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Tillkännagifmnde.
Personer, som önslea inträda i Svenska Literatursällskapei, kunna anmäla
sig hos Sällskapets skattmästare, direktör Sigfr. Kullhem, å Fennias konton,
Unionsgatan 25. Sällskapets medlemmar fördelas i tre kategorier: „stiftande
medlemmar11 hvilka inhetala 200 mark eller därutöfver, „ständiga medlemmar‘,
hvilka en gång för alla erlägga 100 mark, samt ~årsmedlemma hvilka betala 10 mark årligen i tolf ars tid, hvarefter de öfverföras tili ständiga
medlemmar. Ständiga ooh årsmedlemmar kunna öfvergå tili stiflande medlemmar genom att inbetala differensen mellan stiftareafgiften 200 mark och
det, som de tidigare erlagt tili Sällskapet. Stiftande medlemmar äga rätt att
erhålla samtliga utkommande tomer af Sällskapets skrifter; ständiga och årsmedlemmar få alla Förhandlingar och JJppsatser, men af de öfriga skrifterna
blott de mera populära. Nyinträdande stiftande medlemmar erhålla ännu gratis
de fiesta förui utkomna tomer. Så väl äldre som nya ständiga medlemmar och
årsmedlemmar kunna för halfva priset tillösa sig de tomer, hvilka utdelas
endast åt stiftare, genom att insända rekvisitioner och penningar tili Sällskapets
arkivarie, lektor Elis Lagerblad, Myntgatan 5.
Med Svenska Literatursällskapei i Uppsala har öfverenskommelse ingåtts.
att i detsamma kunna mot erläggande af half afgift eller 3 kronor inträda
medlemmar af Svenska Literatursällskapei i Finland, hvilka därigenom blifva
delaktiga af det i Sverige värkande Sällskapets skrifter. Inträdessökande äga
anmäla sig tils vidare hos lektor Lagerblad.
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företalet tili första elelen af „Henrik Gabriel Porthans bref tili
Mathias Calonius 11 utgifven 1886, antydde min far, statsrådet W.
Lagus, att Porthans bref tili Ojörwell, Hallenberg, Mennander, Bosenstein m. fl. lämpligen leunde sammanställas och inrymmas i en efterföljande tom, lirilleen hän luule för afsilct att redigera och utgifva från
tryeket. Mellankommande omständigheter gjorde likväl, att ifrågavarande bref icke blefvo utgifna i samband med dem tili Calonius, om
oele utgifvaren af de sistnämda icke glömt sitt halft gifna löfte. Emellertid beslöt Historislca samfundet på mötet den 30 oktober 1896 att
offentliggöra de afskrifter af bref från Porthan, hvilka funnos i- dess
arkiv. Uppmärksamgjord på detta beslut, öfverlämnade då min far
den 17 december 1896 åt Svenska literatursällskapet de Porthanska
bref, hvilka kan lätit kopiera i och för publikation i detta sällskaps
skrifter. Samlingen omfattade 79 bref tili G. C. Cederhjelm, C.
C. Gjörwell d. y. och d. ä., J. Hallenberg, J. H. Liden, G. F. Mennander, B. Nyerup, N. v. Bosenstein och U. v. Troil. Sällskapets
bestyrelse beslöt strax att offentliggöra denna brefsamling samt anhålla
att Historiska samfundet ville medvärka tili kompletterandet af i sällskapets ego befintliga bref från Porthan. Den 13 februari 1897 biföll
med samtyeke af dr Au g. Hjelt, soin öfverlåtit
nämda samfund
alla
dess
åt samfundet
i
ego befintliga afskrifter af bref från Porthan
tili Svenska literatursällskapets anhällan. På så sätt erhöll undertecknad, som ombetrotts utgifvandet af samlingen i fråga, del af 22
brefaf skrifter, hvilka funnos i Historiska samfundets arkiv. Af dessa
voro dock 7 dupletter, tili bref i min f ars samling, men i alla f ali stodo
nu redan tili mitt förfogande 94 skilda bref. Ett stort antoi af dem
funnos äfven i den samling brefaf skrifter, som min afiidne farbror
Gabriel ihopbragt och hvilken efter hans död på mötet den 23 september
1897 skänktes åt Svenska literatursällskapet. Genom egna bemödanden
har jag ytterliqare lyckats samla 59 bref. förvarade dels hos privata
,
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Bref från H. G. Porthan tili samtida.
Tili A. Chydenius.
Åbo d. 6 Octob. 1770.
Besvarat d. 5 Nov. 1770.

Yälärevördige ocb Höglärde Herr Kyrkolierde.
Et Sällskap liar här i Staden förenat sig at med samfälda krafter söka upodla ocb utbreda i synnerliet de vittra kunskaperne bos
oss. Hetta Sällskap bar tillika beslutit at til sinä Landsmäns tjenst
utgifva en veckoskrift, som kommer at inneliålla så väl livaijelianda
nybeter ifr. Åbo ocli andra Finska orter, som ock anmärkningar i
Landets Historia, Geograpliie, Språk m. m. Likaledes lefvernes beskrifningar öfver värdige Landsmän af alla stånd, nnderrättelser om
Scbolornes tillstånd i Landet, kortta oeconomiska rön ocli uplysningar, betragtelser öfver Landets ocli Städernes näringar ocli rörelse
etc., som et tryckt blad, h;ket Sällskapet innom kort skal utgifva,
omständeligare inneliåller. Sällskapet kan fördenskull omöjeligen
viima sin afsikt utan biträde af skickelige ocli liederlige Landsmän
nti orterne omkring kela Finland; livarföre det ock värit betänkt
på at förena med sig åtskillige Ledamöter såsom frånvarande. Ibland
desse bar Sällskapet icke kunnat undgå at i synnerliet erindra sig
Herr Kyrkoherdens kända insikter ocli patriotiska tänkesätt, samt
bar fördenskuld befallt mig, som det tils vidare antagit til sin Secreterare, at gifva Herr Kyrkoberden denna Sällskapets önskan tilkänna. Yi lioppas, at Herr Kyrkoberden finner vårt företagande
värdigt Sit bifall ocli biträde; ocli anbåller jag at derom blifva skrifteligen underrättad, på det jag må kumia lämna Sällskapet del deraf.
Yimia vi vår åstundan, så skal Herr Kyrkoberden sedermera genom
et ordentligt Protocobs utdrag underrättas om bvad vidare är nödigt
at veta angående Sällskapets inrättning. Så mycket kan jag försäkra, ab Ledamöterne bestå af liederlige ocb skickelige män, ocli
at vi således lioppas bafva framgång uti vårt föi'etagande. He som
blifva medlemmar i Sällskapet, undfå et litet tecken, som bäres vid
vara Sammanträden; ocb bvar ledamot är skyldig at insända sit egit
lefverne försegiadt, som upbrytes efter dess död, emedan vi med
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et åminnelse tai tanka liedra alla våra medbröder. Til livarjehanda
ntgifters bestridande, samlar ock Sällskapet en liten cassa, som förvaltas af en särskild Skattmästare; ock til denna cassa aflämnar
kvar Ledamot vid inträdet en liten afgift af 36 d:r k:mt. Detta allt
bar jag bordt gifva Herr Kyrkoherden tilkänna. Ville Herr Kyrkokerden kedra Sällskapet med Sitt biträde, så vore en beskrifning ock
underrättelse om Gr. Carleby sckola ock cless tillstånd, samt lefvernesbeskrifning öfver Sai. Hr Probsten Chydenius, angenäma stycken
för Sällskapet at af Herr Kyrkokerdens kand erkålla. Brefven adresseras imedlertid til mig, tils dess yi hunnit annoncera oss för allmänlieten, då correspondensen föres med kela Societeten. Tidningarne börjas med nästa år, ock kunngörelse om dem, skal genom

