, grefve. Yiceamiral 1793. Viceord-

förande i storainiralsembetet 1794. Ohef för armens ilotta 1797. Öfveramiral
sanat grefve 1809. President i kammarrätten 1811. Sid. 331.

Lagerborg, Karl, f. 1710 f 1770. Yicepresident i Åbo bofrätt. Gift 2:o) 1749 med
Barbara Kat. Hising, f. 1728 f 1796. Sid. 199.318.

Fredrik Vilhelm, f. 1755 f 1822 på Vobls i Lojo. Föregäendes son. Major
1793. Öfverstelöjtnants afsked 1810. Gift 1793 med B. Kr. Gripenberg. Sid,
29.44. 246.
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XXXYI Lagerbring—Lefren.

Lagerbring (Bring), Sven, f. 1707 f 1787. Professor i Lund. Adlad 1770. Häfda-
tecknare. Sid. 50.64. 129.138. 150.

Karl, f. 1751 f 1822, baron, grefve. Statssekreterare och landshöfding 1792.
Entledigad 1794. Öfverpostdirektör 1796. Ater statssekreterare 1797. Hof-
kansler 1802. Friherre 1813, grefve 1818. Sid. 253.322.

Lagerheim (Bergqvist), Karl Erik, f. 1742 f 1813, adlad, baron. Assessor i kammar-
kollegium 1772. Adlad 1777. Chef i statskontoret 1796. Dess president 1805.
Friherre 1807. Siä. 322.333.

lagermarck, Karl Gustaf, f. 1770 f 1825 i Björneborg. Löjtnant 1798. Stabskapten
1799. Kaptens afsked 1804. Gift 1796M/t med Ulr. Marg. Locle. f. 1774 f
1812 i Åbo. Deras dotter Marg. Elisabet , f. 1796 f 1797. Sid. 290.

Lagus, Georg, f. 1730 f 1793. Militärpredikant i pommerska kriget. Kyrkoherde i
Yiohtis 1773. Kontraktsprost. Sid. 152.

Johan, f. 1734 f 1806. Magister 1757. Kyrkoherde i Idensahni 1771. Frost
1776. Teologie doktor 1800. Sid. 127.131. 186.
Anders Johan, f. 1775 f 1831. Magister 1795. Dooens i grekiska littcratu-

ren 1796. Filosofin professor 1805, teologie d:o 1824. Sid. 186.337.
Laih e 1a, socken. Sid. 119.
Laihiander, Johan, f. 1720 f 1794. Teologie professors titel 1765. Kyrkoherde i Ner-

pes 1769. Teologie doktor 1779. Hans döttrar gifta, den ena Kristina Fre-
drika 1783 med professoren J. H. Lindqvist, den andra Anna Lovisa med N.
Westerheim, aktuarie i Yasa hofrätt. Sid. 66.71. 186.

Lalli s, rusthåll i Vemo (såsom jag nu mera funnit, den egendoin der J. H. Kell-
gren hade kondition 1770). Sid. 244.289.

Lambert, se Saini Lambert.
Landshöfdingar, se namnen.
Laudskansliet, se Kronobetjente.
Landtmäteriet. Sid. 25. 30 ff. 34 f. 37. 42 f. 59.60. 98.128. 167. 250 f.
Langlfes, Louis, f. 1763 f 1824. Orientalisi, och utgifvare af resebeskrifningar. Sid. 240.
Lapila, se Ekestensholm.
Lappmarken, Lappar. Sid. 40.123. 206.209. 230.232. 239.
Lanka s, socken. Sid. 14.32. 60.128.
Laukko med Tottjärvi, säteri och f. d. fideikomiss i Kurckska slägten, i Vesilax

socken. Sid. 20.253.
Laurell, Axel Fredrik, f. 1766 f 1823. Magister 1789. Eegementsläkare i Savolax

1793. Provinsialläkare i Kuopio 1809. Sid. 151.155.
Lavia, by i Mouhijärvi socken. Sid. 22.59.
Law, Jean, f. 1671 f 1729. Under Ludvig XV finanskontrollör; ifrare för pappers-

mynt. Sid. 52.53.
Laxfängst, se Fiske.
Laxman, Erik, f. 1737 •}■ 1796. Student i Aho 1757. Skollärare i S:t Petersburg

1762. Pastor i Barnaul 1764. Ledamot i petersburgska vetenskapsakademin
1770. Bergsråd i Nertschinsk 1780. Flyttade tili Irkntzk. Sid. 163. 174.194.
Karl, f. 1765. Föregåendes sou. Löjtnant då lian ledde ryska expeditionen
tili Japan 1792—93. Kapten 1795. Sid. 194.

Lazarett, se Helsovård.
Lebell, Fredrik, f. 1752 f 1819. Magister 1772. E. o. hofpredikant hos hertig Karl

af Södermanland 1778. Kyrkoherde (efter sin far) i Ulfsby 1788. Titulär pro-
fessor 1792. Teologie doktor 1800. Gift 1782 med Eva Albertina v. Wille-
brand. Sid. 87.97. 101.296.

Lefrdn, Lars, f. 1722 f 1803 på Hatanpää i Messuby. LL professor 1772, teologie
d;o 1784 med Nådendal och Keso soin annex. Gift 1775 med Johanna Sofia



Leges Barbaroinani—Lillkyro.

Lejonanclcar, f. 1741 f 1804. Deras barn: sönerne Lars Gustaf, Karl Adolf af
Lefren , f. 1779 f 1834, och Johan Petter, f. 1784 f 1862, jemväl adlad, sarat
dottren Anna Elisabet, f. 1781 f 1801 ogift. Sid. 71.83. 87.89. 92.102. 158.
‘263. 268.294. 298.300. 301.303. 304.309. 310.315. 316.317.

Leges Barbarorum. Sid. 260.
Legner, Abraham, f. 1721 f 1795 2/3 . Magister 1751. Sid. 166.
Lehoc, Louis Gregoire, f. 1743 f 1810. Diplomat, författare. Sändebnd fr&n franska

republiken tili svenska hofvet, aflöste Rivals i oktober 1795. Sid. 211.221.
Lejonanckar, se under Lefren.
Leks an d, socken i Dalarne. Sid. 308.335. 336.
Lektionskatalog. Sid. 16.24. 28.36. 42.131. 200.201. 202.203. 206.309. 310.
Lemo, socken. Sid. 12.43. 51.55. 58.70.
Lemsj öbolm, gods i Lemo socken. Sid. 8.
Lencqvist, Erik, f. 1719 f 1808. Kyrkokerde i Orivesi 1773 (förut i Töfsala, Karis-

lojo). Teologie doktor 1778. Sid. 22.42.
Lengnich, Gottfried, f. 1689 f 1774. Professor i Dantzig. Skref bistoriska ocb rätts-

historiska arbeten. Sid. 294.
Lenngren, Karl Peter, f. 1750 f 1827. Assessor. Kommerseräd. Sid. 15.187. 194.
Leopold, Karl Gustaf, f. 1756 f 1829. Skalden. Sid. 17.173. 211.
Levaillant, Franpois, f. 1753 f 1824. Berömd resande i Afrika. Sid. 218.
Lewenhaupt, Gustaf, f. 1753 f 1820. Öfverstelöjtnant i flnska kriget 1788—90. öf-

verste 1793; afsked 1796. Sid. 46 (denne?)
N. N. Sid. 221.

Levin; månne Juden af detta namu, om hvilken i Sv. Biogr. Lex. XIII, 176 ff.?
Sid. 292.

Lexand, se Leksand.
Lexell, Anders Johan, f. 1740 f 1784. Mateseos professor i Åbo 1775. Ledamot i

petersbnrgska vetenskapsakademin. Sid. 21.
Liden, Johan Henrik,!. 1741 f 1793. Student i Upsala, i Åbo 1761. Historie adjunkt

i Lund. Donator tili Åbo akademi. Sid. 76.
Lidner, Bengt, f. 1759 (1757?) f 1793. Skalden. Gift 1788 pä Mantila i Lnndo soc-

ken med Eva Jakobina Hastfer, styfdotter tili domprostinnan Pryss ocb svä-
gerska tili professor J.Bilmark, f. 1752 f kr. 1822. Sid. 311.333.

Lifland. Sid. 182.
Li kis, las Litis.
Lilje, Johan Otto, f. 1745 f 1813. Öfverstelöjtnant; afsked 1792. Orättvist misstänkt

i Armfeltska komplotten. Sid. 111.
Liljebjörn, är ioke en adlig slägt. Sid. 301.
Liljehorn, Karl Pontus, f. 1758 f i landsflykt efter 1810. Öfverstelöjtnant. Medve-

ten om mordplanen raot Gustaf 111, tili hvilken skref den bekanta varniugs-
bilj etten. Sid. 76.

Liljensparre, Nils Henrik, f. 1732 f 1814. Polismästare i Stockholm på Gustaf III:s
tid; plötsligt afskedad 1793 och säud tili Pommern. Hemkallad, anstäldes i
tulldirektionen. Sid. 228.

Lilius, Mikael, f. 1716 f 1801. Hofrättsräd i Åbo 1761; afsked 1786. Pirade sitt
guldbröllop 1791 pä Storgärd i Metsämäki by af S:t Marie socken. Sid. 206.333.
Johan, f. 1724 f 1803. Pöregåendes bror. Hofrättsräd i Åbo 1771; afsked

1796. Sid. 66.333. 334.338. 341.
Gustaf Adolf, f. 1755 f 1811. Son tili Mikael Lilius. Häradsböfding i Masku

domsaga 1793. Gift l;o) 1794 pä Metsämäki med Hedvig Fredr. Munlctell, f,
1762 f 1798; 2:o) 1803 med Elsa Helena Claesson, Sid. 206, 256,

Lillkyro, socken, Sid. 119,
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XXXVIIT Limatius—Hoffman.

Limatius, N. N. Siä. 284.
Limingo, socken. Sid. 126.
Limnell, Kristian, f 1779. Magister 1748. Kyrkoherde i Kyrkslätt. Utgaf under

Hassels inseende en diss. De Tavastia 1748. Sid. 21.
Lind, Johan Gabriel, f. 1734 f 1809. Eloqyentie lektor i Borgå 1782, teologie d;o

1794 10/7 . Sid. 73.93. 128.170. 171.182.
Lindblom, Gabriel; konmigens handsekreterare; v.h.a. akademins sekreterare. Sid. 14.
Linden, Johan Georg; tysk kyrkohistoriker, hvars arbete öfversatt tili svenska, Göte-

borg 1739, 44. Sid. 138.
Linder, Magnus, f. 1710 f 1799. T. f. bergmästare i Finland. Blef genom gifte med

en dotter tili brukspatron H. J. Keij egare af Svartå i Karis ooh Yanjärvi i
Yichtis. Siä. 289.

Lindgren, notarie i Stockholm. Sid. 228.
Lindholm, skeppare. Sid. 306.
Lindqvist, Johan Henrik, f. 1743 f 1798. Mateseos professor i Åbo 1781. Gift I:o)

1783 med Kristina Fredrika Laihiander, 2:o) 1792 med Gustava Pryss, f 1829.
Sid. 10.17. 38.51. 66.71. 75.83. 95.99. 102.116. 130.155. 170.186. 196.229.
230.231. 233.275. 286.306.

Lindström, skeppare. Sid. 223.
Linköping. Sid. 19.35.
Linn£, Karl von, f. 1707 •{■ 1778. Medicine och sedän botanices professor i Upsala.

Arkiater 1748. Adlad 1757. Sid. 188.
Lit i s, frälsehemman i Töfsala. Sid. 326.
Litteratnrtidningen (Silfverstolpes), se Tidningar.
Litteraturzeitung, se Tidningar.
Liungberger, Gustaf, f. 1734 f 1787. Medaljgravör. Professor vid konstakademin

i Stockholm. Sid. 151.
Liungo Tomasson, f 1611. Kyrkoherde i Kalajoki. Sid. 4.5. 6.7.
Lizelles, (Lizelius), Gabriel, f. 1740 f 1809. Magister 1766. Justitie borgmästare i

Helsingfors. Sid. 156.167.
Lochteä, socken. Sid. 125.
Locke, John, f. 1632 f 1704. Engelsk filosof. Sid. 191.
Lode, Johan Herman, f. 1739 f 1817. Kapten 1772. Major 1777. Lagman 1783.

Landshöfding i Kymmene gårds län (Heinola) 1808; afsked 1810. Gift 1770
med Marg. Joh. Kalm (dotter tili professor P. Kalm). Sid. 13.54. 94.271.
283.284. 287.290.

—— Ulrika Margareta, f. 1774 f 1812. Föregåendes dotter. Gift 1796 ”/4 med kap-
ten K. G. Lagermarck, f. 1770 f 1825. Sid. 290.

Georg Vilhelm, f. 1741 f 1799. Justitiekansler 1793—96. President i Vasa
hofrätt 1795, i Åbo d:o 1796. Sid. 16.36. 79.93. 119.129. 149.155. 301.323.
328.330. 331.

Lodoiska, ett franskt tili svenska öfversatt skädespel med musik (af Kreutzer)
första gången nppfördt på Stora teatern, tili lirande af konungens födelsedag,
den 2 november 1795. Sid. 222.223.

Loffman, Karl, f. 1732 f 1794. Auditör vid Åbo infanteri regemente. Assessors ti-
tel. Gift 1758 med Kat. Bened. Krook , f. 1733 f 1818. Sid. 39.82. 163.

o

Gustaf Abraham, f. 1762 f 1808. Föregåendes son. Räd- och handelsman iÅbo.
Sid. 82. 184 f.

Karl Johan, f. 1767 f 1843 i Stockholm. Föregåendes bror. Assessor. Sid. 82.
Jakob Fredrik, f. 1770 f 1794 JB/,. Föregåendes bror. Auskultant i Åbo hof-

rätt 1788, Yicenotarie 1791, Sid, 82,



Loffman—Löner.

Loffman, Eva Kristina, f. 1773 f 1802 i Åbo, ogift. Yerser tili hennes minne af Cho-
raens, i Åbo Tidn. 1802 n;o 62. Sid. 82.183. 231.

Loftsdal, rusthåll i Pargas. Sid. 116.182. 196.199. 275.290. 290.
Lohman, Didrik Johan, f. 1750 f 1832. Magister 1775. E. o. teologie adjunkt 1791.

Apologiat i Åbo skola 1792. Domkapitlets sysloman 1808. Sid. 99.200. 201.
202.206. 207.214. 237.242.

Loimankoski. Sid. 21.
Loimijoki, socken. Sid. 45.114. 265.284.
London. Sid. 9.192. 215.257. 263.
Lopp i s, säteri i Pemar. Sid. 137.139. 313.
Loyi s a, stad. Sid. 41.97. 229.281. 284.285. 286.287. 288.292. 299.331.
Lovisa, Charlotta, prinsessa, dotter tili hertig Fredrik Frans (f 1806) i Mecklenburg

Sohwerin; förlofvad med Gustaf 1Y Adolf, sedän gift med prins Kristian Fre-
drik af Danmark. Sid. 212.226. 236.249. 263.302. 313.

Lucander, målare i Åbo. Sid. 286.
Ltldeke, Kristoffer Vilhelm, f. 1737 f 1805. Kyrkoherde vid tyska församlingen i

Stockholm 1773. Teologiedoktor i Tiibingen 1775. Litteraturliistorisk förfat-
tare. Sid. 132.212. 217.230. 235.257. 264.272. 282.285. 291.323.

Ludvig Filip, f. 1773 f 1850. Hertig af Orleans. Konung 1830—48. Lefde efter
afsägelsen i England. Sid. 230.232. 239.

Ludwig, Kr. Fr., f. 1751. Medicine professor i Leipzig 1787. Sid. 301.
Lukander, Erik, f. 1740 f 1827. Kapellan i Pieksämäki 1784. Kyrkoherde i Kesä-

lax 1799. Sid. 67.68.
Lul e å, socken i Sverige. Siä. 125.
Lund, stad, stift. Sid. 28.44. 95.139. 167.180. 238.252. 253.263. 264. 267.285.

290.291. 298.306.
Lunderberg, Jonas, f. 1729 f 1815. Handlande i Åbo. Sid. 328.
Lundius, Karl, f. 1638 f 1714. Juris professor i Upsala. Åntiqyarie. Sid. 185.
Lundmark, Jonas, f 1808. Student 1780. Assessor i Vasa hofrätt 1792. Sid. 119.
Lundström, Anders, f. 1740 f 1812. Juris professor i Upsala. Sid. 180.

Karl, f. i Dalarne 1762 f 1842 i Uskela. Student i Upsala 1776. Bergskom-
missarie i Finland 1786. Bergmästare 1788. Referendariesekreterare i rege-
ringskonseljens kammar- och räkenskapsexpedition 1809; afsked 1816. Gift
med Anna Charl. Wasz. Sid. 12.22. 28.108.

Lun d ä, socken, annex. Sid. 99.115.
Lulhman, Per Johan, f. 1731 f 1814 på Kelhois rusthåll i Masku. Kornett. Gift med

Barbara Marg. Boss, •}• 1790 li/7. Sid. 39.46. 148.
Lybecker, Karl Blechard, f. 1723 f 1781 på Yläue i Pöytis, baron. Hoijunkare. Gift

2:o) 1763 med Marg. Helena Hising , f. 1736 f 1804. Sid. 199.
Karl Blechard, f. 1768 drunknade 1796, baron. Löjtnant; afsked 1795. Gift i

Helsingfors 1790 med Charl. Krist. v. Schoultz i hennes lista gifte. Senti-
mental skald. Sid. 274.282. 290.

Lydeman, guldsmed i Åbo. Sid. 334.
Lästbom, Herman af, f. 1742 f 1811. Lagman. Ledamot i högsta domstolen 1791

92, 1802—09. Landshöfding i Kymmenegårds län 1789—93. Sid. 85.
Läkare, se Helsovården.
Läroverk (skolor och gymnasier). Sid. 35.44. 84.128. 170.200. 201.202. 206.218.

242.243. 334.
Läsning för Landtmän, se Tidningar.
Löfman, Hans, f. 1734 f 1798. Laudskamrer i Vasa . Sid. 127.
Löner, vid universitetet, se Stat.
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LönnestrÖm—Mathesius.

LBnneström, David, f. 1746 f 1819. Sockneadjunkt i Hollola 1781. Kyrkoherde i
Ithis 1818. Sid. 67.68.

Lönroth, Nils Anders, f. 1768 f 1841. Student i Upsala 1787. Studerade sedän i Åbo.
Provinsialläkare i Tavastehus län 1795, sanxt 1812 i Tammerfors distrikt. As-
sessor. Sid. 215.294. 296.
N. N., skeppare. Sid. 236.238. 263.271. 274.276.

Löv, Eufrosyne, dansös vid operan, hertig Fredrik Adolfs älskarinna. Sid. 243.
Löwenhjelm, Fredrik Adolf, f. 1743 f 1810, grefve. Kammarherre 1769. Svensk mini-

ster i Haag eto. Hofkansler 1805. Sid. 208.

Magasin encyolopediqne, se Tidningar.
Magistraten i Åbo. Sid. 98.131. 161.191. 226.282. 286.293. 334.
Magnus Nicolai, se Sliernkors.
Magnus Eriksson Smek, konung 1319—1365. Sid. 4.
Maie t z. Sid. 200.
Mallan, Jakob, f. 1745 f 1816. Magister 1769. Regementspastor 1779. Kyrkolierde

i Uskela 1792. Gift med Maria Krist. Wasz , f, 1774. Sid. 108.
Malmström, Per, f. 1758 f 1834. LL professor i Åbo 1789. Bibliotekarie vid kongi,

biblioteket i Stockholm 1795. Slutligen kyrkoherde i Sverige. Sid. 2.8. 11.
12.29. 42.43. 45 f. 47.51. 53.55. 58.66. 70.84. 103.113. 130.132. 134.136.
140.143. 147.152. 153. 157 f. 159.165. 169.171. 172.173. 177.181. 184.188.
196.224. 292.

Malmö, stad. Sid. 264.306.
Malte Bruun, se Bruun.
Manderfeldt, se Ingman.
Manb e im. Sid. 239.

o

Mannerheim, Karl Erik, f. 1759 f 1837, baron, grefve. Major vid Åbo infanteri rege-
raente 1783. Ledamot i regeringskonseljen 1809 och sedän i senaten, i hvars
ekonomie departement ordförande 1822—26. Landsböfding 1816—26. Grefve
1824. Gift 1796 ——

+
— med TF. Sofia v. Willebrand, f. 1779 f 1863 på Artu-

kais i Reso. Sid. 82.213. 244.249. 280.
Marat, Jean Paul, f. 1744, revolutionshjelte, mördad af Charlotte Corday 1793. Sid. 63.
Marcks von Wtirtemberg, Nils Vilhelm, f. 1743 f 1817. Revisionssekreterare 1773. Rid-

darbus direktör 1779. Justitieråd 1810. Sid. 46.151. 212.
Marie, Sankt, socken, anuex. Siä. 58.87. 93.101. 112.136. 148.153. 158.159.

172.184. 245.252. 256.330. 332.
Mariestad, i Vestergötland. Sid. 192.303.
Marknader. Sid. 8.55. 112.117. 130.160. 164.196. 233.236. 238.272. 306.
Marokko. Sid. 252.
Martens, G. Fr.; af bonom Preois du droit des gens, T. 1,2, Göttingen 1789. Sid. 279.
Martin (Marlinius), Matias, f 1761. Magister 1735. Konsistori! notarie i Borgå,; skild

från tjensten 1741. Öfverlöpte tili Ryssarne, kallade sig Martins. Borgmästare
i Predrikshamn med lagmans titel. Hans yngsta dotter Mariana Matilda, f.
1759, gift l:o) med kapten Gadding, 2:o) med kyrkoherden, biskopen Z. Cyg-
naeus. Sid. 156.

Masku, socken, härad. Sid. 30.47. 235.
Massalin, befallningsman, se under Mollin.
Mathesius, Niklas Gabrielis, f 1740. Kyrkoherde i Pyhäjoki. Hade i sitt lista gifte,

utom andra barn, sonen Per Niklas, f 1772, som blef hans efterträdare i Pyhä-
joki, och dottren Anna Magareta, gift med Gnst. Juslenius; i sitt senare gifte
sönerne Georg och Aron. Se här nedau.
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Mathesius—S:t Mikel.

Maihesius, Georg, f. 1732 f 1816. Föregäendes son. Magister 1754. Kapellan i
Malax ooh Solf 1781. Kyrkoherde i Nykarleby 1793. Yar H. Gi. Porthans an-
förvandt(pä möderuet) och informator. Sid. 10. 29 ff.

Aron, f. 1736 f 1808. Föregäendes bror. Student i Upsala 1754. Magister
1764. Prestvigd i Åbo 1787. Först adjunkt, sedän pastor i svenska försam-
lingen i London ooh legationspredikant der. Tog afsked för sjuklighet 1785.
Sysselsatte sig med jordbruk pä Halfara i Yestergötland. Kyrkoherde i Fo-
gelås i Yestergötland 1805. Sid. 192.

Mattens, Fredrik, f 1811. Politieborgmästare i Helsingfors 1794. Assessor 1796 s,/s-
Lagman 1803. Sid. 286.

Mattsson, skeppare. Sid. 330.
Mazza, bokbandlare. Sid. 111.115. 116.121.
Meckle n b n r g. Sid. 236.240. 249.313.
Medaljer, se Myntkabinettet.
Meinander, Karl Fredrik, f. 1759 f 1803. Astronomie docens i Åbo 1784. Mateseos

ooh logices lektor i Borgå 1785. Sid. 66.67. 171.
Mell, Lars Henrik von, f 1791. Akademie apotekare i Åbo. Gift l:o) med Anna

Charl. Fittje
, f 1767; 2:o) med Hedv. Porot. v. Aleen, f 1799. Sid. 19.103.163.

Anna Charlotta, f. 1763 f 1795. Föregäendes dotter i förra giftet. Gift
1783 med professoren K. N. Hellenius. Sid. 19.167.
Fredrika Lovisa, f. 1770 f 1792. Föregäendes halfsyster. Gift 1785 med pro-

fessoren Gabr. Er. v. Haartman. Sid. 19.
Hedvig Maria, f. 1772 f 1863. Gift 1787 med kapten And. Joh. Prytz, f. 1752

f 1824. Sid. 19.
Mellenberg, Adolf, f. 1746 f 1809. Perukmakare. Eädman i Åbo. Sid, 328.334.
Mellenius, Sven, f. 1760 f 1815. Pastorsadjunkt i Åbo 1770. Magister 1772. Batal-

jonspredikaut och sockneadjunkt 1782, för någon tid suspenderad. Sid. 68.
Mennander, Karl Fredrik, f. 1712 f 1786. Professor i Åbo 1746. Biskop 1757. Erke-

biskop i Upsala 1775. Gift l:o) 1741 med Ulrilca Palm, f 1742; 2:o) 1747 med
Joh. Magd. Hassel, f. 1730 f 1749. Sonen af hans senare gifte Karl Fredrik,
adlad Fredenheim. Sid. 93.180. 205.

Me n nais, by med jernbruk i Nykyrka socken. Sid. 318.319. 329.
Mentzer, Johan Henrik, f. 1746 f 1803. Jnstitieborgmästare i Åbo. Sid. 39.123. 220.
Merimasku, sooken. Sid. 30.
Messenius, Johan, f. 1579 f 1636. Häfdateoknare; fängen på Kajaneborg. Sid. 26.

30.37. 127.
Messuby, socken. Sid. 116.
Mesterton, Karl Jakob, f. 1753 f 1819. Son tili professoren Karl Mesterton. Härads-

böfding i Hollola domsaga 1783. Lagmans titel 1799. Hofrättsråds d:o 1812.
Sid. 26.65.

Johanna Charlotta. Föregäendes syster, gift Widenius. Sid. 26.
Mether, Anders Johan, f. 1773 f 1837. Magister 1792. Mateseos docens i Åbo 1795.

Professor 1799; afsked 1812. Sid. 225.337.
N. N. skeppare. Sid. 331.

Metsämäki, lägenhet i S;t Marie socken. Sid. 206.
Meursius, Johan, f 1639. Bland bans talrika skrifter: Solon, Hafn. 1632. Sid. 44.
Meyer, Gerhard, f. 1704 f 1784. Öfverdirektör vid styokgjuterierna i Sverige. Med-

lem af vetenskapsakademin i Stockholm. Sid. 97.
Michaelis, Joh. Dav., f. 1717 f 1791. Berömd orientalist och teolog. Sid. 301.
Middleton, C., f. 1683 f 1760. Engelsk teolog ooh historiker. Berömd i synnerhet

för sin History of Cicero, voll. 2, London 1741 och ofta. Sid. 281.312. 321.
Mik e 1, San k t, socken. Sid. 142.

6
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Militären—Hunter.

Militären (armen, flottan). Sid. 19.33. 91.93. 01.97. 102.103. 104.114. 127.128.
130.131. 133.134. 146.154. 164.185. 188. 232 f 244.246. 247.248. 250.252.
254.255. 257.258. 263.264. 265.270. 271.272. 277.278. 280.284. 286.288. 289.
290.295. 305.313. 327.328. 331.339.

Minelli, Johan, f 1683. Skref enkla anmärkningar tili romerska auktorer. Sid. 78.
188.204.

Minerva, politisk tidskrift af Arohenholtz. Sid. 139.
Mi ssai e Aboense. Sid. 84.
IVlitller, underofficer. Sid. 305.
Modåe, Karl Vilhelm, f. 1735 f 1798. Kommendant i Karlskrona 1790. Öfverstäthål-

lare i Stockholm 1792. Öfverkommendant i Karlskrona och amiral 1795. Sid.
228.329.

Modån, Mikael. Student 1793. Sid. 154.
Molander, Johan, f. 1762 f 1827. Magister 1786. Konrektor i (Rantasalmi) Kuopio

skola 1788. Regementspastor i Savolax. Skolrektor i Kuopio 1797. Kyrko-
herde i Ilomants 1800. Titnlär professor 1818. Biskop i Borgå 1821. Sid. 171.
N. N. far och son, sättare på Frenckells tryokeri. Sid. 226 f. 237.

Moliis, Josef, f. 1747 -J- 1822. Magister 1769. Kapellan i Korsnäs 1792. Sid. 74.
Mollin, Johan, f 1787. Kapellan i Padasjoki. Grift 1767 med Anna Bricj. TJellenim,

f. 1747 f 1832. Sid. 170.
Gustaf Nils, f. 1779 f 1824. Föregåendes son. Lektor i Borgå. Sid. 170.
Anna Katarina, f. 1768. Föregåendes syster. Gift med kapellanen i Padasjoki,

sedän kyrkoherden i Laukas An. Ad. Anidsson. Sid. 170.
Maria Lovisa, f. 1770. Föregåendes syster. Gift med befallningsman Karl

Massalin, frän hvilken skild 1804. Sid. 170.225.
Ulrika Gustava, f. 1776. Föregåendes syster.

Monois, rusthåll i Lemo sooken. Sid. 46.
Montesquieu, Charles, f. 1689 -j- 1755. Skref Lettres Persanes, Esprit des Lois, m. m.

Sid. 178.
Montgaillard, fransk slägt. Sid. 232.
Montjoie, se Froberg-Montjoie.
Morian, Johan Kristoffer von, f. 1752 j- 1811 på sin gård Sarflax i Perno. Lagman i

Kymmene lagsaga 1786; afsked 1795. Sid. 199.
Karl Axel, f. 1762 f 1817. Föregåendes bror. Öfverstelöjtnant 1789. Sid. 55.

Mosk v a. Sid. 182.194. 336.
Mouhijärvi, socken. Sid. 31.59. 164.
Miiller, pseudonym för hertigen Ludvig Filip af Orleans. Sid. 209.239.
Munck, Petrus, f. 1732 j* 1803. Biskop i Lund 1794. Sid. 306.
Munck, Johan Henrik, f. 1748 f 1817, baron. Öfverste 1790. Landshöfding i Nylands

och Tavastehus län 1790; afsked 1810. Sid. 246.248. 266.287.
Adolf Fredrik, f. 1749 f 1831, baron, grefve. Page vid hofvet 1765. Major

1776. Friherre 1778. President i kammarrevisionen och grefve 1788. Mynt-
förfalskare under flnska kriget; landsförvist 1792. Sid. 105.182. 311.329.

Munktell, Karl Robert, f. 1764 f 1796. Brukspatron. Egde och sålde Lemsjöholm.
Gift med Marg. Carlbom. Sid. 8.82. 136.199.

—— Hedvig Fredrika. Gift 1794 med häradshöfding G. A. Lilius. Sid. 206.
N. K. Föregåendes bror (= Joh. Fredrik geschvorner i Finland f 1773?).

Sid 82.
Mun sai a, kapell under Nykarleby tills 1857, dä eget pastorat. Sid. 119.
Milnler, Fredrik, f. 1761 f 1830. Reste i Italien ooh Sioilien 1786. Teologie pro-

fessor i Köpenhamn 1790. Biskop på Seland 1808. Sid. 139.
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Murray—Noloken.

Murray, Gustaf, f. 1747 f 1825. Teologie doktor 1778. Kyrkoberde i S:t Jakobs ook
Johannis församling 1780. Pastor primarius 1801. Biskop i Yesteräs 1811.
Sid. 308.
Adolf, f. 1751 f 1803. Föregäendes bror. Anatomie professor i Upsala. Sid. 27.

Museum. Sid. 208.215. 239.
Musik, Musikaliska Sällskapet. Sid. 14.43. 59.79. 146.168. 177.183. 221.235.

244.251. 267.
Myntförhållanden. Sid. 76.84. 90.100. 115.151. 155.190. 244.246. 249.256. 257.

305.323.
Mynt- oob Medaljkabinettet vid akademin i Åbo. Sid. 151.204. 214.215. 222.260.

267.268. 270.272. 297.307. 334.
Mäleri (ooh teckning). Sid. 44.208. 215.236. 267.274. 279.313.
Mårten, San k t, ellei' Nyb y, socken. Sid. 26.258.
Mäntybarj u, socken. Sid. 142.
Mäntsälä, socken. Sid. 285.
Möller, Gustaf Martin, f. 1754. Kapten, gift med Lov. Gharl. Pryss. Sid. 305 f.
Mörner, Kampus Stellan, f. 1725 f 1797, baron. Generallöjtuant 1780. General af

kavalleriet 1792. Sid. 182.
Mörtengren, Lars, f. 1722 f 1806 på Järpilä i Töfsala, soni hau köpt 1769. Landt-

räntmästare i Åbo ooh Björneborgs län. Sid. 114.

Naap a 1 a, säteri i Halikko sooken. Sid. 82.87.
Nagu, socken. Sid. 306.
Narssius (Johan von Naarssen), skref Poemata (rörande Gustaf II Adolf, m. m.), ut-

gifna dels i Eiga, dels i Stockholm 1627 if. Sid.
Nastola, socken. Sid. 258.
Nationer, akademiska. Sid. 45.97. 103.108. 154.180. 182.186. 188.216. 225.276.

300.314. 316.338.
Nuutila 1. Nautela, i Lundo sooken, består af Heikilä ooh Knaapi frälse-

hemman. Sid. 217.281. 283.305. 807.
Navander, ohekant. Sid. 253.
Neapel. Sid. 94.105. 113.121. 134.139. 151.
Nectarius, frän Jerusalem, skref 1677—1702 flera kyrkohistoriska arbeten pånygreki-

ska. Sid. 37.40.
Nederlandeina. Sid. 142.206.
Neg e r, i franska direktoriet. Sid. 241.
Nehrman, (Ehrenstråle), David, f. 1695 f 1769. Juris professor i Lund 1721. Adlad

1746. Sid. 178.
Neikter, Jakob Fredrik, f. 1744 f 1803. Professor Skytteanus i Upsala. Sid. 27.38. 70.
Nerpes, socken. Sid. 66.71. 73.74. 79.89. 93.101. 119.120. 218.237. 309.310.

311.322. 334.335.
Netherwood, Adam Fredrik, f. 1770 f 1803. Korporal vid lifgardet 1793. Ryttmästare

vid adelsfanan 1794. Låtsade blifvit påskjuten af nägon, som tagit honom för
regenten 1795. Landsförvistes, gick i fransk tjenst, der utmärkte sig. Sid.
217.223. 232.253.

Neutralitet, beväpnad, se Politiken.
Nibelius (adlad Palmsvärd), Johan Erik, f. 1745 f 1821. Revisionssekreterare 1792.

Uuderståthållare i Stockholm 1793. Justitieråd 1809; afsked 1817. Sid. 151.
Niekamp, J. L., skref Missionsberichte aus Ostindien, Halle 1740 ff. Sid. 278.292.
Nissilä, gästgifveri i Idensalmi. Sid. 127.
Nolcken, Gustaf Adam von, f. 1733 f 1813. President i Göta hofrätt 1793, Sid. 16.
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Norberg—Nystån.