Consistorii biträde kring landet utspridas.
Jag kar äran at med beständig kögaktning framkärda
Yälärevördige ock Höglärde Herr Kyrkokerdens
ödmjuke tjenare

H. 6. Porthan.
Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 7 Maji 1772.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop ock ProCancellarie,
Af den ynnest upmuntrad, kvarmed Högvördigste Herr Doctoren Biskopen ock ProCancelleren täckts mig köggunstigast kugna,
vågar kos Högvördige Herr Doctoren Biskopen ock ProCancellarien
jag aldraödmjukast ankålla, at vid den efter Herr Professor Lefren
lediga Bibliotkecarie sysslans återbesättande, varda med Högvördigste Herr Hoctorens Biskopens ock ProCancellariens gällande förord understödd. Utan allt annat stöd på de köga ställen kvarest
saken skal afgöras, är det på Herr Hoctorens Biskopens ock ProCancellerens ynnest, soin mit kela kopp om befordran af min lycka
kvilar. Ekurn Academien nu är utan Canceller, så kar jag trodt
försiktigketen fordra at i tid insända til H;le Kongi. Secreteraren
Sernander min ansökningsskrift, af frnktan at ansöknings-tiden kan
gå til ända innan Academien, under så obekagelige ock besynnerlige kvälfningar som denna tiden kändt, blir åter med Canceller försedd. På k:le Kongi. Secreteraren Sernanders benägenket, som jag
ej vet kuru betydande den kan blifva, lärer jag ej kurnia göra mig
mycken räkning. Af mine medsökande är ingen mon om sysslan,
mer än kl. Adj. Sckalberg. Mätes vår rättighet endast mechaniskt
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efter de år yi yistats vid Academien, så bar lian fyra eller fem år
för mig; bvaremot jag likväl vågar lioppas, at min nastan åtta års
tjenste-tid vid Bibliotbeket, jämte det jag med undervisning, åtminstone så mycket som lian, gagnat den stnderande nngdomen, bör
medelst Högvördigste Herr Doctorens Biskopens ocli ProCancellaliens ynnestfulla åtgärd, göra mig framför lionom befättigad til befordran vid et värck som är lionom så obekant, at lian på dessa
åtta år ej mer än tvänne gånger soin liastigast värit inne i Bibliotheks-rummet. De som för mig värit amanuenser vid Bibliotbeket,
bafva derföre ansedts berättigade til närmare åtanka vid förefallande
ledigheter vid Academien; ocli eliuru syslan ej är trägen, bar den
dock fordrat sin jämna uppvaktning, liäldst jag de sednare åren fått
nastan ensam bestyra om li elä Bibliotlieks-vården, ntan annan vedergällning än et ringa stipendimn, som jag dock de första ocli flästa
åren ej Keller liaft. At mit arbete under de åren jag värit docens
vid Academien, icke bestått blott nti at hvar Termins början intimera, ntan at någre stnderande liållit mödan värdt at tililtä mig,
lioppas jag niine Herrar Förmän lära kunna intyga; äfven som jag
ock både genom sex disputationer ocli tvänne orationer vid solenne
tilfällen, sökt visa min ålioga at göra mig skickelig at tjena vid det
Academiska värket, icke ntan kostnad, under minä svaga vilkor. Af
de 2;ne sidst utkomne delar utaf Historia Bibliotbecse Aboensis, bar
jag tilsändt B. Petter Jusleen exemplar at til Högvördigste Herr
Doctoren Biskopen ocli ProCancelleren öfverlämnas; ocli skulle ännn
denna vår utgifvit de tvänne följande, om den obeskrifveliga trängseln på vårt svaga Tryckeri det ej skulle göra omöjligt; livarföre
jag dermed til nasta Termin nödgas upskjuta. Mine Respondenters
vilkor tillåta mig ej at trycka mycket i sänder, ocli arbetet bar växt
nnder bänderne, då jag velat samla så mycket jag kunnat få rätt
på, så länge de papprar ännn finnas som kunna om vårt Bibliotheks
öden lämna några uplysningar. Om Högvördigste Hein Doctoren
Biskopen ocb ProCancelleren gillar min tanka, så ärnar jag sedän i
disputationer trycka bela Biblioille!'s-catalogen, med nödige anmärkningar, sedän dess inrättning bunnit bj eipäs. Under detta arbetet
bar jag först rätt lärt känna vårt Bibliotbek; ocb det vore et nog
obebagligt öde, om bela förmon af mit arbete, ocb mit bemödande
at i denna lärdoms grenen förvärfva mig någon kunskap, skube
blifva endast den bedern, at nu andra gången få om värkets beskaffenbet underrätta den, som är så lyckelig at blifva mig föredragen
til dess förvaltning. Sysslan är väl icke mycket indrägtig; liäldst
ocb hl. Prof. Lefreen lärer vilja bebålla den lön, som efter afl. Herr
Canc. Rådet Scarin, då nådåret gått til ända, Bibbotbecarien tilfaller.
Men för någon bättre ptsikt til framdeles befordran, ocb a,t tillika
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få med mera frihet och nöje arbeta vid et värk soin jag så mycket
hos mig står önskade bringa i bättre skick, yore det för mig en
stor förmon at komina dertil. Hvarföre jag om Högvördigste Herr

Doctorens Biskopens ooh ProCancellerens ynnestfulla bidragande
dertil, ännu aldraödmjnkast anhåller, och i förtröstan derpå med.
djup vördnad framhärdar
Högvördigste Herr Doctorens Biskopens ocli ProCancellerens
aldraödmjrikaste tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili M. J. Alopaeus
Åho d. 9 Aug. 1774.

Min k. Bror.
Såsom Brunsgäst, bar jag laglig orsak at vara lat skrifvare.
Men en sak soin så närä rör Bror, at jag måste omständligt berätta
derom, måste jag dock oförtöfvat meddela til Brors kunskap; ocli
om andra saker skrifver jag liärnäst. Då förslaget uprättades til
Matliem. Profession, fick Bror väl derå rnm, men det sidsta; detta
knnde dock låta höra sig, om det blifvit dervid. Men emot ali min
förmodan liade Justander lika medbåll i Consist. Acad. bär, soin
S. fordom i Borgå; så at Bror af et särdeles öde altid får at göra
med favoriserade ök. Och det Bror ej lär kunnat tro, är Gadolin
hufvudman för hela cabalen. Men soin hän är slugare än B. så är
ock planen listigare anlagd. Sedän Consist. egen laga kraft vnndna
författning låg i vägen, knnde ej Just. föreslås, efter lian ej speciminerat; det har lian visligen aktat sig före. Likväl ingaf lian
en skrift, deri lian ursäktar sig det lian för flere förfall och ämbetsbin der ej kunnat speciminera; men lofvar göra det framdeles, när
lian blir ledig, om Consist. vill uppskjnta med förslaget dertils, och
ej häldre vill recominendera honom för hans förtjenster, litan specinien, såsom förra gången. NB. Denna skrift ingafs post fatalia,
och föredrogs d. 19 Julii. Gadolin plaiderade då för Justander,
och fick Gadden med sig; men de andre satte sig deremot; och
jag tror at det ock var hela intention; ty speciminerings vägen var
ej den man älskade. Förslaget har dragits nt under den pretext,
att man skulle vänta tils Cancelleren skulle vara tilstädes, soin man
hela tiden hoppades. Redan innan Brors afresa, har Gadolin insinuert Planman, soin ej eller är Bror bevågen, den ideen att Brors
disp. ej vore duglig; at propositionerne yore odeterminerte etc,
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Deruti instämde Planman; bägge anförde det i Consistorio, ooh på
deras intygan, bar Consistorium antagit det som afgjort. Privatim
bar ock PL yttrat den tankan at Bror fått sine propositioner af
Wallenius, ocb ej är sjelf auctor til solut!onerne, åtminstone somlige.
I sit yotum påstår ban ock, at Brors disputation, såsom ej utgörande
et sammanbängande arbete, utan blott strödde propositioner, ej är
lagligt specimen. Åltså bar Bror fått förslaget på en gemen grund,
ocb blifvit uppenbarl. cbicanerad. Bror föreslås i brist af någon
annan som legitimert sig, eburu Brors specimen förklaras för odugeligt, då likväl i det fallet Bror icke ens borde föreslås. Brors
öfriga förtjenster omröras i förslaget ganska legert, ooli med synbarlig passion. För Justander anföras deremot de mäst ömmande
Considerationer; at ban förr baft förslag; at Consist. bar ali anledning at om bans skickligbet bysa fördelaktigt begrep (per inspirationem neml.), ocb oaktadt bans oppositioner nog visat bans styrka,
som af ej den ringaste anledning kunnat på goda sidan kannas. Men
som Consist. olyckl. bundit sig bänderne, i det ban pålagts specimen
det ban ej prsestert, kan ban ej nämnas; dock recommenderas ban
til det bästa bos Cancelleren, (som neml. bar finare bänder at dispensera i Consistorii beslut). Är det ej en gemen konst? Justander
klagar öfver förslaget, understödd af Consistorii vitsord; just som
planen var för Lagus. Jag bar skrifvit Br. Pebr tili i Stockholm
at bos Cancelleren detaillera saken. Skrif ock en inlaga til Consist.
ocb skicka bit den, livari Bror begär til tryckning förslaget ocb
voterings-protoc. efter Bror bört sig deri vara cbicanerad; el. gif
mig, som bättre är, blanquet fullmagt at göra ocb låta på Brors
vägnar, så skall jag bevaka Brors rätt, ocb låta Bror få se dessa
vackra documenter, at Bror må få inkomma med nödiga påminnelser
bos Cancelleren, då Consist. inger sin förklaring öfver Justanders
besvär. Försumma ej at skicka denna fullmagt med det första. Förslaget uprättades d. 27 Julii. Med Justeiingen gick mägta långsamt; ty flere Ledamöter voro frånvarande. Justander lär nasta
post afsända besvär. Bilmark är den som votert bederligast, ocb
rent ut sagt bvad Justander duger.
Hälsa Cousine. Pollins Hist. Ane. är nu ankommen; den kostar
gyllen
exempl. Jag vet ej ännu bvad det gör i Svenskt mynt.
15
bebålla
mit exemplar för samma summa, då bäftningen blir
Bror får
på köpet; jag låter bär bäfta el. binda det nya exemplaret åt mig
i stället. Bror vet väl at Pebr ocb Fredric äro i Stockholm. Adieu!
Brors

ödmj. t:re

H. G. Porthan.

Tili C. C. Gjörweil d. ä.
Åbo cl. 30 Sept. 1774.

Min Herre.