Norberg, Matias, f. 1747 f 1826. Professor i österländska språk i Lund 1780; afsked
1820. Sid. 267.

—— Johan Erik, f. 1749 f 1818. Bergsråd 1793. Anstäld i Eyssland. Statsråd.
G-ift i Moskva. Sid. 175.194.

Nordberg, Isak, f. 1755 f 1797. Magister 1778. Docens 1781. Lektor i Åbo kate-
dralskola 1784. Gift med Marg. Lov. Ignatius, f 1811 på Eöfvarnäs i Pargas.
Sid. 98.202. 302.304.

Nordensledt, kommissionslandtmätare. Sid. 242.
Nordensvan, Henrik Kristian, f. 1762 f 1822. T. f. landskamrer i Nylands ocli Tava-

stebus län 1783; ordinarie 1802. Ledamot i regeringskonseljen 1809—12, bvar-
efter åter yidtog sin förra tjenst. Gift l:o) 1795 med Hedv. Elisat). Cygnaeus
f. 1762 f 1796; 2:o) 1797 med Inga Lov. Gylling, f. 1768 f 1847. SAI. 193.283.

Nordfors, Erik Ulrik, f. 1771 f 1806. Militär. Politisk skriftställare. Sid. 73.
Nordia (utg. af H ö s t), se Tidningar.
Nordin, Karl Gustaf, f. 1745 f 1812. Lektor i Hernösand 1775. Prost. Ledamot i

svenska akademin oek riksdagsman för Hernösands stift 1786. Biskop 1805.
Sid. 5.144. 210.

Nordling, färgare i Åbo. Sid. 82.205.
Nordqvist, Matias, f. 1754 f 1846. Student 1777. Huspredikant bos fältmarskalken

baron Stackelberg 1785. Kapellan i Åbo 1795. Arkidiakon 1806. Gift 1790
med Joh. Kristina Stadigh, dotter af ekonomie direktör Joban Stadigb. Sid. 211.

Nordsjön. Sid. 248.250.
Nordn, Johan Erik, f. 1749 f 1811. Expeditions- ocb kanslerssekreterare. Kansliråds

titel. Sid. 180.
Norge. Sid. 106.206. 209.239. 273.379.
Norgren, dräng. Sid. 273.
Noriin, Johan Gustaf, f. 1762 f 1831. Polismästare i Stockholm 1793. Lagman iYe

sterbotten 1793; afsked 1827. Sid. 50.228.
Norrköping. Sid. 23.104.
Norrmalmstorg i Stockholm. Sid. 325.
Norrmark, egendom med bruk i Ulfsby socken. Sid. 159.
Nons i s, socken. Sid. 45.58.
Nnhjala, säteri i Yemo. Sid. 223.244.
Nummi s eller S:t Karina, socken. Sid. 20.266.
Nurmijärvi, socken. Sid. 87.
Ny b y, socken, se S:t Martens.
Nyby, glasbruk i Ijo, anlagdt 1783. Sid. 125.

egendom i Nastola. Sid. 258.
Nybyggen. Sid. 31.32. 33.35. 37.45. 128.275.
Nybyggnader. Sid. 41.57. 79.97. 168.282. 286.287. 289.308.
Nykarleby, stad, socken. Sid. 10.11. 29. 121 f. 125.
Nyky r k a, socken. Sid. 322.
Nyland, landskap. Sid. 6.81. 102.134. 248.258. 265.275.
Nylander, Johan Matsson, f. 1742 f efter 1805. Handlande iUleäborg. Hofråd. Bgde

Nyby glasbruk. Sid. 125.
Nyman, slagtare i Åbo, f 1796. Sid. 272.
N y n ä s, sätesgård i Osmo socken, Södermanland; egdes af G. 11.Armfelt och efter

1809 någon tid af K. Fr. Bremer. Sid. 86.164.
öfverstelöjtnants boställe i Nousis. Sid. 295.308. 317.

Nystad. Sid. 318.
Nysldn, Lars Olof, f. 1768 f 1811. Krigskommissarie. Brnksegare. Slutligen krono-

fogde i Sverige. Sid, 285.
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Nyström—Palmfelt.

Nyström, Gudmund, f. 1770 f 1839. Småländing. Respondens för Porthans Historia
Decimarum, P. I. Aboae 1796. Magister i Åbo 1798. Komminister i Bonstorp.
Smäland. Siä. 272.

Nådendal, stad. Siä. 92.129.
Nadår. Siä. 12.14. 47 f. 58.60. 73.74. 79.119.
Nörregaard, L.; hans arbete „Naturrättens första grunder“, öfversatt afL.P. Wåhlin

ooh J. Fägervall, Lund 1796. Siä. 300.314. 340.

Ocellus Lucanus, d. ä., från Lnkanien, en af Pythogoras föregifna lärjungar. Skref
om Yerldsaltet m. m. Siä. 40.

Odhelius, Laurentius, f 1691. Berömd svensk orientalist, utgaf Synagoge Bifrons,
Prancof. 1691. Siä. 37.40. 46.

Olivecreutz, Johan, f. 1721 f 1804. Son af biskop J. Gezelins i Borgå. Sekreterare
vid Åbo akademi 1746. Keste utrikes 1756—63. Lagman i Skäne ooh Bleking
1770; afsked 1777. Återflyttade tili Åbo 1783. Gift 1771 med Adolfina Joh.
Butenslciöld, f. 1750 -f- 1837. Deras dotter Margareta Helena, f. 1772 j- 1855,
gift 1792 med baron H. Fleming. Siä. 155.163. 167.182. 246.

Olkk a 1 a, egendom i Yiehtis. Siä. 289.
Operan, se Teater.
Ordenskapitel. Siä. 335.
Ordnar, se Eiddarentnämningar.
O r 1å a n s, Duo d’, se Ludvig Filip.
Ostindien. Sid. 25.278.
Other, Norrman; berättade sinä resor i norden för konung Alfons i England (871

—901), som lät på anglosaobsiska uppteckna dem. Utgifna af flere; äfveu af
Porthan i v.h.a. akademins handll., D. 6. Sid. 156.178.

Olleson, Johan, kallade sig ook Klöfverblad. Kamrer, jordransakare, häradshöfding i
Finland, kring 1607—20. Sekreterare i Åbo hofrätt 1623. Sid. 114.

Ovidius, citeras. Sid. 204.298.
Oxenstjerna, Axel, grefve af Sodermöre, f. 1583 f 1654. Rikskansler. Sid. 129.232.

Johan, grefve af Sodermöre, f. 1611 f 1657. Föregåendes son. Eiksmarsk.
Sid. 232.
Erik Gustaf, grefve af Eka ooh Lindö, f. 1725 f 1796. Underofficer. Lefde

sedän utan tjenst. Sid. 164.
Johan Gabriel, grefve af Korsholm ooh Vasa, f. 1750 f 1818. Eiksmarskalk

1792. Skalden. Sid. 94.100. 106.109. 112.173. 263.267. 291.
Axel Fredrik, grefve af Korsholm ooh Vasa, f. 1753 f 1841. Föregåendes bror.

Kapten. Hofrättsråd i Vasa hofrätt 1784—94. Ledamot i högsta domstoleu
1793. Sid. 54.

Padasjoki, socken. Sid. 170.225. 229.
Pald a m o, socken. Sid. 126.127.
Paldanius, Elias, f. 1724 f 1793. Kyrkoherde i Jorois. Sid. 73.
Pallas, Pehr Simon, f. 1741 f 1811. Naturforskare, resande i Sibirien. Ledamot i

Petersbnrgska vetenskapsakademin 1785. Bodde sedän 1796 på Krim. Sid. 40.
175.194.

Palmfelt, August Fredrik, f. 1767 f 1814. Förste major vid Åbo regemente 1795. Öf-
verstelöjtnant s. å. Vioelandshöfding i Åbo ooh Björneborgs län 1803. Chef
för finska brigaden under kriget 1808, 09. Generalmajor 1812. Ledamot i re-
geringskonseljen 1812. Gift 1798 med W. Alb. v. Willebrand, f. 1782 f 1824,
dotter tili generalmajoren ooh landshöfdingen E. G. v. Willebrand. Sid 257,308.
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Palmqvist—Pipping.

Palmqvist, Magnus Daniel, f. 1760 f 1834, baron. Flygeladjutant vid örlogsflottan
1788. Öfverste vid amiralitetet 1790. Amiral. Sid. 85.121. 135.

Palmsköld, Elias, f. 1667 f 1719. Häfdaforskare; hans samlingar i Upsala universitets
bibliotek. Sid. 21.44. 137. 181.

Palmsledl, Eric, f. 1742 f 1803. Arkitekt i Stockholm med professors titel. Sid. 114.
Palästina. Sid. 31.
Pantti, akademie hemman i Ikalis socken. Sid. 27.109.

o

Paqvalin, Otto Johan, f. 1740 f 1798. Kommissionslandtmätare, g&rdsegare i Åbo.
Sid. 21G.

Pari s. Siä. 207.208. 209.241. 279.
Parola, inalm vicl Tavastehus. Sid. 258.
Pastorat. Sid. 10.11. 12.29. 43.47. 51.55. 58.66. 67.68. 73.74. 77.79. 87.89.

91.93. 101.108. 112.119. 120.124. 125.128. 130.133. 134.140. 145. 158 f.
200.201. 218.237. 242.253. 254.257. 334.335.

Paul Pelrovitsch, rysk storfnrste, kejsare 1796—1801. Sid. 331.336.
Pechlin, Kari Fredrik, f. 1720 f 1796. General 1770; afsked 1773. Politisk stämplare.

Sid. 42.
Pe der söre, socken. Sid. 119.125.
Pemar, socken, annex. Sid. 155.186. 196.
Pergolese, f. 1710 f 1736. Berömd italiensk kompositör. Sid. 177.
Peringsköld, Johan, f. 1654 f 1720. Utgaf Monumenta Sveogothica, Sturleaon m. m.

Sid. 90.102. 185.
Pernell, Jakob. Stndent 1777. Akademie vaktmästare 1794. Gårdsegare. Sid. 75.84.
Perault, Charles (ej Claude), f. 1628 f 1703. Fransk skald ooh litteratör. Sid. 131.
S:t Petersburg. Sid. 40.90. 163.175. 179.194. 219.221. 226.247. 248. 251-

255.256. 261.271. 283.287. 294.295. 299.302. 305.308. 309.310. 311.313.
Petrejus, Joel Jakob, f. 1732 f 1804. Årkidiakon i Borgå 1759. Hofpredikant 1790.

Kyrkoherde vid finska församlingeu i Stockholm 1775. Ledamot i beredningen
af ecklesiastik ärenden 1792. Teologie doktor. Sid. 152.207. 213.217.

Petrell, skeppare. Sid. 187.330. 335.
Penningeinsamlingar för olika ändamål. Sid. 23.35. 39.41. 43.45. 59. 71 f. 79.

93.97. 102.103. 104.105. 114.130. 188.
Pettersson, skeppare. Sid. 210.213.
Peyron (Peijron), Ludvig Bartolom4, f. 1766 f 1840. Major då hau för sin brefvexling

med Armfelt skildes från tjensten. Öfverste och kommendaut i Kristiansstad
1802. Hans bror (?) Klas Bartolome, f. 1753, f 1823, var sedän 1792 svensk
ministerresident och generalkonsnl i Hamburg. Sid. 105.187.

Philipson, Lorens IVliinler, f. 1765 f 1851. Läkare i Stockholm, ifrig Thorildian.
Sid. 61.

Pichegru, Charles, f. 1761 f 1804. General i franska revolutionen. Sid. 249.
Pieksämäki, socken. Sid. 317.
Pielis, socken, elf. Sid. 126.
Pihlman, Johan, f. 1733 f 1811. Magister 1754. Kyrkoherde i Eura Aminne. Titu-

lär professor 1786. Teologie doktor 1786. Gift med Ag. Kvist. Timm, bruks-
patronsdotter från Kaatua, f. 1745 f 1796. Sid. 55.73. 89.117. 119.160. 196.
218.233. 237.254. 272.340.

Piilois (Johannisberg), säteri i Vemo. Sid. 82.
Piikis, socken, annex. Sid. 39.58. 87.88. 91.94. 112.159. 182. 186.236.259.327.
Pinello, Dominikus Julius, f. 1738 f 1821 iÅbo. Öfverste 1792;afsked 1795. Sid. 329.
Pipping (Pippingsköld), Josef, f. 1760 f 1815. E. o. medicine professor 1789. Ledamot

i kollegium mediknm 1811. Adlad 1812. Professor 1812. Sid. 16.17. 83, 137.
139.252. 256, 258. 259, 264.280. 282.289. 313, 330,
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Pipping—Posse. XLYli

■ Sofia Kristina (dotter af handlanden Jost Joakim Pipping, f. 1720 f 1793), gift
1794 med liäradshöfdingen G. Dahl. Sid. 60.

Pistorius, Johan. Skref Polonicm historise corpus, yoll. 3, Bas. 1582, Scriptt. German.,
voll. 3, Frcf, Hannov. 1583—1013. Sid. 18.

Planman, Anders, f. 1724 f 1803. Professor i fysiken 1763. Piok 1773 i brist pä lön
Nousis pastorat tills Pemar annex följande år blef ledigt, der hän sedän stän-
digt bodde. Sid. 58.153. 155.186. 196.211. 332.
Alexander, f. 1735 f 1794 “/s- Pöregäendes bror. Handlande i Åbo. Sid.
155.196.
Arvid, f. 1744 f 1794 10/lv Pöregäendes bror. Handlande i Åbo. Sid. 155.196.

Platina, Batolomaeus, eg. Sacchi, f. 1421 f 1481. Skref påfvarnes historia, m. m.
Sid. 78.

Pohjala, nybygge frän Kiho hemman, Mouhijärvi socken. Sid. 35.37.
Poj o, socken. Sid. 287.289.
Pol e n, Polaokar. Sid. 85.91. 98.139. 144.167. 232.247. 305.
Pölisen. Sid. 87.
Politiska rörelser ooh opinioner. Sid. 9.15. 23.43. 48 f. 50.51. 52.55. 60.65. 76.

78.79. 81.85. 86.91. 94.99. 100.104. 105.106. 110.111. 115.116. 121.129.
131.135. 141.142. 146.161. 164.167. 210.211. 212 214.215. 217. 221.223.232.
233.234. 241.245. 246.250. 251.259. 278.306. 310.323. 324.831. 333.336.

Polon, Erik Johan, f 1821. Student i Åbo 1759. Pinsk translator. Rädman i Hel-
singfors. Sid. 274.311. 320.330.

Polviander, Mikael, f. 1748 f 1819. Magister 1772. Kyrkoherde i Tavastkyro 1782.
Gift med Kat. Brita Taulerus f. 1747 f 1830. Sid. 143.

Gustaf, f. 1747 f 1805. Magister 1772. Kyrkoherde i Hattula 1783. Sid. 30.
117.283.

Pomm e r n. Sid. 95.118. 206.
Pomoell (adlad Pomell), Erik Johan, f. 1765 f 1825. Notarie i Åbo hofrätt 1794.

Sekreterare der 1795. Assessor 1798. Hofrättsräd 1809. Yicepiesident 1817.
Adlad 1821. Sid. 132.144. 259.

Porthan, Sigfrid d. ä., f. 1708—1793 la/7 . Kyrkoherde, efter sin fader Henrik, i
Wiitasaari 1734; sedän 1744 sinnesrörd. Gift 1738 med Kristina Juslenius.

Johan, f. 1723(?) f 1797. Pastorsadjunkt 1744 ooh kapellan 1784 i Wiitasaari.
Pöregäendes bror. Sid. 68.
Henrik Gabriel, f. 1739 f 1804. Son tili kyrkoherden Sigfrid Porthan. Student

1754. Magister 1760. Eloqventie docens 1762. Amanuens vid biblioteket 1764.
Bibliotekarie 1772. Eloqventie professor 1777. Gjorde resa tili Tyskland ooh
Danmark 1779. Ledamot af v.h.a, akademin i Stockholm 1787, af vetenskaps-
societeten i Upsala 1795, af finska hushållningssällskapet 1797, af patriotiska
sällskapet ooh af strömrensningsdirektionen i Finland 1799. Riddare af nord-
stjerneorden 1799. Kansliråd 1802. Sid. 1—341.
Sigfrid d. y., f. 1741 f 1798. Pöregäendes bror. Magister 1757. Docens i lit-

teraturhistorien 1764. Konrektor i Lovisa skola 1769, i Helsingfors 1771. Hi-
storie lektor i Borgå 1782. Sid. 171.281. 291.

Maria Margareta, f. 1742 f 1812. Pöregäendes syster. Ogift. Sid. 8.177. 279.
Kristina Katarina, f. 1743 f 1813. Pöregäendes syster. Ogift. Sid. 8.117. 279.
Henrik Johan, f. 1753 f 1796 ‘/ia- Pastorsson frän Kuopio; kusin tili H. G.

Porthan. Häradshöfdiug ooh titulär lagman i Karelen. Sid. 340.
Portugal. Sid. 262.
Posse, slägten. Sid. 45.

Nils, f. 1739 f 1818, grefve. Öfverstekammarherre. En af rikets herrar. Sid. 5.



XLYIII Post—Pöytis.

Post, Fredrik von, f. 1724 f 1805. Hofrättsräd i Svea liofrätt 1763. President i Åbo
bofrätt 1763. President i Åbo hofrätt 1788; afsked 1795. Gift 3:o) 1788 med
Fredrika Carlsson., f. 1743 f 1794. Sid. 130.141. 191.197. 199.205. 211.217.