Jag beder om ursäkt för mit drögsmål: jag skulle långt förr
bafva skrifvit, men den medföljande Bok-förteckningen kom mig nr
händerne, så at jag nu först kan återsända den. Nytten af dess
circulation synes bärtils likväl ej värit märkelig; men jag bar nu
tagit afskiift af den, kanske någre flere arbeten ännn requireras.
Disputations samlingen för sistledne vår-Termin, är aldeles complette. Til at någorlunda söka aftjena Min Herres liberalite med
praen. sedeln på års-trycket, skal jag likaledes samla och öfversända
de Dispp. soin framdeles bär utkomma.
En rätt fnllständig Biograpbie öfver Prof. Laxman, är jag ännu
ej i stånd at lämna; jag bar gjort anstalt om at erbålla den ifr.
Petersburg genom Prof. Lexell; jag väntar innan kortt af bonom
de saknade omständigbeterne. Imedlertid sänder jag innelyckte
anmärkningai', soin Secretereren vid Acad. bärstädes Calonius upsatt.
Hau bar studerat med Laxman i Borgo, ocb inbämtade där jämte
bonom grunderne til Nat. Historien, af Lectoren Dr. Borgström.
Denne sidstnämde Lärare, eburu sjelf mycket medelmåttig både til
sin insikt i Matbesi ocli Histoiia Naturali, bar dock meddelt första
grunderne af dem åt tvänne ypperlige disciplar; ban handledde soin
Matb. Docens bär vid Academien afl. Prof. Wallenius uti matbematiken, ocb det är bekant burn långt denne vår saknade Lärare sedän
gick i den vetenskapen. Öfver Prof. Wallenius skal en biograpbie
innan kort införas uti Åbo Tidn. Men at komina til Laxman tilbaka, så var ban bär vid Academien endast några veckor; för sin
fattigdom skull, kunde ban ej dröja bär längre; samma orsak bindrade ock bonom at besöka någon annan Academie. Elere af bans
nu bärstädes vistande med-lärjungar, bafva berättat mig, at lian af
sin fattigdom jämväl var i Borgå så tryckt, at ban ej ägde sjelf
quarter, utan njöt det af sine eamerader; men bans bog för Nat.
Histoiien visade sig redan där särdeles Starck. Nu är ban Cbemise
Professor vid Yetensk. Academien i Petersburg, ocb bar nedlagt sit
Prästa-ämbete. Af Post-Tidn. är bekant, at lian skickades til Moldau
el. Wallacbiet, at ställa i gång ocb dirigera det mynt-värk där skulle
anläggas, ocb bvarvid de af Turkarne eröfrade Canoner skulle nyttjas
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at slå mynt af. Men sedän blef hela förslaget til intet, kanske til
Laxmans lyeka, som denna gången blef nyttjad til ett göromål bvaryid lian ej lär värit van. För öfrigt corresponderar lian med Prof.
Gadd, ocli bar sändt til oss åtskillige rara frön ifr. de Ryske orterne.
Så snart jag om bans öden får den väntade närmare nnderrättelsen,
skal jag den ofördröjel. öfversända.
Defecterne i Åbo Tidn. sänder jag nu med. Hvem som inlämnat
til Åbo Yitterb. Sällskapet öfvers. af Pabeln Sourdin ocli Zardine,
kan jag nu ej erinra mig: men det mins jag, at den är tagen m’
Journal des Scavans för något år på 60-talet, där den finnes ibland
de styeken som kallas Extraits des meilleurs Journaux etc.
Jag ville önska at de Lär de i Tyskland kunde gå upp lofven
emot sine Tyranner Bokbandlarena; den nyttiga ocli reelle lärdomen
skulle ej tappa derpå: men om de bafva nog rygg dertil på förmögenbetens vägnar, skal tiden visa. Jag räds de lära nödgas

magnis exeidere ausis.
Hvad apparence tro vi äge, at ateria den skickelige Phil. Adjuneten Liden med förbättrad bälsa? Den medsände lilla poemen
til bonom är artig.
Hi'. Simmingsköld bar värit lycklig. Jag känner bonom annors
icke, utan af Min Herres periodiska aibeten, ocli et litet poeme af
framl. Baron Tilas til Kammarb. Gfr. Oxenstierna. Ciitiken i Nya
L. Tidn. öfver bans sidsta oration, figurerar nog illa med bans befordran ocli elogeme i Götbeborgske Hvad Nytt? Hän måste äga
vänner som adorera bonom; ocb tillika ha den olyekan, at endast
af dem finnas värd at bållas för et stort genie, -ocli vitter författare.
Annors tyekes det passa myeket artigt, at lian blifvit Helsingii efterträdare; den galla soin flutit nr dennas bittra ocb häftiga penna,
lärer nn tilräckeligen kunna försötmas ntaf den panegyriska honung
som flyter nr Herr Simmingskölds menniskjo-älskande fjäder. Men
få se bvad lian anmärker mot Ciitiken öfver sin oration, ocb om
man får läsa bans svar i Nya L. Tidningarne, eller om det inflyter
i Hvad Nytt?
Jag bar anmodat Capellanen vid Finska Kyrkan Mag. Avellan
at blifva Åbo Bibliotheks commissionair vid Anction på Salviska
Bibliotbeket. Som jag altså sänder bonom en summa pgr, så bar
jag bedt bonom tillika af Min Herre upbandla, ocb ännu i böst bit
öfversända, för Hr. Biskopens ocb min räkning, de böeker på Min
Herres förtekning, som vi. för denna gången åstunda.
Med bögaktning bar jag äran at frambärda

Min Herres ödmjuke tjenare
H. G. Porthan.
2
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P. S. Prof. Lefren är ej ännu återkommen. Är någon apparence at yi snart kunna få de Becker, som för Bibliotbekets räkning
par år sedän requirerades ? Par Min Herre continuation af Flora
Danica? Den måste väl för suiten skull tagas.

Tili okänd
Åbo d. 4 Apr. 1776.

Min K. Bror.

Nu medfölja de 2 begärte Exemplaren af Sjögrens Lexicon,
ocb qnittencet för förord:ne. För Lexica begärtes 6 sk. exemplaret
för fragt, utom prän:snmman; altså står af de öfverskjutande 30 sk.
som Bror liade bos mig til godo, nu icke mera quar, at draga växel
på, än 18 sk.
Den til Bibliotheket skänkte boken är på dess Catalog införd,
ocb kommer väl til pass; ty eburn den förra auctorens värk är
supponeradt, bör man dock bafva jämväl dylike på et offentel.
Bibliotbek; af den sednare piecen bafve vi en edition förut: men
denna är editio princeps. Brors namu figurerar altså på vår Historiska-Index bättre än de gnbbarne som jag i min Disp. omtalar af
Osterbotniska Prästerne, soin bedrade sig med donationer til vårt
Bibliotbek i dess första början.
Ideen om Österbottens separation ifr. Åbo stift, var värkel.
Arkeß. ej särdeles före:
men at hän ej svarade, bärrörde af
lians vanl. olust at blanda sig i affairer som kuona missbaga visst
folk. Utom dess var ban rädd före, at i dessa reductions-tider, någon
prsetext kunnat derigenom vinnas, at klippa något af Osterbotningarnes inkomster; t. ex. vederlagen.
Nästa gång om Cronoby affairen; jag bar ej ännu fått ali nödig
uplysning. At li. koin på Biskops-förslaget, ridiouliseras allmänt,
ocb lägges Prästerskapet til last. Hans förda diset, ocb decrepitude
afmålas ock flitigt af vederbörande bos kungon. Som ban för sin
sjukligbet ej kunde prsesenteras för kungen i sommars af Ärkeßiskopen, bar kungen, som mindes det, en badinant sagt, at Prästerne
nu prsesentert bonom, för att rätta Erkeß:s försummelse. Annu
vete vi ej bvem som får Biskops-syslan. Står förslaget, tros at
Eossen nämnes, par derision: går kungen utom förslaget, som ej
förmodas, tör Celsius ihogkommas. Casseras förslaget, för R:s
olämpbgbet, så tar K. som dernäst kallad af de fläste, boppas få
syslan, i fall ej nytt vai anbefalles.
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Unga Forsman laser lios mig dels, ocli dels lios M. Sai. Kreander: Iran tycks arta sig väl, ocli jag skal ej undorlåta at bafva vård
om lionom.

Ang. Morbror Pebrs dödsfall, är Bror underrättad. Det var
en värkelig förlust för Hofrätten; ocli lian saknas ailmänt. Husets
omständigbeter äro ej fördelaktiga: men Gud ske lof at alla barnen
äro etablerade. Fredric drager nu Secr. lön ifr. Febr. månad.
Moster ger sig tämel. til freds. I Maji månad sägs Hofr. i Wasa
skola sätta sig.
Canc. Hassel bar liaft svår anstöt af slag: lian tros dock öfvervinna, ehuru lian ännn måste lialla sängen. Bilmark bar gift sig
med äldre fröken Hastfehr, Dompr. Prysses stjufdotter. Planman
är gift med Acbrenii dotter i Nousis; bon är en bygglig menniskja.
Jag ocb min Syster bafva Gudi lof! mådt väl. Item andre
anbörige bär på orterne. Under sai. Morbrors långvariga ocb svåra
sjukdom, voro min syster ocb jag nästan ständigt där. Hän visade
under sjukdomen et tolamod ocb ståndaktigbet, som svarade emot
bela bans öfriga lefnad: ocb dödde med en sinnesförfattning soin
kan tjena til mönster. Ass. Bergman, som var bans Medicus, sade
sig ej bafva sedt någon som lian kunnat med bonom jämföra i sinnes-lugn ocb resignation.
Anmäl min respect ocb bälsning bos Cousinerne ocb samtel.
öfrige anbörige. Jag frambärdar med uppriktigaste vännskap
Min K. Brors

ödmj. ocb tr. v. ocb t:re
H. G. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 22 Maji 1778.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Til Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren öfverlämi
ödmjukhet Fortsättningen af inine Disputationer de Poesi
nas
Fennica, som jag fördristat mig at Herr Doctoren Arkeßiskopen
ocb ProCancelleren tilägna. Jag bar trodt mig vara pliktig, til at
nyttja detta tilfället, för att offenteligen förklara ej allenast min
enskilda tacksamma vördnad emot Herr Doctorens Arkeßiskopons
ocb ProCancellerens yimest, som så kraftigt främjat min lycka, utan
ock den tacksambet som vår Finska litterature ocb bela v&r allmänbet är Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren skyldig ocb
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lios alla hederlige sinnen så lifligt brinner. Jag vågar hoppas, det
Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren anser detta mit
företagande med vanlig ocb så ofta tilförene ertedd ynnest; hvilken
skal upmuntra mig at fortfara med detta ämne, som icke synes vara

ointeressant, ocb bvaruti jag bunnit förse mig med tämmeligen rika
samlingar.

Herr Doctoren, Arkeßiskopen ocb ProCancelleren täckes icke
obenäget anse, at jag nu först bar den aran at öfversända de bägge
första fortsättningarne; jag förmodade at veckan efter deras utgifvande, få jämväl den tredje tryckt: men trängseln på vårt genom
interessenternes trätor ocb processer i förvirring bragte boktryckeri,
frnstrerade ej allenast detta mit bopp, ntan tvang mig ock at samtycka det bemälte tredje stycke sknlle uppsättas med annan stil än
de bägge nästföregående, lika som desses stil är obk de förr utkomne. Ja det sednare arket af tredje stycket måste lämnas otryckt,
tils promotion i Pbilos. Faculteten bunnit för sig gå, emedan ali tiden
beböfs att få Oandidaternes gradualer tryckte. Jag ärnar efter hand
på sådant sätt complettera alla minä påbegynte disputationer, at jag
låter speciminanter respondera för 2 til 3 arck i sänder; gradualisterne åter måste sjelfve skrifva sine prof, eburu det ofta är mödosammare atomsnygga dem, än at skrifva hela arbetet ifrån början:
men jag tänker väljä desse sednare slags respondenter med mera
flit, ocb önskar dem ej månge. Så snart jag hinner få flere delar
af Poesis Fennica tryckte, skal jag ofördröjeligen dem til Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren öfversända.
Så snart möjeligt blir, skal jag låta trycka den i går haline
Parentationen öfver Sai. Herr Cancellie-Bådet Hassel. Om Herr
Kongi. Secreteraren Fredenbeim dertil samtycker, ville jag häldst
liafva den under mine ögon tryckt, med den stil som i de bägge
förste nu ödmjukeligen öfversände stycken af Poesis Fennica är
nyttjad; då jag skulle förskrifva tjenligt papper, ocb arbetet innoin
Julii månad kunde fullbordas, emedan vår Promotion skal ske den
30 Junii. En annan sak vore det, om det för mig blefve görligt,
at i sommar göra en resa öfver til Sverige; då oration bäldst i
Stockholm kunde tryckas: men detta är jag ej ännu i stånd at
afgöra.
Den genom flere berättelser bitbragte tidning, at Herr K.
Secreteraren Fredenbeim är på vägen at göra et i alla afseenden
lyckligt gifte, bar icke allenast bögeligen fägnat alla Hans vänner
bärstädes, ntan upmuntrar mig ock, at Herr Doctoren Arkeßiskopen
ocb ProCancelleren til en så glad bändelse i ödmjnkbet på det aldrahjerteligaste febcitera: en bändelse, som i så många bänseenden
blifver Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren bugnelig!
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För min försummelse at Herr Doctoren Arkeßiskopen ocli ProCancelleren förnt med skrifvelse i ödmjukhet uppvackta, anhåller
jag aldraödmjukast om Höggunstig tilgift: genom flere upskof, timmade emot flere de bäste föresatser at förbättra mit fel, blef det
snaib så stort, at jag blygdes för mig, ocb förlorade allt mod at
detsamma afhjelpa. Men då jag nn funnit en utyäg at åter upmuntra
mig til at öfvervinna mit deconragement, skal jag liärefter vara upmärksam at förekomma en sådan förlägenbet.
Jag har af våre Finnars Troll-rnnor tagit mig anledning at
något tala om den med dem förknippade vidskeppelse. En bedröflig
bändelse som i Savolax nyligen sig tildragit, bestyrker nödvändigbeten af den olyckliga inbillningens utrotande om deras kraft ocli
värckan. En Bonde-son dödde af någon trån-sjuka; fadren misstänckte en i soimen bekant så kallad troll-karl, för at med sin konst
hafva vallat dess sons död; kanske något löst dennes liot, torde
styrkt lionom i sådan misstancka. För at hämnas, ocli befria soknen
ifrån en så farlig kari; koin lian öfverens med sin granne, at denne
sknlle vid et tilfälle nte på marcken mörda den förmente troll-karlen; livilket skedde, ocli den döda kroppen blef til gärningens fördöljande upbränd: men brottet yppades dock, ocli bägge mördarena
aro af K. Hofrätten dömde til döden. Fadren har til sin misstanka
ej kunnat uppgifva andra skäl, än lösa ocli dåraktiga presumtioner.
Ofver framl. Hofrådet Arekenholtz, håller jag på at förfärdiga
en parentation: men är stadd i stor brist på subsidier. Yore jag
rikare på materialier, torde jag fallit på den tanckan at lialla talet
på Svenska; men nn måste jag fördölja min fattigdom under Latinska
ord, om hvilka färre domare förmå yttra sig.
Framdeles torde-jag våga at falla Herr Doctoren Arkeßiskopen
ocli ProCancelleren besvärlig med anhållan om biträde til Samlingen af Finska ordspråk, livilken jag är sinnad at förbättrad ocli tillökt
utgifva, i form af Disputationer, dock at flere exemplar tryckas, så
at de, när titelbladet ändras ocli theserne borttagas, kumia passera
för en slags bok.
Framföre 6:te delen af Poesis Fennica, ärnar jag införa en Dissertatio Epistolaris om Finska folkets ursprung ocli ålder, med någre
flere dithörande anmärkningar, til följe af Herr Kammarherren
Burenskölds anmodan. Om jag kan erhålla del af någre gamle
Byske visor, med öfversättning, sådane som omtalas i företalet af
Fransko öfversättningen utaf Cheraskoffs Combat de Tzesme, torde
jag af dem få något ljus om Finske Eunornes ålder, med hvilka de
skola äga mycken likhet, såsom aldeles skilde ifrån nyare Eyska
poesien. De Gråt-runor som Grekiske Karelarena bruka, och af hvilka
jag har en tämmeligen fullständig samling, som skal nyttjas i föl-
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jande delarne af Poesis Fennica, tyckas vara en medel-art mollan
Ryske visor ooh Pinske Rnnor.
För at visa något prof af våre literariske försök, tar jag mig ock
frihet at medsända tvänne under mitt prsesidio utkomne gradualdisputationer: den förre är början til en suite af 4 dylike; den
sednare lär respondentens broder continuera.
Med fnllkoinligaste vördnad frambärdar oaflåteligen
Högvördigste Herr Hoctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
H. G. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 23 April 1779.