Postverket, Postgängen. Sid. 42.61. 52 f. 63 f. 150, 166.169. etc.
Potocki, G., grefve, polsk minister i Stockholm. Sid. 144.
Prestkulla, gods i Tenala. Sid. 290.
Preussen. Sid. 206.232. 269.292.
Priest, De S:t, 1) Fredrik Emanuel, f. 1735 f 1815, grefve. Diplomat. Ifrig förßour-

bonerne. Tili Stockholm 1791, der hans sväger M. de Ludolf representerade
hofvet i Wien; 2) Jacques Henri Bernardin, f. 1737 f 1814. Diplomat, utmärkt
skriftställare; gift med en Hidot. Ingeniörkapten i rysk tjenst 1766. Lefde
på äldre dar blott för vetenskaperna; ledamot af L’institut i Paris 1796. Sid.
211. 223 f.

Printz, fänrik. Hans egendomar i Sagu (Savistalo, Strömsböle och Händböle) såldes
på konkursauktion i Aho 1796 i mars. Sid. 325.

Printzsköld, Erik Roland, f. 1735 f 1802. Bergmästare i Yesterbotten och Lappmarken
1767. Titnlär lagman 1789. Sid. 125.

Processer, se Tvister.
Professioner vid nniversitetet. Sid. 8.11. 12.16. 17.38. 41.43. 46.47. 50.63. 69.

77.79. 88.89. 91.92. 94.93. 101.102. 107.120. 136.140. 143.148. 153.157.
158.159. 161.172. 177.185. 186.188. 189.197. 201.217.

Promotioner. Sid. 38.99. 151.153. 155. 161 f. 174.188. 193 f. 196.197. 198.220.
253.257. 271.

Pro speotus d’nn ouvrage sur la vie et I’administratiou de Gustavein, författad
af G. M. Armfelt, tryckt i Kalien. Sid. 111.

Pr os tv ik, egendom i Nagu. Sid. 275.
Pryss, Samuel, f. 1705 f 1779. Son af poeseos professoreu och bibliotekarien Anders

Pryss (f 1746). Poeseos professor 1746, teologie d:o 1747 och domprost 1755;
afsked 1762. Gift 2:o) med ryttmästareu J. J. Hastfers enkä Barbara Helena
Freidenfelt, f. 1726 f 1808. Sid. 275. 305 f.

Margareta Kristina, föreg&endes dotter, gift med hofpredikanten Heden.
Gustava, föregåendes syster, gift 1792 med professoren J. H.Lindqvist. Sid. 275.
Lovisa Charlotta, föregåendes syster, gift med kapten G. M. Möller. Sid. 305.
Olof, f. 1708 f 1785. Bror tili domprosten Samuel Pryss. Juris professor i

Åbo 1747; afsked 1777. Sid. 26 f. 188.
Anders Johan (Prylz), f. 1752 f 1824. Föregåendes son. Kapten 1786. Adlad

ooh adopterad på slägten Prytz 1799. Gift 1787 med Hedv. Maria v. Mell.
Sid. 14. 26 f. 29.75. 326.
Margareta Elisabet. Föregåendes syster. Gift med häradshöfdingen, lagman

Herman Boss. Sid. 27.75.
Charlotta Kristina, f. 1754 f 1817. Föregåendes syster. Gift 1780 med kapten

A. M. Gripenberg. Sid. 27.75. 275.
Prytz, A. J., se Pryss.
Psilanderhjelm, Nils, f. 1706 f 1768. Bergsråd. Egde Stora samlingar och ett dyr-

bart bibliotek. Sid. 138.
Pyhä, fors i Uleå elf. Sid. 126.
Pyhäjoki, socken. Sid. 122.130.
Pyrmont. Sid. 184.270. 275.
Py 11is, socken. Sid. 258.
Pälkäne, socken. Sid. 283.
Pöyt i s, socken. Sid. 115.



Raadeltua—Resor.

Eaadelma, egendom i Piikis. Sid. 93.114. 264.276.
Rabenius, Oiof, f. 1730 f 1772. Juris professor i Upsala 1766. Berömd rättslärd,

skref M. a. Commentatio de fatis litteraturae jnridicae 1770. Sid. 334.
—— Lars Georg, f. 1771 f 1846. Pöregåendes son. Student i Åbo 1788. Pilosofle

doktor i Upsala 1791. Ekonomie dooens der 1792. Juris professor der 1807.
Utgaf läroböoker i kamerallagfarenheten m. m. Sid. 228.

Radloff, Fredrik Vilhelm, f. 1766 f 1838. Provinsialläkare pä Åland 1789, i Norrtelje
1799. Titulär professor 1805. Sekreterare i finska bushållningssällskapet 1805
—l3. Medicine adjunkt ooh botanioes demonstrator 1806. Referendariesekre-
terare i regeringskonseljens kansliexpedition 1810—1811. Återflyttade tili Norr-
telje 1814. Sid. 155.161. 218.

Ragvald Ingemundi. Lärd kanik i Upsala, sedän ock rådsberre. Öfversatte 1481
svenska landslagen tili latin; ed. Messenius, Sth* 1614. Sid. 138.

Ramsay, Otto Vilhelm, f. 1743 f 1806 på Esbogärd. Öfverste. Landshöfding i Kym-
menegårds län 1789; afsked 1793. (Stundom genom förVexling med farbrodren
Anders Henrik d. ä., f 1782, som ock var landshöfding i Savolax ooh Kym-
menegårds län, kallad baron). Glit 1775 med sin kusin friherrinnan Sofia
Lov. Ramsay , f. 1754 f 1816. Deras söner de besjungne. Sid. 56.61.

Anders Johan, f. 1744 f 1811 på Saaria i Sahalax. Pöregåendes bror. Öfver-
atelöjtnant 1789. Landshöfding i Savolax ooh Karelens län (Kuopio) 1791;
afsked 1803. Sid. 128.
Anders Henrik d. y., f. 1756 f 1795. Halfbror tili Anders Henrik d. ä. Kapten

vid armens Ilotta. Major vid Björneborgs regemente 1792. Sid. 82.168.
Rancken, Engelbrekt von, f. 1753 f 1813. Häradshöfding i öfre Satakunda 1785. As-

sessor i Åbo hofrätt 1798. Adlad 1809. Hofrättsråd 1810. Sid. 93.164. 181.
Rappe, Adam Vilhelm, f. 1750 f 1819, baron. Brukspatron. Ledamot af vetenskaps-

akademin i Stockholm 1793. Sid. 46(?).
Raumannus, Jonas, f. 1608f 1656. Kapellan i Nykyrka. Predenheims farfarsfarfar. Sid. 1.
Kaumo, stad, å. Sid. 125.
Rautalampi, sooken. Sid. 32.33. 127.128. 131.
Regeringen (Kronan). Sid. 9 . 23.43. 47.48. 51.52. 66.78. 94.105. 110.111.113.

134.141. 142.144. 150.167. 181.187. 229.246. 247.249. 250.251. 261.264.
265.277. 286.295. 296.819. 330.335. Se ock Konungen.

Rehbinder, Johan Reinhold, tili Yiksberg i Pemar, f. 1741 f 1824, baron. Major 1785;
afsked 1798(?). Gift 1770 med Krist. Mary. af Palen, f. 1746 f 1804. Sid.
155.178.
Robert Henrik, f. 1777 -j- 1841, baron grefve. Pöregåendes son. Fänrik vid

Åbo regemente 1788. Student i Åbo 1791; pensionär hos Porthan. Auskul-
tant i Åbo hofrätt 1795. Assessor der 1807. Tjenstgörande vid finska komi-
ten i S:t Petersburg 1809. Hofrättsråd 1811 ooh statssekreterare i S;t Peters-
burg. Yerkligt geheimeräd och ministerstatssekreterare 1834. Sid. 178.188.

Karl Fredrik, f. 1729 f 1795 pä Buckila i Piikis, baron. Majors afsked. Gift
1768 med Kai. Elisab. Kijk, f. 1748 f 1822. Sid. 193.

Rein, Karl, f. 1770 f 1803. Magister 1792. Kapellan i Jääskis 1798. Sid. 97.
Rekommendationer. Sid. 16.39. 47 f. 70.89. 108.171. 175.176. 186.
Rektorsembetet vid universitetet. Sid. 70.78. 83.87. 92.94. 107.115. 132.145.

148.154. 168.174. 186.188. 194.195. 197.216. 226.235. 263.268. 273.274.
276.288. 294.300. 301.303. 804.315. 316.

Eepresentationen, se Ständerne.
Resor (Porthans, Pranzens m. 11.). Sid. 2.8. 53.57. 62.108. 114. 116—129. 130.

131.140. 147.151. 156. 169.175. 184.185. 188.197. 198.200. 206.209. 270.275.
281.282. 283 ff.
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Reuterholm—Roos.

Reuterholm, Esbjörn Kristian, f. 1710 f 1773 på Svidja, baron. Riksräd 1765. Gift
med friberrinnan Maria Gyllenstjerna, j- 1783. Sid. 22.

Gustaf Gottfried, f. 1721 f 1803, baron. Eöregåendes bror. Titulär lagman
1762, d:o landsböfding 1794. Sid. 55.83. 148.219.

Axel Kristian, f. 1753 f 1811 på Loviselund i Nyland, baron. Son tili Esbjörn
Kristian R. Landsböfding. Ledamot i högsta domstolen 1793. President i
Göta hofrätt 1794, d:o i statskontoret 1795, d:o i Yasa hofrätt 1796. Kom-
mendör af nordstjerneorden 1794. Gift 1797 på Yiais i Töfsala med Lov.
Charl. Malm, majorsdotter, f. 1768 f 1845. Sid. 9.22. 73.130. 149. 150(?). 160.
166.199. 205.211. 228.239. 287.297. 321.323. 330.333. 337.

—— Gustaf Adolf, f. 1756 f 1813 utrikes, baron. Stndent i Upsala. Hofjunkare.
Ledamot i tulldirektionen 1787. Öfverkammarberre hos drottning Sofia Mag-
dalena 1792. President ? kammarrevisionen 1792. En af rikets berrar 1793.
Seraflmer riddare 1794. Afsked från alla sinä embeten 1796. Sid. 15.19. 22.
35.38. 91.102. 107.111. 149.160. 166. 173 f. 180.205. 217.240. 273.278. 279.
280.286. 287.288. 293.298. 301.302. 309.319. 322.329. 330.331. 333.337.

Reval. Sid. 255.
Eevolution, se Politiken.
Rh e in, floden. Sid. 249.269.
Rhyzeiius, Anders, f. 1677 f 1761. Biskop i Linköping. Sid. 149.
Ribben (Ribe), Karl, f. 1738 f 1803. Medicine doktor i Upsala 1765. Adlad 1772.

Assessor i kollegium medikum 1776. Gift i Björneborg med Eva Elisab.
Backien, f. 1759 f 1807. Sid. 212.224. 272.296.

Ribbing, Adolf Ludvig, f. 1765 f omkr. 1840, grefve. Kapten. Delaktig i Gustaf lILs
mord; lifdömd, beuådad med evig landsflykt ocb förlust af adelskap. Yistades
sedän i Paris under namnet Fredriksson (ocb Loven?). Sid. 241.

Richeiieu, f. 1585 f 1642. Kardinal, bertig. Sid. 129.
Richter, A. G., f. 1742 f 1812. Berömd tysk anatom. Sid. 301.
Richter, Jakob Kristian, f. 1745 f 1812. Garfvare i Åbo. Gift med Aur. Wegelius.

NB. en annan Jakob Kristian K., garfvare i Åbo, var gift med Marg. Lov.
John, f. 1760 f 1794; en tredje Kristian 8., garfvare, var gift med Hei. Otti-
liana Lydeman. Sid. 82.

Riddarenämningar. Sid. 135.146. 149.150. 156.168. 187.191. 205.217. 236.304.
308.322. 328.330. 331.335.

Ridderstolpe, Fredrik Vilhelm, f. 1730 f 1816, baron, grefve. Riksräd 1787. President
i bergskollegium 1789. Ledamot i högsta domstolen 1796. Grefve 1800. Sid. 323.

Riegels, Nik. Dan., f. 1755 f 1802. Dausk författare, skref 1792 konung Kristian
Y:s historia, öfvers. Stb. 1793. Sid. 69.

Rif, Anders. Bonde (i Pedersöre?), skicklig byggmästare. Sid. 125.
Riga. Sid. 148.234.
Riksdagar, se Ständerno.
Riksgälds kontoret. Sid. 241.287. 293.
Rikskansler, se Sparre.
Rikveokska (?) tointen i Åbo. Sid. 235.
Rimito. socken. Sid. 298.306.
Ristimäki, rustbåll i Reso. Sid. 297.
Rivals, franska repnblikens sändebud i Stockholm 1795. Sid. 222.
Robespierre, Maximilian, f. 1759 afrättad 1794 28/7 . Sid. 53.91. 94.
Rob i s, tryckfel i st. f. B obi s.
Rom. Sid. 205.236. 329.
Roos, Peter, f. 1740 f 1832. Kyrkoherde i Lunds stift 1773. Sid. 30S.

L



Roschier—Rudenschöld.

Roschier, Erik Johan, f. 1746 f 1825. Kyrkoberde i Saarijärvi 1793 19/io- Grift med
Juliana Starck, pastorsdotter från Lovisa. Siä. 67.74.

Rosenadler, Karl Albrecht, f. 1717 f 1799. Tjenade i utrikes expeditionen. Kansliräd
1763; afsked 1777 med presidents titel. Ledamot af vetenskapsakademin i
Stockholm 1754. Donator. Siä. 278.

Rosenblad, Matias, f. 1758 f 1847. Statssekreterare 1792. Friberre 1805. Grefve
1815. Justitie statsminister 1829. Siä. 47.107. 222.302. 306.

Rosendahl, Mikael, f. 1754 f 1815. Handlande och tohaksfabrikör i Åbo. Kommerse-
råd 1802. Clift 1787 med handlanden Job. Forsmans dotter Jöh. Ulrika, f
1841. Sid. 71.78. 97.103. 305.

Rosenhane, Schering, f. 1754 f 1812, baron, grefve. Kabinettssekreterare 1792. Slut-
ligen statssekreterare. Sid. 5.46.

Rosenlew, Alexander Vilhelm, f. 1761 f 1808. Kapten 1787; afsked 1802. Utmärkte
sig i kriget 1788 ff. Gift 1795 med Elisab. Ulr. Blåfield. Sid. 205.

Rosenmark, akademie kursor. Sid. 75.84.
Rosdn von Rosenstein, Nils, f. 1752 f 1824. Sekreterare i vitterbetsakademin 1782, i

svenska akademin 1786. Kansliråd 1784. Landsböfdings titel 1795. Sid. 14.
15.47. 49.53. 56.61. 86.107. 137.157. 171.173. 174.175. 185.192. 193.197.
201.213. 214.225. 229.277. 283.308. 311.322. 337.

Magnus (Aurivillius), f. 1755 f 1801. Pänrik 1771. Adlad 1773 ooh adopterad
på morfadrens adliga namn. Öfverste 1790. T. f. obef för Stockholms eskader
1797. Kontreamiral 1797. Sid. 331.

Rosersberg, lustslott och kungsgård i Upland. Sid. 288.
Roslagen, kusten af Upland. Sid. 94.309.
Ross, Isak, f. 1706 f 1783 på Monois i Lemo. Skolrektor i Helsingfors 1735. Teo-

logie adjunkt i Åbo med Reso ooh Nädendals annex 1738, d:o professor 1771.
Gift med Brigitta Mjödh, f 1790 10/ioi tullnärsdotter fr&n Nådendal. Hennes
testamente ästadkom en m&ngårig process mellan sonen Isak å eua samt hans
samarfva å andra sidan. Sid. 39.46. 65.148. 216.

lsak, f. 1740 f 1805 på Suckisbergs sätesgård i Nousis. Ekonomie direktör.
Sid. 46.

Herman, f. 1741 f 1830. Föregåendes bror. Häradshöfding, lagman. Adlad
1816. Gift med Marg. Elisab. Pryss. Sid. 27.46. 75.
Barbara Margareta, f 1790 u/r Föregåendes syster. Gift med kornetten P. J.

Luthman. Sid. 46.
Brigitta Kristina, f. 1746 f 1828 på Monois i Lemo. Föregåendes syster. Gift

1783 med majoren K. J. v. Willebrand. Sid. 46.65.
Katarina Charlotta. Föregåendes syster. Rimmerska (se Åbo T. 1801 n:o 20,

1802 n:o 18). Sid. 46.
Rotkirch, Johan Wenzel, f. 1762 f 1814 på Kårböle i Helsinge. Kapten 1794. Major

1805. Öfverstelöjtnant 1808; öfverste afsked 1810. Gift 1795 med friberrinnan
Antoin. Krist. Fleming, f. 1762 f 1834 i Helsingfors. Sid. 213.244.

Rotterdam. Sid. 185.
Rousset, Jean; fortsatte i 5 tomer (Amst. 1739) Burnout s Oorps universel diploma-

tigue du droit de gens, T. I—B,1—8, Amst. 1726—31, Fol. Sid. 279.
Rovaniemi, socken. Sid. 123.124.
Royal-Suedois, franskt regemente, uppkalladt så 1742. Sid. 239.
Rudbeck, Olof d. ä., f. 1630 f 1702. Atlantikans författare. Sid. 90.138. 185.
Rudenschöld, Karl, f. i Åbo 1698 f 1783. Baron 1747. Grefve 1770. Riksråd. Gift

med grefvinnan Kristina Sofia Bjelke, f 1803. Deras dotter Magdalena Char-
lotta, f. 1766 f 1826, schavotterade 1794. Sid. 52.86. 100.106. Hl. 134.277.
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Runagärd—Saint-Lambert.

Eunagård i Sagu, kungsgård, boställe ät obefen för Åbo läns infanteribataljon.
Siä. 239.246.

Runemark, bokbällare i Stockholm. Siä. 90.
Eunsai a, naturskön ö vid Åbo. Sid. 280.
Rutslröm, Karl Birger, f. 1758 f 1826. Botanioes demonstrator i Åbo 1794. Ater-

flyttade tili Stockholm 1796. Medioinalråd 1812. Sid. 46.54. 57.63. 70.94.
100.107. 112.138. 141.169. 178.189. 194.197. 217.240. 262. 291.292.307. 340.

Ruuth, Erik, f. 1746 f 1820, baron, grefve. President i kammarkollegiet 1790. ö-e-
-neralguvernör i Pommern 1792—96. Sid. 142.150. 154.184. 250. 262, 309.
312.331. 340.
Fredrika, f. 1774 f 1829. Pöregåendes dotter. Grift l:o) 1791 med J. Fr.

Aminoff, från hvilken skild; 2;o) 1799 med öfverstekammarjunkaren grefve
Henr. Falkenberg, f. 1770 f 1837. Sid. 154.222. 247.

Rydman, Gustaf Vilhelm, f. 1755f 1809. Magister 1778. Hofpredikauts titel. Kyrkoberde
ooh kontraktsprost i nedre Torneå 1784. Sid. 123.124.

Eyssland, Eyssar. Sid. 6.8. 15.19. 20.35. 40.60. 72.81. 85.86. 90. 91.100.
104.105. 106.114. 121.130. 135.141. 142. 151.155. 163.165. 166.167.174.175.
181.182. 193.194. 206.209. 221.223. 229.232. 233.236. 239.244. 245.246.
247.248. 249.251. 252.254. 255.256. 259.261. 264.269. 270.273. 274. 277,
279. 282, 285.287. 288.291. 292.299. 305.306. 309.310. 325.331. 333.336.

Eådstugu rätten. Sid. 220.227. 325.
Rålamb, Klas, f. 1750 f 1826, baron. Pörste hofstallmästare 1796. En af rikets

herrar 1824. Sid. 302.330.
Eättskipningen. Sid. 54.65. 164.
Rörbye, dansk prestman. Sid. 292.
Röring (Abraham?, f 1806, i Hollola som öfverjägmästare). Kapten. Sid. 73.

Saarijärvi, socken. Sid. 32.33. 67.74. 128.187.
S aaris, säteri i Tammela. Sid. 246.
Sackldn, Lars, f. 1724 f 1795. Kommerseråd ooh borgmästare i Björnehorg. Sid.

272.296.
—— Lars, f. 1747 -j- 1814. Brorson tili föregående. Häradshöfding i Yemo ooh

nedre Satakunda domsaga 1786 (efter sin far Nils Henrik, f. 1718 f 1786).
Gift med Maria Krist. Alanus, f. 1752 f 1803. Sid. 244.319.

Eva Elisabet, f. 1759 f 1807. Dotter tili kommerserådet L. Sacklen. Gift
1796 med assessor K. BMen. Sid. 272.296.
Johan Fredrik, f. i Björnehorg 1763 f 1851. Föregäendes bror. Medicinalråd.

Skrifvit goda arbeten i läkare- ooh apotekarehistorien. Sid. 296.
Anna Margareta, f. 1757 f 1816. Föregäendes syster. Gift 1777 med apotekaren

M. Stengrund i Björnehorg, f. 1745 f 1795. Sid. 296.
Klas Johan (Edelsköld), f. 1762 f 1840. Bror tili bäradshöfdingen Lars Sacklen.

Student 1776. Justitierädman i Åbo 1787. Landssekreterare i Åbo ocb Björ-
neborgs län 1794. Lagmanstitel 1796. Borgmästare i Åbo 1805; afsked 1809.
Ledamot i regeringskonseljen, sedän senaten, 1816—20. Ådlad 1818. Sid.
160.304.
Ulrik Jakobsson, f. 1755 f 1814. Föregäendes kusin. Student 1772. Vicelands-

sekreterare. Kädman i Åbo 1794. Sid. 160.
Sadeel (tryckfel: Sadrel), advokat. Sid. 27.75. 326.
Sagu, socken. Sid. 322.
Saint-Lambert, f. 1716 f 1803, fransk ateistisk fllosof ooh skald; skref „Saisons“ etc.

Sid. 279.
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Sala—Sohulten.

Sala, stad i Yestmanland. Sid. 2.
Salins, Gabriel. Son af kyrkoherden i Uskela Gabr. Salinius (f 1785). F. d. käm-

nerspreses i Vasa hofrätt; köpte 1795 Kauhais i Pemar, der hän mördades.
Sid. 223.235.

Sallustius, citeras. Sid. 105 f. 220.
Salmelin, skomakare i Åbo. Sid. 87.
Salo, majorsboställe i Asikkala. Sid. 283.
Salonius, skeppare. Sid. 314.321.
Salpeterberedning. Sid. 118.122.
S alv elä, frälsehemman i Piikis. Sid. 259.
Sandels, Johan August, f. 1764 f 1831, baron, grefve. Major vid karelska dragou-

regementet 1787. Öfverstelöjtnant 1793. Öfverste för Savolax jägarregemente
1803. Friherre 1809. Generallöjtnant 1813. Grefve 1815. En af rikets herrar
1818. Fältmarskalk 1824. Sid. 111.

Saramäki, rusthåll i S;t Marie socken. Sid. 271.290.
Särmän, jungfru. Sid. 83.
Sarsankoski, i Tavastland, uttorkad; derigenom utföll fordom, Längelmä sjö. Sid. 21.
Sass, kopinan i Stockholm. Sid. 270.
Satakunda, landskap. Siä. 20.21. 108.
Saustila, allodialsäteri i Sagu; egdes en tid af biskop Brovallius. Sid. 223.298.
Savolax, landskap. Sid. 6.32. 128.151. 194.250. 255.256.
Saxifraga Hircnlus, växt. Sid. 126.
Scarin, Algol, f. 1687 f 1771. Professor i liisterien och moralen i Åbo 1722; tillika

hibliotekarie 1747; afsked 1761 med kansliräds titel. Sid. 279.
Schalberg, Olof, f. 1733 j- 1804. Pilosofie professor i Åbo 1779. Erhöll Lundå

annex 1785. Sid. 55.83. 99.113. 148.153. 186.196. 210.286. 290.
Schantz, Anton Vilhelm von, f. 1740 f 1814 på Palho i Vesilax socken. Öfverstelöjt-

nant vid Björneborgs regemente 1787. Sid. 253.
Scheffer, Ulrik, f. 1733 f 1799, grefve tili Ek. Kanslipresident och Åbo akademis

kausler 1772—83. Sid. 192.
Schenbom, Erik Adolf af, f. 1757 f 1811. Generalintendent vid finska krigskommis-

sariatet 1792. Öfverste 1796. Adlad 1801. Landshöfding i Stockholms län
1808. Sid. 286.

Schenling, kopinan. Sid. 243.
Schliiter, Kr. A., skref: Von Hlitte-Wercken 1738. Sid. 314.
Schmedeman, Johan von, f. i Viborg 1653 f 1713. Öfverpostdirektör 1702. Kansli-

råd 1710. Utgifvare af författningssamlingar, m. m. Sid. 317.
Schmettow, Woldemar Fredrik von, f. 1749 f 1794, grefve. Dansk författare; skref

hl. a. kommeutar öfver sin skrift Gedanken eines Dänen 1793, 98. Varson af
Wold. Herm. v. S., f. 1717 f 1785, jemväl författare. Sid. 220.

Schmidt, IM. Ign., f. 1736 f 1794. Skref Geschichte d. Deutschen, Ulm 1778—85,voll.
5; Neuere Geschichte d. Deutschen, Ulm 1778 ff. Sid.

Schröderheim, Elis, f, 1747 f 1795. Statssekreterare 1782. Ledamot i svenska aka-
demin 1786. Landshöfding i Upsala 1792; afsked 1794. Gift 1770 med Anna
Charl. v. Stapelmohr, f. 1754 f 1791. Sid. 92.110. 173.223. 250.

Charlotta Vilhelmina, f. 1790 f 1829. Gift 1817 v. Gegerfelt. Sid. 223.
Schulten, Natanael Gerhard af, f. 1750 f 1825. Professor i krigsakademin påKarlberg

1792. Ledamot i finska regeringskonseljen och statsråd 1814. Gift 1789 med
Jakobina Teodora Finckenberg, f. 1767 f 1828. Sid. 16.64. 110.117. 186.192.
196.204. 221.267. 272.280. 290.292. 327.
Natanael Gerhard, f. 1794 10/6 t 1860. Professor 1826; afsked 1855. Kansliråd.

Sid. 117.
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Sehultzenheim—Sinclair.

Schultzenheim, David von, f. 1732 f 1823. Läkare ooh ifrig riksdagsman. Skref bland
annat; Bref om rikets penningeverk, Sth. 1794. Sid. 155.

Schurtzfleisch, Henr. Leonard, utgaf anmärkningar tili Livius 1712, m. m. Sid.
Schwartz, löjtnant. Sid. 20.
Scbweiz. Sid. 241.
Schweriu, hufyudstad i Mecklenburg. Sid. 226.
Schwerin, Verner Gottlob, f. 1772f 1840, baron. Kammarjuukare 1792. Kapten 1794.

Hofstallmästare bos eukedrottningen 1795. Slutligen ledamot i tulldirektionen.
Sid. 221.229. 234.

Axel Fredrik, f. 1778, baron (ej grefve!). Fänrik yid Q-öta gardet 1796, skjöt
ihjäl sig sjelf s. å. 17/10 . Sid. 313.

Schönberg, Henrik, f. 1772 f 1797. Student i Åbo 1791; dog utan ordinarie tjenst.
Sid. 108.130.

Seiler, Gr. Fr., f. 1733 f 1807. Tysk teolog. Sid. 178.301.
Seippel, borgare i Åbo. Sid. 186.167. 216.
Sclcn (ej Silien), Johan Henrik, f 1781. Magister 1760. Lektor vid katedralskolan i

Åbo. Sid. 199.
Selle, Kr. G., f. 1748. Utgaf Medioina clinioa, Berl. 1788. Sid. 301.
Sellius (Selle), Gollfried, f 1700. Naturforskare. Skref Islands nat. hist., m. m. Sid.

78.135.
Selteser (orätt Selzer), by i Nassau, bekant för sinä kolsyrade natronkällor.

Sid. 270.275.
Seiniä, jernbrnk i Vestanfors socken i Vestmanland. Sid. 181.
Semler, Joh. Salom., f. 1725 f 1791. Berömd teolog; bans Lebensbesehreibung von

ibm selbst yerfasst, utkom i 2 delar 1781 f. Sid.
Sernander, adlad Sernsköld, Samuel, f. 1713 f 1797. Kanslerssekreterare för Åbo

akademi 1744—71 ooh expeditionssekreterare. Adlad 1772. Landsböfdings
titel 1792. Testamenterade en större boksamling tili Åbo akademi. Sid. 38.
42.60. 86.183. 186.212. 213.214. 224.235. 265.

Sibirien. Sid. 194.
Sierakovski, grefye; austäld yid polska legationen i Stockholm. Sid. 139.144.
Signilskär, klippholmar, vesterut frän Eckerö. Sid. 291.
Siikajoki, socken. Sid. 126.
Silckilä, rustbåll i Sagu. Sid. 82.
Silfverhjelm, Karl Göran, f. 1754 f 1808 i Uleåborg, baron. Major 1792. Öfverste-

löjtnant yid Österbottens regemente 1794. Öfverste 1795. Sid. 113.
Silfverstolpe, Axel Gabriel, f. 1702 j- 1810. Riddarhiiskanslist. Hofjunkare ooh band-

sekreterare hos eukedrottningen 1792. Ledamot i svenska akademin 1795. Eiddar-
hussekreterare 1800. Mammarberre bos enkedrottningen 1811. Sid. 173.336.

Gustaf Abraham, f. 1772 f 1824. Föregäendes bror. Magister i Upsala 1792.
Docens der 1707. Lektor; kansliråd; riksbistoriograf; slutligen kyrkoberde. Ut-
gaf i förening med Höijer: Litteraturtidning 1795—97, sedän Journal för svensk
litteratur 1797—99, Läsning i ett ocb annat 1800—07, m. m. Sid. 178.200.
205.206. 268.307. 312.321.

Silfversvan, Henrik Leonard, f. 1756, mördad i Virmo 1796. Fäurik. Sid. 305.
Gustaf Johan, f. 1762 f ?. Kapten vid Åbo läns infanteri bataljon 1794; afsked

1795. Slutligen major. Sid. 309.310.
Sillän, orätt för Selän.
Simla, se Semla.
Sinclair, Karl Gideon, f. 1730 f 1803. Öfverste yid Björneborgs regemente 1778. Ge-

neralmajor 1780, -löjtnant 1790, af iufanteriet 1799. Militärskriftställare.
Sid. 154.
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Sinius—Sources.

Sinius, Abraham, f. 1754 f 1799. Kapellan i Siikajoki 1794. Sid. 147.152.
Sipelius, skeppare. Sid. 214.215. 314.319. 321.323.
Sipsalo, akademie homman pä Hirvensalo ö, närä Aho. Det enda ännu i uni-

versitetets ego qyarblefne. Sid. 189.
Sjnkdomsfall. Sid. 10.12. 13.16. 20 ooh flerstädes.
Sjundeå, sooken. Sid. 22.199. 337.
Sjöblom, skeppare. Sid. 212.
Sjöborg, Nils Henrik, f. 1767 f 1838. Magister i Lund 1787. Professor i liisterien.

Bekant arkeolog. Skref Blekings historia 1792, 93, Svea rikes religionshistoria,
Tai vid jufelfesten 1793, m. m. Sid. 28.

Sjöfart, se Händel.
Sjöman, Karl Erik, fänrik, sjökapten, gårdsegare i Aho. Sid. 136.159. 327.
Skara, stad, stift. Sid. 139.316.
Skattläggning, se Landtmäteriet.
Skog, Johan Per, f 1797. Magister 1795. Huspredikant i Vasa. Sid. 220.253. 257
Skogar, landets. Sid. 81.122. 219. 318 f.
Skolor, se Läroverk.
Skotti*, Erik Vilhelm, f. 1774 f 1856. Student 1790. Pastorsadjunkt i Narva 1794, i

S;t Petersburg 1797—1800. Kyrkoherde i Narva 1802, i Toksova 1813. Konsi-
storialräd 1844. Sid. 225.

o

N. N. föregåendes far, nålmakare i Aho. Sid. 225.
Skottland. Sid. 263.
Skrammelbacken, vid G. Karleby. Sid. 122.
Skunk, Johan Vilhelm, f. 1741 f 1797. Tullförvaltare i Åbo. Öfverinspektör. Asses-

sors titel. Kallas „välboren“, men uämnes ej af Anrep. Sid. 134.142. 159.
291.327. 330.341.

Skåne. Sid. 238.249. 331.
Slagtarebänk, Ms deraf. Sid. 18.
Slottet i Åbo. Sid. 13.290. 304.308.

o

Slottsfjärclen, livari Åbo ä utmynnar. Sid. 219.308.
Slottsrätten. Sid. 305.
Smalen, Johan, f. 1752 f 1810 på Yohls i Lojo. Häradshöfding i Raseborgs härad

1784. Lagmans titel 1793. Hagman i Nylands oeh Tavastehus lagsaga 1795.
Ledamot i högsta domstolen 1795—99. Gift ined Johanna Vilhelmina Lager-
borg, f. 1757 f 1815. Sid. 134.183. 224.228. 258.294. 806.309. 319.321.

Smäland, Småländska nationen vid Åbo akademi. Sid. 103.184. 272.
Snellman, Johan Niklas, f. 1769 f 1844. Ekononne docens 1793. Kyrkoherde i Ny-

karleby. Sid. 23.43. 46.54. 56.77. 96.132.
Sofia Albertina, f. 1753 f 1826. Prinsessa, Gustaf lILs syster. Sid. 134.
Solenna tillfällen (adresser, tai, m. m.). Sid. 55.71. 94.99. 115.136. 144. 148.156.

212.213. 224.286. 288.294. 295.297. 301.303. 311.312. 314.315. 316.321. 339.
Somero, socken. Sid. 256.
Sommelius, Gustaf, f. 1727 f 1801. Professor ooh bibliotekarie i Lund. Sid. 37.238.

253.306.
Johan Reinhold, f. 1770 f 1841. Föregåendes son. Magister i Lund 1793. Slut-

ligen kyrkoherde. Sid. 306.
Sonohus Sibirieus, växt. Sid. 126.
Sordavala. Sid. 255.
Boro 1a, rusthåll i Kangasala. Sid. 283.
Sotkamo, socken. Sid. 126.
Sources, fransk kopinan. Sid, 110, 111,
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Sovelias —Sten Sture.

Sovellus, Mats, f. 1727 f 1795. Son tili handlanden Job. Hansson Sovio i Brabe-
stad. Räd- ooh handelsman der. Hade med Brita Katarina Possenius (f. 1743)
6 söner ooh 4 döttrar. Hans broder Nils Sovellus f. 1737 f 1802, räd- ocb
handelsman i Uleåborg, gift med Elisabet Possenius (f. 1741 f 1798), bvilkas
son Josef, f. 1777,handlande i Uleåborg, gift med sin kusin Katarina Sovelius>
f. 1783. Sid. 123.