Högvördigste Herr Hector, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Såsom jag här på orten icke kunnat träffa något fniistän digt
exemplar af Bisk. Agricolas Finska Öfversättning af Psaltaren, hvarutur jag vore i stånd at supplera de tvänne blad soin fattas i företalet
uti det exemplar soin lii. Hr. Kalm förärt til Academiens Bibliothek;
så anbåller jag ödmjukast, at Herr Hoctoren Årkeßiskopen ocb ProCancelleren täcktes låta Cand. Bonsdorff, hvilken jag äfven derom
tilskrifvit, utur Herr Hoctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
Exemplar afskrifva desse felande blad, neml. B II ocb B 111, eller
sidorna 9 —12 af bemälte företal, ifrån orden: Tellens etc. til ocb
med den versen soin går näst för: Qnin carhu sikiöns noleskele. Hermedelst blir vårt Bibliothek dock försedt med et bjelpeligt exemplar
af hela B. Agricolas Öfversättning af Bibliske Böckerne; bvartil jag
är öfvertygad at Herr Hoctoren Årkeßiskopen ocb ProCancelleren,
af vanlig ynnest för vårt Lärobus, täckes bidraga.
Under min Jul-resa i Österbotten, fick jag se et portrait öfver
Probsten Brenner i Cronoby, graveradt om jag mins rätt, af bans
broder Ass. Brenner. I fall Herr Hoctoren, Årkeßiskopen ocb ProCancelleren icke redan äger det i sin talrika samling, skal jag det
förskaffa.

Angående Bisk. Juustens adelskap, boppas jag innan kortt få
fullkommelig redo. Prof. Calonius båller på att utarbeta en historia
om Finlands Lagmän ocb Häradsböfdingar, så vida af gamle domar
ocb protocoller om dem någon kunskap kan eiliållas; ocb då lian i
denna afsikt genomläser K. Hof-Rättens Archivum, så förekom bonom
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soin af Hof-Eätts-Fiscalen var begynt emot Paul Juuston,
Under-Eyttmästare, för det lian brukade adelig sköld ocli vapen,
hyartil bemälte Juusten påstod sig äga rätt i anseende til det lians
Fader Biskopen förunnte adelskap. Huru saken aflopp, bar lian ej
äxmu funnit; inen boppas framdeles, då lian kinner med läsningen
fortfara, få rätt derpå. En Synodal-Oration af bemälte Bisk. Juusten,
kalien i Åbo 1572, kar vårt Bibliotkek i gammalt Manuscript. Den
var bunden tilkopa med et exemplar af K. Jokan lll:s Kyrkoordning, soin här på en auction nyligen såldes.
I fall Hans Kongi. Maj:t täckes be-vilja mig allernådigst permission, kvarom jag kos Hans Excellence vår Acad. Canceller supplicerat, så kar jag ärnat i nästa månad göra en resa på 4 månader
til någre Tyske orter, såsom Göttingen, Leipzig, Halle, Berlin etc.
Jag ärnar då se tili, at tilkka kunna gagna vårt fattiga Bibliotkek,
jämte det jag söker inkämta visse underrättelser ock kunskaper soin
ligga i min väg. Kunde jag i något mål derunder äfven tjena Herr
Doctoren Arkeßiskopen ock Pro-Cancelleren, så skuke jag räkna
det för en glad förmon.
Til 4:ta Tkeol. Professio, kvartil snart förslag lär komma at
uprättas, kafva sig anmält Prof. Nääf, Probst. Dr. Avellan ock Tkeol.
Adj. Deutsch; Jag vet ej ännu visst, om Prof. Lefren ock Hector
Cavander söka.
Prof. Avellan, som värit närä döden, börjar nu repa sig. En
af våra förmögnaste köpmän, Granberg lieminä ifrån Lillkyro, afled
i förgår af något kastigt tilstött slag; lian var redan på vägen at
tilfriskna ifrån en feber som någon tid plågat konom.
Yår Acad. Trägård repar sig vackert. Jag hoppas at under
min ntresa också kunna vara den til något biträde.
Ehuru tidig vår vi kade, så synes dock sommaren långsamt
vilja infinna sig; kali blåst, ock tätä nattfroster hindra växternes
trefnad ock fortkomst.
Med fullkomkgaste ock oaflåtelig vördnad framkärdar

en action

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ock ProCancellerens
allerödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili A. L. Schlözer.
1. Von Finnland überhaupt, Juni 1779.
Finnland ist, besoxiders was seinen nordlichen Teil und das
des Landes betrift, lange nocb nicht so angebaut nnd bevölkert, als es mit der Zeit werden kan. Die sehr vielen LandSeen
nnd G-ewässer, die es durcbkreuzen, grosse Wälder, nnd weitlänftige
Slimpfe und Moräste, nenien nocb den grössern Teil seiner Oberfläcbe ein. Die leztern tragen auch viel dazn bei, dass das Kiima
ranb und kait ist; welcbes jedocli augenscbeinlich in der Maasse
milder wird, als das Land mer angebaut wird: daber aneli allgemeiner Misswacbs, der von einfallendem Frost kerriirt, in den lezteren Jaren weit seltener, wie vordem, gewesen ist. Der Eifer also,
womit die Einwoner seit einiger Zeit sekon an der Abzapfung und
Austrocknung dieser Stimpfe, dieser Quellen der Kälte, gearbeitet
liaben, und womit noeli immer fortgefaren wird, verspriebt dem
Lande in mererer Kiicksickt beträcbtliclie Yorteile.
Die Anzal der Einwoner, die durck den unglncklicken und
mörderiseken Krieg zu Anfang dieses Jakrhunderts, und die darauf
erfolgte russiseke Ueberwältigung, so sckrecklick vermindert worden
ist, ist jetzo in einem starken Zunemen. In etwa 30 Jaren, als so
lang das TabellWerk im Grange ist, soll sick die Volfcmenge verdoppelt kaben, ohne dass Einwanderungen von aussen dazu geholfen
kätten. Am nierklicksten ist die Zuname in den nordlicken und
innei'en Gregenden des Landes, die sonst am wenigsten bevölkert
gewesen. Die Pockenlnoculation, die in Ostßotnien iiberall, auck
beim gemeinen Yolke, Mode ist, liat dort manckes Leben gerettet.
Wie tlberkaupt liier die Menscken wacksen, weisen die vielen
Kircken aus, die von Jar zu Jar zugebaut werden ratissen. Weil
man nickt gerne Pastorate telit: so vermert man uni so viel mer
die unter jenen stekende Kapellen. Kirckspiele, die vor 20 bis 30
Jaren nur 1, 2 o der 3 Kiroilen kätten, kaben nun der en 4 bis 6.
Und die Aufbauung neuer Kirchen liat immer zugleich einen merklicken Einfluss auf den gesckwinderen Fortgang des Anbaus des
Tn n pre
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Besonders kan man an dem Kircbspiele Lill Kyrö, im
siidlicben Teile von Ostbotnien, nalie bei AVasa, seben, wie weifc es
mit der Urbarmacbung gelit. Anf einem Eaume von ungefer 1
Meile wonen zwiscben 150 und 200 Hemmansbanern, die von ibren
Aeckern järlicb ungefer 6,000 Tomien Gretreide erndten. IJnd dieses
Kircbspiel liegt gleicbwol gegen 40 Meden nordwärts von Åbo. Ein
anderes Beispiel giebt das Kircbspiel Laibela, das in den Abbandl.
der Stockbolmer Akad. bescbrieben worden. Der Ackerbau gebngt
in diesen und andern nabe gelegenen Kircbspielen so gut, dass der
biesige Eoggen unter dem Kamen Vasa-Roggen in Scbweden bäufig
zur Aussaat gesucbt wird.
So gar ziebt sicb der Landbau bis nacb Lappmark binauf. Hier
sind 3 Kircbspiele, die unter das Stift Ab o gebören, deren Einwoner
alle finniscb versteben, ibr Cbristentum in dieser Spracbe lernen,
und finniscben G-ottesdienst baben, daber die zu ibnen gesandte
Missionarien oder Priester nicbt Lappiscb zu lernen braucben. In
zweien von diesen Kircbspielen (wovon das stidbcbste Kuusamo obnlängst von dem Pastor Lagus in den Abbandl. der Stockbolmer
Akademie bescbrieben worden) baben sicb finniscbe Kolonisten niedergelassen, die nunmer Bauer® und keine Komaden sind. Die
Lappen selbst sind daruber von Kuusamo fast gänzlicb ausgezogen,
demi diese lassen sicb nie in Bauern verwandeln. Sie baben einen
äcbten Beduinen-Stolz: und nocb neuerlicb scblug ein Lappe seine
Tocbter einem Biirger einer scbwediscben Stadt ab, weil dieser kein
Nomade werden wollte. AVer unter ilinen 200 Eentiere bat, kan
bloss von seiner Heerde leben; wer weniger bat, muss sicb aucb
mit andern NarungsArten nebenber, als mit Eiscberei, BiberJagd
etc., abgeben. AVer 2,000 bat, passirt scbon ftir einen reicben Lappen.
Umgekert sind einige Einwoner im nördbcbsten Teile von Ostbotnien balbe Lappen geworden, und baben von diesen ibren Kacbbarn die RentierZucht gelernt. Sie melken diese Tiere aber nicbt,
wie die Lappen tun; sie baben sie aucb nicbt unter beständiger
Aufsicbt, nocb minder zieben sie mit solcben nomadiscb berum:
sondern sie fangen sie im AVinter vermittelst einiger zam gemacbten
Eentiere, denen die iibrigen an solcbe Orte binfolgen, wo man sie
leicbt greifen und scldacbten kan; nur so viele lässt man leben, als
zur weiteren Zucbt nötig sind. Diese Eentiere nären sicb im AValde,
des Sommers von Oras und Laub, und des AVinters von EentierMooss, welcbes hier in Menge vorbanden ist. Sie fressen aucb tröcknes Heu sebr gerne: daber die Bauern ihre Heu-Scbober vor ibnen
wol buten miissen, die dort nicbt, wie im siidlicben Finniand gescbieht, des AVinters in Scbeunen verwart werden. Das Fleiscb
dieser Tiere ist sebr wolscbmeckend, und wird friscb im Lande
Landes.
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lierum, bisweilen bis nacb Åbo berunter, zum Yerkauf gesandt. Einige Compagnien unsrer Truppen, die vor einigen Jaren, der Pest