Spa a, stad i Belgien med hälsokällor. Sid. 273.275.
Span i e n. Sid. 15.50. 293.306.
Sparre, Karl, f. 1723 f 1791, baron. Eiksrild. Åbo akademia kansler. Sid. 77.

107.181.
Fredrik, f. 1731 f 1803, baron, grefve. Rikskansler 1792—97. Grefve 1797

Sid. 5.15. 160.212. 273.277. 279.328.
Speoimina, se Dispntationer.
Spinnbuset i Åbo. Sid. 147.217.
Sprengtport, Georg Magnus, f. 1740 f 1819. Öfverste 1775. Generalmajor i rysk tjenst

1786. Generalguvernör i Finland 1808. Grefve 1809. Sid. 72.106.
Spånberg, bemmansegare. Sid. 118.
Spåre, Henrik Robert, f. 1757 f 1829. Kapten 1792. Krigsråd 1809. Gift 1787 med

Ulr. Charl. Tihleman. Sid. 82.
Stackelberg, Berndt Otto, f. 1703 f 1787 på Heickilä, baron. General en chef i Fin-

land. Fältmarskalk 1778; afsked 1780. Sid. 168.
Berndt Otto, f. 1745 f 1810 på Piilois, baron. Major 1777; Anjalit; afsked 1795.

Sid. 82.257.
Stadig, garfvare i Åbo. Sid. 328.336.
Stadigh, Johan. Ekonomie direktör. Hans dotter gift 1791 med M. Nordqvist.

Sid. 211.
Stael von Holstein, Erik Magnus, f. 1749 f 1802, baron. Kammarherre hos drottning

Sofia Magdalena 1776. Ambassadör vid franska hofvet 1783—93, 95—97. Fri-
befre 1788. Gift 1786 med den rika bankiren, statsministern Neckers dotter
Anne Louise Germaine, den sedän så berömda författarinnan, madame Stael-
Sid. 241.251.

Stanislaus II August (Poniatovski), Polens sista konung, afsatt 1795, f 1798. Sid. 232.
Starck, Gabriel, f. 1764 f 1806, medicine licentiat i Åbo 1791. Provinsialläkare i

Heinola 1795. Sid. 46.
Stat ocb löner vid nniversitetet. Sid. 8.11. 12.27. 41.42. 43.45. 47.53. 57

63.72. 76.77. 84f. 88.89. 97.98. 99.113. 114.136. 140.153. 157.158. 172.
177.184. 189 f. 196.201. 202.214. 217.224. 281.

Statshusbållningen, allmänna. Sid. 19.23. 49. 52 f. 63.72. 81.122. 128.131. 136.
150.160. 187.228. 229.247. 257.258. 281.286. 296.305. 327.328. 329.333.

Statskontoret. Sid. 199.228. 322.330.
Stedingk, Kurt Bogislaus Ludvig Kristoffer von, baron, grefve, f. 1746 -J- 1837. Student

i Upsala 1763. Löjtnant 1766 ocb kapten 1770—72 vid regementet Royal-
suedois i Frankrike. Svensk ambassadör i S:t Petersburg 1790—1808, 1809—
1811. Grefve 1809. Fältmarskalk 1811. Sid. 40.44. 226.229. 236.287. 340.
Viktor von, baron, f. 1751 f 1823. Föregåendes bror. Öfverste ooh tygmä-

stare i Åbo 1790. Kontreamiral ocb chef för Åbo eskader 1793. Amiral 1809.
Sid. 13.40. 150.280. 304.340.

Steffen, köpman i Åbo. Sid. 244.
Stenbock, Magnus, grefve, f. 1763 f 1822. Kapten. Öfverstekammarjunkare. Gcne-

raladjutant af flygeln 1793. Generalmajor 1816. Sid, 247, 305,
Sten Sture, se Slure.
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Steven—Sundell.

Steven, Kristian Daniel, f. 1744 f 1815. Tulldirektör i Fredrikshanm. Kollegiråd.
Sid. 14.63. 155.
Kristian, f. 1781 -j- 1863. Föregåendes son. Student i Åbo 1792; pensionär

hos Porthan. Berömd naturforskare; bosatt pä Krim. Yerkligt statsräd. Sid.
14.63. 155.

Stj, okänd testator. Sid. 186.
Stjerna, mamsell. Sid. 194.
Stjernkors, Magnus Nikolai, f 1500. Domprost i Åbo 1465. Biskop der 1490. Sid. 34 f.
Stjernman, Anders Anton von, f. 1695 f 1765. Häfdaforskäre. Sid. 19.20. 26.42. 54.

65.81. 324.326. 339.
Stipendien, se Donationer.
Stobaeus, loannes; gr-ekisk författare kring 480. Sid. 138.
Stockenström, Lars Gustaf von, f. 1767 f 1797 i duell. Major 1794. Öfverstelöjtnant.

Siä. 181.
Stockholm. Sid. 1.4. 9. etc. alt igenom.
Stockholms Posten, se Tidningar.
Stolberg, F. L. af, grefve, f. 1750 f 1819. Den bekante skriftställaren. Hans resa

tili Halien öfversatt i sammandrag af S. Ödman 1796. Sid.
Storskiften, se Landtmäteriet.
Storamiralsemhetet, se Amiralitets kollegium.
Strand, instrumentmakare. Sid. 168.
Strand, Karl Johan, f. 1728 -f- 1795. Tjenade sedän 1758 vid riksarkivet, slutligen så-

som dess chef; mycket arbetsam. Sid. 182.
Stras b nr g. Sid. 206.209. 239.
Streng, Jonas, f. 1734 f 1795. Kapellan i Borgå 1763; i första förslagsrummet tili

domprost 1794. Sid. 66.101.
Stricker, Johan Kristoffer, f. 1726 f 1702. Kyrkoherde i Karlshamn; egde ett utsökt

bibliotek. Sid. 36 f. 38.
Strokirck, Johan Daniel, f. 1766. Student i Aho 1787. Hofrättsaktuarie. Kallas i

handlingar ryttmästarson ooh „välboren“, men upptages ej hos Anrep. Sid. 219.
Strömrensning. Sid. 130.181.
Strömsholm, kanal sanat kungsgärd i Yestmanland. Sid. 181. 267.302.
Studeiande. Sid. 24.38. 45.63. 70.84. 97.139. 145.151. 152.153. 154.155.

216.225. 242.243. 252.256. 259.271. 276.300. 314.315. 320.341.
Sture, Sten d. y., riksföreståndare 1512—20. Sid. 260.
Sturleson, Snorre, f. 1178 ■}• 1238. Isländsk historiker; hans Heimskringla utgafs

först af Periugsköld. Sid. 90.
Ståhl, Anders Johan, f. 1767. Provinsialläkare i Kuopio län 1791—1798. Titulär pro-

fessor 1802. Lasarettsläkare i Ule&borg 1802—1808 Återflyttade tili Sverige.
Sid. 54.

Slälhandske, Erik Gustaf, f. 1736 f 1800. Assessor i Vasa hofrätt 1775. Lagman i
Karelen 1776; afsked 1794. Sid. 94.134. 264.265. 266.268. 271.279. 282.289.
293.295. 298.317. 330.341.

Ständerne (Riksdagen\ Sid. 142.246. 288.322. 333.
Subov, Valerian, f 1804. General en chef för infanteriet etc. Annu större gunst-

ling än hans äldre bröder, Nikolai och Platon Subov, hos Katarina 11. Sid. 248.
Subskription, se Penningeinsamlingar.
Sund, Henrik, f. 1733 f 1797. Magister 1760. Kyrkoherde i Utsjoki 1782, i Ijo

1793. Gift med pastor D. E. Högmans (j- 1781) i Utsjoki enkä. Sid. 123.
Sundelius, Hans Olof, teologie professor i Upsala. Sid. 293 (?).

Sundell, Olof, sekreterare i riksarkivet. Sid. 144. 150.152.233.235.269.272.300.307.
8
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Sundholm—Tandefelt.

Sundholm, gods pä Arvasalo i Yemo. Sid. 162.190. 205.266. 319
Sundius, Nils Johan, f. 1761 f 1828. Kyrkoherde i Harlösa 1790 etc. Teologie dok-

tor. Produktiv homilet. Sid. 267.
Sundvall, Johan, f. 1763 f 1825. Docens i moralen 1787. Filosofin adjunkt 1795.

Kyrkoherde i Pöytis 1799, i Storkyro 1818. Sid. 24.58. 189.194. 203. 211-
212.216. 243.315. 316.

Suodenniemi, kapell under Karkku. Sid. 22.
Svartboken. Sid. 42.
Syartholm, fästning utanför Lovisa. Sid. 284.288.
Svarlz, Olof, f. 1760 -j- 1818. Medioiue doktor i Upsala 1785. Ledamot i vetenskaps-

akademin i Stockholm 1789. Professor vid Bergianska trädgårdsskolan 1791.
Yetenskapsakademins intendent 1807, och sekreterare 1811. Professor vid Ka-
rolinska institute! 1813. Sid. 264.

Sveab o r g. Sid. 166.167. 249.255. 284.285. 286.
Svedberg, Jesper, f. 1653 f 1735. Teologie professor i Upsala. Biskop i Skaral7o2.

Sid. 138.
Sveder, se Jordbruk.
Svedja eller Svidja, gammalt gods i Sjundeå socken. Sid. 337.
Svenska Akademin. Sid. 80.121. 128.173. 188.192. 218.271. 322.328. 336.340.
Svenska församlingen i Aho. Sid. 87.211.
Svensksund. Sid. 256.
Sverige, Svenskar. Sid. 85.118. 132.133. 134.142. 146.151. 155.163. 164

166.167. 177.182. 186.196. 206.208. 215.222. 226.233. 238.241. 243.244.
246.249. 250.257. 260.269. 277.286. 292.306. 313.315. 316.318. 330.335.
337.338. 340.

Sylvius (adlad Feuerstern), Karl Gustaf, f. 1741 f 1822. Magister 1766. Assessor i
Åbo hofrätt 1794. Hofrättsråd 1800. Vioepresident 1811. Adlad 1819. Sid. 341.

Synnerberg, Sven Fredrik, f. 1739 f 1804. Politieborgmästare i Åbo. Lagmans titel
1796, Sid. 87.134. 304.308.

Systerbäok, den gamla gränsefloden mellan Sverige [Finland) och Kyssland.
Sid. 312.

o
Sädespris, se Händel, Arsväxt.
Sällskapet för Medborgerliga Kunskaper. Sid. 194.
Sällskapslifvet. Sid. 43.44. 59.103. 123.141. 143. 168 f. 177.181. 212.213. 216.

226.227. 230.231. 235.251. 316.
Säresniemi, socken. Sid. 126.127.
Söderberg, okänd. Sid. 298.

Taati s, rusthåll i Merimasku. Sid. 82.
Tacitus, nämd. Sid. 332.
Takkula, rusthåll i Hvittis socken. Sid. 266.
Tammela, socken. Sid. 196.246.
Tammelander, Adam Johan, f. 1764 f 1816. Astronomie docens 1787. Kyrkoherde i

Esbo 1795. Sid. 13.58. 94.96. 98.99. 100.104. 130. 133.145.148.152.176.252.
Tammelkoski. Sid. 21.
Tammerfors, stad. Sid, 12.242. 281.283.
Tandefelt, Gabriel, f. 1745 f 1797 på Rapola i Sysmä. Kapten vid Savolax fotjägare;

majors afsked. Sid. 163.
Adolf, f. 1747 f 1822, baron. Föregåendes bror. Hofrättsräd i Yasa 1775

Landshöfding i Yasa län 1785—94. Ledamot i högsta domstolen 1800. Pre-
sident i Åbo hofrätt 1805. Kansler vid laudtdagen i Borgå 1809. Eriherre
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Taube—Tidningar.

1809. Ledamot i regeringskonseljen (ooh senaten) 1809. Sid. 74. 119.123.127.
129 f. 159.322. 337.339.

Taube, Johan Reinhold, f. 1747 f 1794 pä Prestkulla. Major 1786; afsked 1794. Gift
med Fredr. Sofia Gjös Siä. 102.183.

Eleonora Elisabet, f. 1778 f 1846. Eöregäendes dotter. Grift l:o) 1800 med sin
kusin kapten G. W. Brimcrona, f. 1775 f 1808; 2;o) 1818 med verkl. statsrå-
det Fr. W. Krogius adlad Edelheim i hans 2 gifte, f. 1770 f 1833. Siä. 290.

Johanna Fredrika Lovisa, f. 1779 f 1846. Eöregäendes syster. Gift 1796 2ä
/8

pä Prestkulla med sin syssling kammarherren baron A. F. Armfelt. Siä. 290
Evert, f. 1737 f 1799, baron, öfverstekammarjunkare. Generallöjtnant. Be-

ryktad i Gustaf IlLs tid. Sid. 273.277. 336.
Evert Fredrik, f. 1760 f 1797 i Åbo, grefve. Hofrättsråd i Åbo 1790. Ledamot

i högsta domstolen 1794. Sid. 22.91. 96.103. 132.163. 224.279 f. 282.289. 294.
297.300. 309.317. 321.330. 333.340.

Taulerus, Arvid, f 1782. Magister 1739. Kyrkoherde i Tavastkyro. En af hans
döttrar gift med Mik. Polviander, en annan med H. Widenius. Sid. 143.

Tavasi slägten. Sid. 42.45.
Lavaste li us, stad, län. Sid. 12.20. 23.45. 108.128. 131.133. 156.167. 193.

215.248. 255.258. 266.269. 281, 282.283. 284.288.
Tavastkyro, se Kyrö.
Tavastland, provins. Sid. 6.20. 21.103. 142.246. 256.260. 265.275.
Teater. Sid. 44.77. 181.199. 321.327. 328.336.
Teisko, pastorat 1860, förut kapell under Messuby. Sid. 196.275.
Telegraf. Sid. 140.166. 291.
Tena 1a, socken. Sid. 290.
Tengblad, Anders, student Upsala, i Åbo 1760. Vicehäradshöfding ooh rådman i

Mariestad. Sid. 192.
Tengström. Jakob, f. 1755 f 1832. Teologie professor 1790. Biskop 1803. Erkebiskop

1817.' Sid. 21.50. 68 f. 69.71. 76.77. 84.87. 88.89. 91.93. 97.101. 102.112.
134.136. 148.153. 155.156. 157.159. 160.161. 169.172. 173.177. 184.197.
213.216. 245.262. 275.286. 288.303. 329.330. 332.336. 339.341.

Tengvall, Lars, f. 1746 f 1809. Jurisprofessor i Lund; hans Tvistemålslagfarenhet
utkom i Lund 1794. Sid. 162.

Terserus, Johan, f. 1605 f 1678. Biskop. Sid. 50.155. 161.169. 177.179.
Tessin, Karl Gustaf, f. 1695 f 1770, grefve. Åbo akademia kansler 1745—61. Sid.

58.332.
Tessjö äfven Holmgård, knngsgård i Pyttis närä Lovisa, anslagen tili bo-

ställe för kommendanten. Sid. 287.
Tham, Per, f. 1737 f 1820. Hofjunkare; hofintendent 1760; öfverhofintendent 1809.

Egde Dagsnäs m. fl. gods i Yestergötland. Meoenat, i synnerhet mot Thorild.
Skriftställare. Sid. 223.264.

Thorild, Tomas, f. 1759 f 1808. Estetiker, filosof. Sid. 49.61. 334.
Thunberg, Karl Peter, f. 1743 f 1828. Reste i Japan. Professor i Upsala. Sid. 37 f.
Thus b y, socken. Sid. 285.313.
Thyselius, Karl, f. 1767 f 1833. Hofpredikant 1792. Köpte sig „mandatoriaT‘ tili

pastorat; anklagad, häktad, frigifven (handlingarna tryckta) s. ä.; kyrkoherde
i Säresta 1795. Pastor primarius i Karlskrona 1817. Sid. 121.129. 132.149.

Ticcander, länsman. Sid. 9.55. 187.213.
Tidgren, Gabriel, f. 1762 f 1789. Eloqventie docens 1775. Adjunkt i filosoflska fakul-

teten 1781. LL professor 1784. Sid. 172.
Tidningar, Tidskrifter. Sid. 8.9. 13.15. 19.21. 22.23. 28.34. 35.36. 38.42. 44.

48. 49, 52, 53, 54.63. 69, 72, 84, 94.98. 102.103. 104. 106, 113.121. 134, 138.
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Tigerstedt—ToU.

139.141. 143.146. 160.166. 167. 169, 178.187. 188.190. 191.197. 200.204.
206.207. 210.211. 212.213. 215.217. 218.220. 221.223. 224.228. 231.233.285.
236.239. 241.244. 249.252. 262.263. 264.272. 276.279. 281.285. 292.293.
298.299. 301.303. 307.309. 313.315. 317.325. 337.339. 340.

Tigerstedt, Gustaf Adolf, f. 1731 f 1808 i Pieksämäki. Öfverstelöjtnant vid Savolax
regemente; afsked 1796. Egde gods i Pieksämäki. Hade mänga söner ooh
döttrar. Sid. 317.

Tihleman, Emanuel. f. 1766 f 1820. Son tili handlanden Emanuel (icke Frans) T. i
Åbo ooh hans första hustru Marcj. Kristina Haveman (handlanden H. Werners
enkä). Hofrättskanslist 1791. Hotarie 1794. Assessor 1801. Hofrättsråd 1810.
Gift 1794 med borgmästaren F. V. Fagerströms fränskilda hustru Joh. Flisah.
Collin, dotter tili handlanden Collin i Åbo. Sid. 29. 53 f. 61.64. 66.199.

Georg Frans, f. 1770 f 1803. Pöregäendes bror. Magister 1789. Dooens i
estetiken 1791. Tjenade i kanslikollegiet i Stockholm. Eiksantiqvarie 1795.
Sid. 24.

Gustaf Johan, f. 1772 j- 1815. Possessionat i Halikko. Pöregäendes bror.
Katarina, f. 1765 f 1844 i Åbo som enkä. Gift med öfverjägmästaren Sam.

Smälen.
Ulrika Charlotta, f. 1767 f 1849. Pöregäendes Gift 1787 med H. B. Spåre.
Margareta Kristina, f. 1773 f 1845. Pöregäendes syster. Gift 1794 med Henr.

Jäit. Ahrenberg. Sid. 29.54. 60.
Hedvig Magdalena, f. 1776 f 1817. Pöregäendes halfsyster; dotter tili handl.

Em. Tihleman ooh hans senare hustru handlandedottren Hedvig Viriltä Josefs-
äotter Pipping (omgift med Alg. Björlibom). Gift 1794 med professor Joh.
Gadolin i hans andra gifte. Sid. 29.83. 133.

Tillands, Elias, f. 1640 -j- 1693. Medicine professor i Åbo. Sid. 138.
Tillberg, länsman i Kyrö. Sid. 27.

svärdsfäjare i Åbo. Sid. 308.
Timm. Handlanden Paul Timm blef redan kring 1705 egare af Hautua hruk i Eura,

hvilket tili senaste tider innehafts af hans afkomlingar. Sid. 181.
Tjenster, (ansökningar, förslag, köp). Sid. 9.10. 11. 12 13.29. 39.40. 41.43.

46.47. 51.53. 66.73. 75. 78.~84. 89.92. 94.98. 99.103. 105.108. 112.113.129.
133.138. 142.143. 147.153. 157.158. 165.166. 168.171. 172.188. 191.197.
199.209. 211.215. 217.220. 224.225. 226.227. 228.231. 232.237. 243.246.
253.254. 268.277. 296.308. 313.321. 322.323. 324.328. 334.336. 337. Se ook
Befordringar.

Tjäder, Hans Jakob, f. 1767 j- 1840 på Sundholm i Nykyrka. Löjtnant vid armens
ilotta. Koffardikapten. Son tili handlanden i Åbo Joh. Tjäder, f. 1730-j-1809.
Handlingarna i den af honom mot Hartvall väokta rättegången aro tryckta i
Åbo 1798. Sid. 191.325. 328. 338,

Tjärubräuning. Sid. 122.126.
Tobak. Sid. 22.
Toll, Fredrik Vilhelm, f. 1727 f 1792. Öfverstelöjtnant vid Tavastehus regemente

1771. Hans dotter Albertina, f. 1768 f 1837, gift 1794 med E. Fr. Charpen-
tier. Sid. 163.

Gustaf Johan, f. 1752 f 1829 pä Kuoria i Yiohtis. Kapten 1780; afsked 1790.
Gift 1778 med Joh. Charl. Löfving. Deras son Karl. Henr. f. 1779. Sid. 92(?).
Florus Jakob Axel, f. 1776 f 1856. Pöregäendes bror. Koruott 1784. Sid. 177.

178.183.
Karl Fredrik, f. 1758 f 1798 pä Sveaborg. Major vid armens ilotta 1790. Gift

1792 med friherrinnan Anna Charl. Fleming, f. 1760 \ 1829 på Viksberg i
Pemar. Sid. 213.244.
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Toll—Uggla.

Toll, Johan Kristoffer, f. 1743 f 1817, baron, grefve. Generalmajor 1786. General-
löjtnant 1792. Minister vid polska hofvet 1792—95, återkallad, fängslad 1795.
Minister vid ryska hofvet och friherre 1799. En af rikets herrar 1802. Fält-
marskalk 1809. Grefve 1814. Sid. 167.186. 246.382. 335.

Torenberg, Karl, f. i Björneborg 1743 f 1812 påresa derstädes. Orgelbyggare. Mång-
berest; inflyttade frän Amsterdam tili Åbo 1793. Sid. 14.

Johan, f. 1773 -f- 1809. Föregåendes son. Orgelnist ooh mnsiklärare vid akade-
min i Åbo 1793. Gift med Joh. Marg. Seippel, f. 1776 f 1815. Sid. 14.43. 46.

Torn e ä, stad, sooken. Sid. 117.120. 121.122. 123.124. 125.126. 206.209.
Torp, nniversitetets, se Hemman.
Tottjärvi, säteri i liknämdt kapell af Yesilax socken. Sid. 253.
Tfankebar, stad på koromandelska kusten i Ostindien, dausk koloni med mis-

sionsanstalt. Sid. 278.
Trapp, Kristian, f. 1740 f 1800. Råd- ooh handelsman i Åbo. Kommerseråd. Sid.

97.155. 200.248. 256.262. 293.304.
Troil, Uno von, f. 1746 f 1803. Erkebiskop i Upsala 1786. Gift med Magd. Elisab.

Tersmeden. Siä. 27.63. 69.92. 93.106. 110.141. 174.180. 253.262. 268.307.
Trollhättan, kanal i Göta elf. Sid 63.142. 192.
Tryckfriheten och censnren. Sid. 15.19. 206.207. 211.214. 215.221. 243. 262.278.

292.298. 307.320.
Tuderus, Abraham, Vilhelm, f. 1756 f 1832. Militärprest 1788 90. Adjunkt i Åbo

finska församling. Kyrkoherde i Yichtis 1801, i Karis 1817. Sid. 158.
Tulander, Johan f 1794. Akademie vaktmästare. Sid. 75.84.
Tulindberg, Erik, f. 1761 f 1814. Son af landskamreraren i Uleåborg Erik Tulindberg

(f. 1728 f 1793). Magister 1782. Länebokhållare i Uleåborg 1785. Lands-
kamrer der 1794. Ledamot i regeringskonseljen och kammarråd 1809—12.
Sid. 127.

Tullen, Tullhuset i Aho. Siä. 309.333. 335.
Tuneld, Erik, f. 1709 f 1788. Kanslist i riksarkivet. Assessor. Hans bekanta geo-

grafi påbörjades 1739. Sid. 63.68. 71.126. 127.253. 275.
Turokin s, Gn i 1., utgaf ny upplaga af Hachenbergs arbete 1709. Sid. 178.
Turdin, Nils, f. 1721 f 1799. Magister docens 1756. Skolman. Rektor i Åbo skola

1775. Sid.
Turk i e t. Sid. 176.232. 233.292.
Tviss, Richardus, utgaf Travels trough Portugal and Spain, i London 1773. Sid. 262.
Tvister och processer. Sid. 26 f. 34.36. 39.41. 44.46. 51.54. 55.65. 75.77. 78.

83.87. 88.92. 105.109. 111.120. 123.129. 183.142. 145.148. 149.150. 151.
154. 159 f. 174.184. 187.213. 214.228. 231.247. 250.257. 260.262. 266.268.
269.296. 305.318. 319.322. 325.326. 328.329. 334.338. 341.

Tykö, gods, bruk i Bierno. Sid. 20.103. 112.145. 325.
Tymdn, Kristian, f. 1746 f 1811. Borgare i Åbo. Sid. 212.214. 218.314. 321
T yski and, Tyskar. Sid. 49 f. 68.72. 90.94. 101.103. 104.113. 121.142. 147.

152.155. 178.191. 206.208. 217.233. 231.239. 240.249. 252.262. 264.281.
289.313. 318.324.

Töfsala, socken. Sid. 20.42. 90.100. 103.112. 114.244.

Uggla, Karl, f. 1725 f 1803. Kammarherre. Ledamot af vetenskapsakademin i Stock-
holm. Af hans „Svea rikes rådslängd" utgafs (genom Gjörvell), afdd. I—B
i Sth. 1790-93. Sid. 139.

Gustaf Fredrik, f. 1766 f 1806 i Kangasala. Löjtnant vid Nylands infanteri
1787, vid armens ilotta 1794. Ryttmästare 1795, Sid, 205,
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Ugglas—W ahlbom.

Ugglas, Samuel af, f. 1750 f 1812, baron, grefve. Sekreterare i lagkomraissionen
1772. Adlad 1772. Landshöfding i Stockholms län 1788. Friherre 1796.
Grefve 1799. Öfverståthållare i Sth. 1800. President i kammarkollegiet 1802.
En af rikets herrar 1808. Bgde gods i Finland (Nykyrka och Yemo socknar).
Gift med Karolina Wittfoth, brukspatronsdotter, f. 1765 f 1810. Siä. 318.

Uleä, Uleåborg. Skl. 10.13. 108.117. 121.122. 123.124. 125.126. 127.129.
131.235.

Ulfsby, socken. Siä. 97.
Ullholm, Magnus. Sekreterare hos ståthållaren (gr. A. Fr. Mnnck) på Drottningholm

1789. Tillgrep raedel i presteståndets enkekassa; rymde tili Norge, efterlystes;
återkom på lejd. Polismästare i Stockholm efter Noriin 1793. Lagmans titel.
Häradshöfding i Kopparbergs län 1800. Sid 49.

Ulner, Karl, f. 1738 f 1801. Justitieborgmästare i Åbo. Titulär lagman. Ledamot
i högsta domstolen 1789—93. Borgraästare i Stockholm 1791. Talman vid
riksdagen 1800. Gift l;o) med Elisab. Margr. Eneslcöld (f 1778); 2;o) med
Kat. Bergqvist, f. 1744 f 1788. Sid. 108.183. 191.243. 298.

Elias, f. 1765 f 1795. Häradshöfding och rådman i Åbo. Sid. 170.191.
Ulriksdal, lustslott. Sid. 24.
Ume å. Sid. 129.
Universitetet. Sid. 2.8. 11.12. 15.24. 31.35. 37 f. 41.42. 54.57. 62.63. 65.71.

74.77. 79.83. 89.93. 96.97. 98.99. 103.105. 106.111. 117.130. 137.141. 142.
143.144. 145.153. 154.158. 161.163. 171.173. 175.176. 180.184. 185.186.
196.200. 201.202. 203.206. 211.214. 216.217. 222.225. 230.242. 251.253.
259.268. 281.282. 286.288. 289.294. 297.301. 303.304. 311.312. 315.316.
318 f. 321.322. 324.327. 334.339.

Uppfostringssällskapet. Sid. 141.155.
Upsala. Sid. 1. 16. 27.28. 35.41. 44.66. 70.81. 92.94. 95.100. 144.150. 151.

174.180. 182.189. 191.197. 198.208. 209.214. 228.252. 262.269. 273.278.
300 301.307. 312.313. 332.337.

Urväder (Uhrveder), Karl Gustaf, f. 1758 f 1813. Handlande och gårdsegare i Åbo.
Sid. 87.162.

Uskela, socken. Sid. 108.265.
Uti 1e Dul c i, sällskap. Sid. 188.
Utricularia, växt. Sid. 126.
Utsjoki, socken. Sid. 58.
Uttsr, Isak, f. 1743 f 1812. Magister i Åbo 1766. Bokhandlare i Stockholm. Sid.

28.90. 141.160. 204.218. 235.267. 300.314. 322.340.
Ut ö, i Finska viken. Sid. 103.

o

Wachtmeisler, Karl Adam, f. 1740 f 1820, baron, grefve. En af rikets herrar. Åbo
akademia kansler 1793—1809. Serafimer riddare 1794. G-refve 1799. Sid. 12.
17.23. 24.35. 43. 45 f. 47.53. 54.55. 56.57. 58.59. 60.75. 76.77. 78.79. 84.
87.88. 89.91. 92.93. 99.102. 105.106. 107.130. 134.136. 137.140. 147.150.
152.153. 157.158. 159.162. 165.170. 171.172. 174.175. 176.184. 185.189.
195.197. 201.202. 203.207. 211.212. 217.225. 229.237. 242.243. 253.273.
276.278. 281.300. 331.340.

Karl Axel, (Trolle-Wachtmeister, från 1808), grefve, f. 1754 f 1810. Justitiekans-
ler 1779. En af rikets herrar 1782. Eiksråd ooh riksdrots 1787. Justitie-
statsmiuister 1809. Sid. 174.258. 322.323. 324.325.
N. N. Sid. 220.

Wahlbom, Johan Gustaf, f, 1724 ■}• 1807. Proviusialläkare i Kalmar 1753, Sid, 41.
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Wahlstedt—Wasz.

Wahlstedt, löjtnant, sjökapten. Sid. 51.54. 60.66.
Taivasten suo, kärr. Sid. 126.
Wake, skeppare. Sid. 238.
Walheim (Woivalenius), Johan, f. 1741 f 1800. Landssekreterare i Nylands ooh Ta-

vastehus län. Assessor. Gift 1775 med Elisab. Furuhjelm, f 1799. Sid. 131.
Se ook Woivolen.

Valkiakoski, fall ofvanom Sääksmäki. Sid. 21.
Walleen, Erik, f. 1734 f 1818. Assessor i Åbo hofrätt 1773. Hofrättsråd 1793. Le-

damot i högsta domstolen 1800—09. Vicepresident 1799. Sid. 334.338.
Wallenius, Martin Johan, f. 1731 •}• 1773. Mateseos professor i Åbo 1758. Grift l:o)

1762 med Maria Helena Timm, f 1763; 2:o) 1764 med Renata Frosterus.
Sid. 23.

Johan Fredrik, f. 1765 f 1836. Pöregåendes son. Provinsialläkare i Tavastehus
1786, i Helsingfors 1794. Eloqventie professor i Åbo 1805. Kansliråd 1822.
Sid. 45.
Agata, f. 1768 f 1808, ogift. Pöregåendes syster. Sid. 23.
lvar, f. 1750 f 1818. Kyrkoherde vid flnska nationela församlingen i Stock-

holm 1782, i Hauho 1805. Teologie doktor 1800. Sid. 213.241.
Peter, f. 1773 f 1838. Magister 1795. Militärprest i Karelen. Kyrkoherde i

Tohmajärvi 1803. Sid. 186.
Wallenstjerna, Ulrik, f. 1714 f 1772. Assessor i Åbo hofrätt 1750. Lagman i ka-

relska lagsagan 1758. Bgde Perno gård i Eeso. Gift med Marg. Lanoeus , f.
1722 -j- 1813 i Åbo. De hade 15 barn, flera dogo i nnga år. Sid. 36.
Ulrik, f. 1760 f 1793 Vio- Pöregåendes son. Löjtnant. Sid. 29.
August, f. 1764 f 1802, ogift. Pöregåendes bror. Löjtnant vid Björneborgs

regemente 1790. Kapten 1799(?). Sid. 231.
Wallerian, Hans Henrik, f. 1747 f 1810. Sekreterare i Åbo hofrätt 1793. Assessor

1794. Hofrättsråd 1799. Ledamot i regeringskonseljen 1809. Sid. 13.20. 24.
35.103. 108.230. 253.263. 334.338. 341.

Wallqvist, Olof, f. 1755 f 1800. Tjenstgöraude hofpredikant 1780. Kyrkoherde. Dom-
prost i Yexiö. Biskop i Yexiö 1787. Kungens öfverhofpredikant 1789. Sid.
308.340.

Wallvijk, Nils Fredrik von, f. 1715 j- 1788 pä Ala Lemo gård. Kapten vid Åbo läns
regemente 1751. Major 1760. Öfverstelöjtnant 1772. Gift med Marg. Meäeen,
f 1791. Sid. 85.

Wandringssund (?). Sid. 238.
Wang, gårdsegare i Åbo.
Vardöhus, gammal fästning, den yttersta mot nordeu, på Vardöu i Ishafvet.

Sid. 206.209.
Warg, Katarina (Kajsa), utgaf i Stockholm 1773 en kokbok, som sedän utkom i flera

upplagor. Sid. 194.
Varkaus, Ström ooh förskansning i Läppevirta, der en fördelning af armens

ilotta stationerad. Sid. 164.168.
Y ars chau, hufvudstad i Polen. Sid. 167.247.
Vartsala, kaptensboställe i Halikko. Sid. 247.
Vasa, stad, län. Sid. 16.32. 45.108. 116.117. 118.119. 120.122. 123.127. 129.

159.191. 211.301. 308.309.
Vaskivesi, - joki, i Tavastland. Sid. 219,
Wasz, Erik; bruksdirektör i Pinland, hade döttrarna Sofia Elisabet, f. 1769 f 1858 i

Sverige, gift 1788 med kommerserådet Mik. af Grubbens, ooh Maria Kristina,
f. 1774, gift 1794 med kyrkoherden Jah. Malien, samt Anna Charlotta, f
1842 £6/« gift med bergmästareu K. Lundström. Sid. 108.
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Vaxholm—Wiggman.

Vaxh o I m, fästning vid inloppet tili Stockholm. Sid. 86.107.
Wechter, färgare och gärdsegare i Aho. Sid. 82.
Wegelius, Henrik, f. 1766 f 1839. Magister 1789. Docens i psykologin 1790. Rege-

mentspastor 1791. Kyrkoherde i Uleäborg 1808. Teologie doktor 1817. Sid. 237.
Weisman von Weissenstein, Karl Johan. Kapten, major. Gift raed Marg. Elisdb. Ber-

genfeldt. Deras dotter Karolina Lovisa, f. 1779 f 1838, gift 1800 med major
Karl Konst. v. Schantz (f 1851); dottren Fredrika Kristina (f 1844) gift 1802
med ryttmästaren Fr. Johan Örnhjelm (f 1836). Sid. 296.317.

Weman, Karl Gustaf, f. 1740 f 1803. Magister 1766. Docens i finska spräket 1768.
Regementspastor 1775. Kyrkoherde i Kimito 1776. Under konkurs 1793. Gift
med Anna Brita Stare. De hade fiera barn. Sid. 101.145. 148.

Vem o, sooken. Sid. 87.100. 229.244. 259.265. 289.
Vennern, sjö. Sid. 29.
Vere 1 ä, by vid Kymmene elf i Blimä socken. Sid. 85.
Werning, dansk författare. Sid. 223.
Veronese (Cagliari), Paolo, f. i Verona 1530 f 1588. Berömd mälare. Sid. 208.215.
Yestanfors, gods med jernbruk i Yesteräs län, Vestmanland. Sid. 181.
Westerheim (eg. Westzynthius), Nils, f. 1762 f 1794. Aktuarie i Vasa hofrätt. Gift

med Anna Lovisa Laihiander. Sid. 71.73. 79.93. 119.
Yestgöter, vid akademin i Åbo. Sid. 102 (Lefren och Bilmarh).
Vestmanland. Sid. 2.
Veste r å s, stad, stift. Sid. 335.
Westzynthius, Johan, f. 1734 f 1804. Konrektor vid Vasa skola 1759. Kyrkoherde i

Pyhäjoki 1774. Teologie doktor 1793. Sid. 98.119.
Vetenskapsakademin i Stockholm. Sid. 26.98. 262.264. 278.

Societeten i Upsala. Sid. 208.
Wetterhoff, Otto Fredrik, f. 1753 f 1808. Major. Öfverstelöjtnant vid Tavastehus

regemente. Slutligen öfverste. Gift 1794 pä Hongola med Sofia Furuhjelm.
Handlingarna i hans rättegång aro tryckta. Sid. 133.145. 160.174. 214.216.
228 f. 280.283.

Wetlerstedt, Erik af, f. 1736 f 1822, baron. Landtraäteridirektör i Finland 1771.
Öfverdirektör 1777. Landshöfding i Upsala 1794—1812. Adlad 1772. Friherre
1806. Sid. 92.105. 228.

Vhael, Bartold, f. 1667 f 1723. Kyrkoherde i Ilmola. Hans finska grammatik ntgafs
1733 i Åbo. Sid. 275.

Wialen, slagtare i Åbo. Sid. 334.
Wibelius (adlad af Wibeli), Olof, f. 1752 f 1823. Landssekreterare i Åbo och Björ-

neborgs län 1784. Lagman i Karelen 1794. Landshöfding i Savolax och Ka-
relen 1803, i Vermland 1809. Sid. 94.219. 235.317.

Viborg, stad, län Sid. 6.44. 177.182. 186.188. 216.225. 243.255.
Vich t i s, socken. Sid. 98.130. 133.145. 148.
Widenius, Henrik, f. 1742 f 1811. Akademin kamrerare. Gift l:o) med Joh. Charl

Mesterton; 2:o) med Ebba Kristina Taulerus, pastorsdotter från Tavastkyro.
Sid. 26.39. 42.45. 46. 47 f. 61.62. 63.75. 77.79. 92.108. 112.113. 115.116.
117.131. 135.143. 155.163. 175.179. 192.193. 196.198. 217.219. 221.223.
224.247. 253.257. 269.275. 280.282. 283.307. 319.322. 323.324. 329.

Wien. Sid. 277.
Wigelius, Sven, f. i Karlstad 1756 j- 1823. Prest vid örlogsflottan 1790. Amirali-

tetspastor 1795. Kyrkoherde i Bollstad, Oarlstads stift 1803. Sid. 218.
Wiggman, Anders, f. 1768 f 1830. Löjtnant vid armens ilotta 1790. Öfverstelöjt-

uaut vid flottans konstruktionskår 1823. Sid. 183.
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Wijkman—Wilskman.

Wijkman, Sven Caspersson, f. 1754 f 1839. Teologie docens i Upsala 1780, adjunkt
1783. Konsistori! notarie 1789. Teologie professor 1795. Biskop i Yesterås
1825. Sid. 268.

Viitasaari, sooken. Sid. 8.9. 27.31. 32.33. 34.67. 68.72. 127.128. 177.
187.213.

Wikman, fru. Siä. 244.
Yiksb e r g, gods i Pemar. Sid. 178.
Wikström, Erik, f. 1756 f 1837. Magister 1786 Hofpredikant. Kyrkoherde i Hun-

tuna i Söderraanland. Sid. 134.139.
Wilcke, Johan Karl, f. 1732 f 1796. Titnlär professor. Yetenskapsakademins i

Stockholm sekreterare 1784. Fysiker. Sid. 25 f. 187.
Wilde, Anders, -J- 1795. Bihliotekarie vid kgl. biblioteket i Stockholm. Kansliråd.

Sid. 66.143. 157.169. 171.
Viljala, by och hemman i Ikalis socken. Sid. 27.109.
Willebrand, Ernst Gustat von, tili Piilois, f. 1726 j 1794 6/io- Stahskapten 1752. Gift

med Sofia Katarina Jägerhorn, 1791. Sid. 56.66. 97.132.
Ernst Gustaf von, f. 1751 f 1809, haron. Föregåendes son. Öfverstelöjtnant

1787. Landshöfding i Aho och Björneborgs län 1790—1806. Generalmajor
1792. Friherre 1806 (ointroducerad). Egde Jockis. Gift med Vendla Gustava
v. Wright , landshöfdingedotter, f. 1765 f 1820. Sid. 13.23. 83 f. 97.98. 101.
112(?) 114.130. 134.145. 164.167. 168.193. 199.213. 226.229. 231.235. 244.
245.252. 256.271. 280.290. 295.296. 299.303. 304.308. 316.317. 329. Se
ock under Länestyrelsen.
Eleonora Sofia, f. 1752 f 1800. Föregåendes syster. Gift 1783 med kyrkoher-

den M. Avellan.
Barbro Helena, f. 1753 j- 1813. Föregåendes syster. Gift 1787 med kyrkoher-

den i Yemo Fr. B. Brander, f. 1730 -f 1800.
Eva Albertina, f. 1757 f 1813. Föregåendes syster. Gift 1782 med kyrkoher-

den Fr. Lebell. Sid. 97.
Hedvig Ulrika, f. 1765 f 1795. Föregåendes syster. Gift l:o) 1785 med ma-

jor G. A. v. Konow, från hvilken 1792 skild; 2:o) 1794 med (fältmarskalken)
Villi. Klingspor. Sid. 86 f. 97.
Johan Fredrik, f. 1761 f 1809 på Nuhjala i Yemo. Föregåendes bror. Kapten

vid Åbo infanteri regemente 1792. Major 1796. Gift 1787 med Elisdb. Gado-
lin, f. 1769 f 1831. Sid. 55.62. 86.244.
Karl Johan, f, 1730 f 1810 på Suokisberg i Nousis. Bror tili Ernst Gustaf

d. ä. Major. Gift 2:o) 1783 med Brig. Krist. Boss, f. 1746 f 1828 på Mo-
nois i Lemo. Sid. 65.

Adolf Fredrik, f. 1766 f 1845, haron. Föregåendes son. Auditör. Lagmans
titel 1795. Lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga 1805. Ledamot i rege-
ringskonseljens, sedermera senatens, justitiedepartement 1809. President i Åbo
hofrätt 1822; afsked 1832. Friherre 1830. Gift 1815 med sin kusins dotter
V. Albertina v. Willebrand. Sid. 317.
Wendla Sofia, f. 1779 f 1863 på Artukais i Keso. Åldsta dotter tili landshöf-

ding E. G. v. Willebrand. Gift 1796 med baron, grefve K. Er. v. Man-

nerheim. Sid. 168.183. 213.244. 280.
Yillickala, säteri i Elimä socken. Sid. 284.
Yi 11 nä s, gammalt Flemingskt gods i Vilinää kapell af Lemo socken. Sid. 205.

213.231. 244.
Yilmanstrand, stad. Sid. 270.
Wilskman, Sven, f. 1716 f 1797. Prost. Skref bl. a. Svea rikes ecclesiastikverk,

Skara 1760, Örebro 1782. Sid. 65.74.
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Winge—Vöihin d.

Winge, Hans Per, f. 1770 f 1836. Magister 1795. Borgmästare i Gi. Karleby med
lagmans titel. Sid. 338.

Winslrup, Per, f 1679. Biskop i Lund. Skref Pandectae sacrae, T. I. 11. 1666, 74.
m. m. Sid. 18.

Winqvist, Jonatan, gärdsegare i Åbo. Sid. 162.216.
Winter, Arndi Johan, f. 1747 f 1819. Landskamrerare i Åbo 1777. Kammarråd 1796.

Ledamot i regeringskonseljen 1812. Sid. 31.37. 304.313.
Virgilius, nämd. Sid. 233.
Virgin, Klas August, f. 1766 f 1834. Fänrik 1782. Kapten. Major vid Stedingska re-

gementet 1796; öfverstelötnants afsked 1810. Sid. 251.261.
Virmo, socken Sid. 218.237. 254.265.
Wismar. Sid. 238.279.
Witfoth (Wittfooth). Slägten pä 1600 taiet inflyttad från Lfibeck tili Åbo, hvarest

(och i Stockholm) flera dess led ooh ledgrenar traflkanter och bruksegare. 81. a.
handlade samtidigt i Åbo bröderne Gustaf Adolf, f 1768, och Hans Henrik, f.
1705 f 1778. Den förre hvars senare hustruElisabet Tottie (f 1793) som enkä
tecknade firman hade söuerne Tomas, grosshandlare i Åbo f 1804, Adam
köpman, egare af Taatis i Merimasku f 1806, och Arvid konsul, handlande i
Bordeaux, tyckes kallat sig Wittfooth Norrmann, hade derfamilj. Ofvannämde
Hans Henrik, gift 1733 4/i med Barbara Josefsdotter Pipping, hade sonen
Gustaf, f. 1733 f 1807, handlande, egare af Pagernäs i Töfsala, och dottren
Magdalena Katarina, f. 1734 f 1782, gift 1756 med brukspatron J. Hising
(Hisinger) pä Fagervik. Sid. 8.51. 54 f. 60.66. 82. 145.159.241.251.293.318.

Vitterhets (Historie ooh Antiqvitets) akademin i Stockholm Sid. 5.
14.50. 71. 155 f. 178.192. 195.279. 315.

Woivaldn. Flera ansedde borgare med detta namu i Åbo, såsom slagtareålderman-
nen Jakob W. f 1795, Mikael TF. ä. ä. f. 1761 f 1809, Abraham W. f. 1732-j-
-1811, Jakob W. handlande i Åbo, f. 1745 f 1817. Ursprungliga namnet Woi-
valenius ändrades, kring 1760, i en ättled tili Walheim (näml. af Anders W.,
assesor i Åbo hofrätt, f. 1740 f 1781, ogift, landssekreteraren assessor Johan
W. o. a.) Sid. 51.54. 60.66. Se ock Walheim.

Wolf, Kristian von, baron, f. 1679 f 1754. Professor i Halle 1707. Filosof oohmate-
matiker. Sid. 190.191.

Voss, Johan Henrik, f. 1751 f 1826. Berömd kritiker, öfversättare och skald. Sid. 233.
Wrang, Johan, f 1784. Kollega yid Åbo skola Sid. 211.
Wrede, Fabian, f. 1760 f 1824, baron, grefve. Generalmajor 1795. Q-refve 1809. En

af rikets herrar 1811. Fältmarskalk 1816. Sid. 249.308. 331.335.
Yulj o k i, hemman. Sid. 316.
Vuolijoki, by, å. Sid. 126.127.
Vårdberget eller Vartin Vuori i Åbo. Sid. 98.254.
Väderleken. Sid. 13.37. 44.45. 48.50. 59.81. 102.120. 144.147. 155.175.

176.177. 195.198. 200.206. 214.218. 219.224. 231.234. 238 f. 241 f. 252.254.
255.260. 264.265. 269.270. 272.278. 280.283. 302.314. 322.330. m 340.

Wänman, Karl Henrik, f. 1738 f 1797. Provinsialläkare i Nyland 1779, i Åbo län 1794.
Assessor 1796. Sid. 40.304.

lsrael Gustaf, f. 1762 f 1821. Magister i Upsala 1791. Bataljonspredikant
1792. Kyrkoherde i Hammarland. Efter 1809 i svensk kyrkotjenst. Sid. 237.

Völkner, kollegiassessor i S:t Petersburg. Sid. 90.102. 108.132.
Vörlund, Henrik, f. 1771 f 1810. Magister 1795. Docens 1796. Vicehäradshöfding.

Egodelningsrätts ordförande i Masku härad. Gift 1798 i Åbo med friherrinnan
Kristina Fredrika v. Köhler, f. 1776, yngsta dotter tili A. Pr. v. Köhler.
Sid. 188.314. 317.327. 335.338. 341,
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Yli Lemo—öfvermark.

Yli Lem o, skatterusthäll i S:t Karins socken; der stod striden 1808 ,0/« på en
udde vid kusten. Sid. 205.

Yst a d. Sid. 206.

Zaluski, Josef, f. 1701 f 1774. Mängberest. Biskop i Kiev. Egde ett dyrbart bib-
liotek om 230,000 band, hvilket hän testamenterade åt polska folket. Det för-
klarades 1795 för statsegendora ooh införlifvades med kejserl. biblioteket i S:t
Petersburg. Sid. 247.

Zarskoe Sei o, kejserligt lustslott vid S;t Petersburg. Sid. 163.
Ziddn, Jakob, f. 1754 f 1801. Kyrkoherde i S:t Martens 1782. Prost. Sid. 258.
Ziervogel, Karl, f, 1740 f 1825. Assessor i Svea hofrätt 1780. Hofrättsråd 1794. Ju-

stitieråd 1809. Sid. 101.329.
Hedda Juliana, gift med P. Juslen d. y.
N. N. mamsell. Sid. 329.

Åbo, stad, län, m. m. Sid. 6.13. 22.41. 46.63. 65.68. 71.74. 84.88. 90.101.
114.117. 118.120. 121.124. 126.127. 130.164. 167.172. 180.258. 265.266.
Se ock artiklarne om särskilda förhållanden der.

Åbo Tidni n ga r, se Tidniugar.
Äkerberg, Matias, f. 1750 f 1831. Fältmediker i Lovisa 1789. Provinsialläkare i

Kymmenegårds län 1789, i Åbo län 1798; afsked 1829. Sid. 41.
Åkerblom, skeppare. Sid. 37.104. 144.147. 150.193.
Åkerman, Kristian, f. 1762 f 1810. Akademie apotekare i Åbo, efter y. Mell, 1793.

Gift 1793 med Maria Kristina Elfving. Sid. 46.69. 199.
Vilhelm, f. 1770 f 1849. Filosofle dooeus 1796. Rektor iTavastebus skolal79B.

Kyrkoherde i Hattula 1810, i Hvittis 1824. Sid.
Åkerström, Jonas, f. 1750 f 1795 M/n i Rom. Historiemålare. Sid. 236.
Åland. Sid. 64.155. 161.166. 167.181. 198.218. 246.339. 340.
Åmin n e, gods i Halikko. Sid. 51.54. 56.223.

i Piikis, kronosäteri, köptes tili skatte af professor K. N. Hellenius 1794
Sid. 82.

Årsväxten. Sid. 21.50. 59.81. 102.118. 122.124. 128.129. 146. 163 f. 167.195.198.
200.206. 224.284. 238 f. 242.254. 255.260. 264.265. 269. 284.289. 290. 310.322.

Åskledare. Sid. 13.304. 308.

Äimelaeus, Anders, f. 172 G f 1796 14/12 . Häradshöfding i öfre Satakunta Sid. 128.
Josef, f. 1746 f 1805. Hofrättsadvokat. Hans f. d. hnstru nämd. Sid. 39.55.

78.83. 220.300.
Nils, f. 1753 f 1817. Magister 1775. Rektor i Vasa skolal7Bl. Kyrkoherde

i Storkyro 1806. Sid. 309.310. 311.322. 334.
Ämmä, vattenfall vid Kajana. Sid. 127.

Ödman, Samuel Lorens, f. 1750 f 1829. Teologie adjunkt 1790. Professor i Upsala
1799. Sid. 50.139. 262.

Öfverflödsförordningen. Sid. 60.61. 73.101. 150.
öfvemark, kapell, jemte Öster m ark, under Herpes. Sid. 74.
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Ölimau—Östersjön.

Öhman, Abraham, f. 1758 f 1814: i Åbo. Yicenotarie i bofrätten 1784. Justitie
rådman i Åbo 1795. Borgmästare 1805. Titulär lagman 1810. Ledamot i re-
geringskonseljen 1811. Gift med Eva Helena Strandheim, sjökaptensdotter
f 1818. Siä. 160.191.

Oman, inspektor på Aminne. Siä. 223.
Önp ä ä, by (i Somero ?). Siä. 114.
Öres n n d. Siä. 185.
Örnstedt, kapien. Siä. 182.
Österbotten. Siä. 6.16. 22.32. 50.71. 74.108. 118.119. 125.128. 130.140.

147.188. 238.255. 258.263. 265.284. 289.314. 338.
Öster götlaud. Siä. 24.36.
Östermark, kapell, pastorat 1795. Sid. 94.
Öster r ik e. Sid. 208.
Östersjön. Sid. 121.138. 287.
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