wegen einen Gordon anf der nordlicbsten Gränze gegen Russland
zogen, bekamen meist RentierFleiscb zur Kost. Man lässt es aucb
gefrieren, und dann bältes sicb lange Zeit sebr gut. Der Wolf ist
der gefärlichste Eeind dieser Tiere; er ricbtet aucb grosse Yerwiistungen unter den wilden Rentieren an, die sicb nocb, in den weitläuftigen Waldungen in obern Teile des Landes, in grossen Heerden
aufhalten, und von den Bauern gejagt und erlegt werden. Aber
dieser ibr Eleiscb ist magrer, wie der zamen ihres; vermutbcb weil
sie so stark und oft merere Meden gejagt werden, ebe sie fallen.
Das Schivenden, welcbes vordein die gewönlicbe NarungsArt
der Finnen war, ist in neueren Zeiten durcb Yerbote an einigen
Orten ganz abgescbafft, und an andern sebr eingescbränkt worden.
Der Mangel an einer binlängiicben Anzal narbafter Städte ist
ein wicbtiges Hinterniss fur unsern Landbau. In den obern Orten
baben die Einwoner 20 bis 60 scbwediscbe Meden bis zur näcbsten
Stadt: also verstebt es sicb, dass es ibnen scbwer werde, ibre ¥aren abzusetzen, und dass sie folglicb wenig Aufmunterung zum
Fleisse baben. Im Winter bringen sie alle ibre Waren auf Scblitten
in die Städte berunter: auf Einen Scblitten mit Einem Pferde, wobei der Baur nebenber zu Fusse läuft, legen sie 4 bis 5 Tomien
Getreide, ausser dem Futter fiir Mann und Pferd; und so auf einer
Reise bringen die am weitesten weg Wonenden 4 bis 6 Wocben zu.
Der answärtige Händel ist beträcbtlicb. Ausser der Fart nacb
Stockholm, welcbe Stadt von bier aus mit Brennbolz, etwas Getreide,
Fiscben, Scblacbtvieb, Salzfleiscb, Butter, und andern Yictualien
verseben wird, scbiffen wir Tbeer, Pecb, Bretter, Planken, Balken
etc. in beträcbtlicber Menge an fremde Orte aus. Die jetzigen amerikaniscben Unruben baben den Preiss dieser Waren ansehnlicb erböbet, und ibren Absatz befördert. In Ostßotnien, wo vorziiglicb einige Städte einen ansebnlicben Scbiffsbau treiben, wird aucb mit
FöbrenScbiffen gebandelt, dergleicben die Engländer bauptsäcblicb
in den lezteren Jaren merere bestellt und aufgekauft baben.
Unsre vornemste Scbiffart gebt nacb dem mittelländiscben Meere,
wober wir unser Salz etc. bolen. Docb bändein aucb die siidlicben
kleinen Städte, die keine Stapel-Gerecbtigkeit baben, als Raunio,
Nystad, Nådendal, Eckenäs und Borgo, nacb den an der Ostsee belegenen deutschen Orten, als nacb Stralsund, Rostock, Wismar, Liibeck, Flensburg u. s. av., wohin sie etwas Tbeer, Bretter, Balken
(läckter), und bölzerne Gefässe bringen; welcbe leztere unsre Bauern
im Winter verfertigen, und die aucb in Kopenbagen etc. Absatz
finden. Die Ausländer selbst kommen, wegen unsers ProcluctPla-
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cats, niclit häufig zu tms: nur dann und wann sieht man in Åbo mid
Helsingforss ein Schiff aus Holland, Wismar, Wolgast, und Stralsund.
Unser Qartenbau bat in lezteren Jaren beträchtlicb zugenommen. Man bat niclit blos im siidlichen Teil des Landes Kirscb-Birnund Aepfelbämne; sondern man zieht sie aneli allmäbch böber nach
Norden binauf, so dass man jetzo sebon reifes Obst bei Jakobsstad,
50 scbwed. Meilen nordwärts iiber Åbo, findet. Der europäisebe
Wallnussßaum yertragt unser Kiima niclit; aber der kanadisebe, den
Hr Kalm ins Land gebracbt, kommt ziemlicb fort. Von CtartenG-e-wäcbsen zieben wir am bäufigsten weissen und braunen Koi, aueb
Savojer und BlumenKol, Wurzeln, Bonen, Spinat, und Sparges.
Die Bewoner der finniseben Scbeeren nären sieb eigentbcb von
Fischen. Yiele von ibnen, die gleicbwol fiir Bauem angeseben werden, baben gar keinen Landbau, und komien aneli keinen baben,
weil sie auf nackten Klippen wonen. Sie fiseben insonderbeit Strömminge, die aueb stark nacb Stockliolm geben, und deren Menge
macbt, dass man niclit so viele Heringe brauebt.
Erbebbcbe BergiverTce bat man nocli niclit im Lande gefunden
oder aufgenommen: nur eine 7 bis 8 Meilen von Åbo neulicb aufgenommene Kupfergrube soll gute Hoffnung von fortdaurender Ausbeute geben. Yerscbiedene an der Kiiste angelegte Eisenwerke, 18
in allein, bolen ihr Erz von Eoslagen, und setzen ibr Eisen grössenteils in Stockliolm ab, wobei der SeeTransport ibr G-ewerbe sebr
erleicbtert. Ein Eisenwerk, das in Kuopio auf SeeErz (welcbes mit
Hamen aus dem MeeresAbgrund beraufgebolt wird) angelegt worden, bat niclit gedeiben wollen; vermutlicb blos, weil es in eines
sebr unwissenden und unvermöglicben Eigentiimers Hände fiel.
Seit dem J. 1775, da der König uns besuebt, imd einen grossen Teil des Landes durebreist bat, sind versebiedene merkwiirdige
Anstalten zum Aufkommen desselben getroffen worden. Um die
Communication zwiscben den Einwonern zu befördern, sind von
Sawolas aus, bis an die Kiiste von Ost Botnien, 2 scböne neue Heerstrassen, die Eine 30 bis 40 Meilen lang, mit Kosten angelegt worden, worinn man schon ziemlicb weit gekommen ist.
Die Stadt
bat
auf
eine
bequemere
Tavastelms
man angefangen
Stelle zu verlegen; wodureb zugleicb mer Eaum gewoimen worden, die clabei
Zu mererer
gelegene Festung zu erweitern und zu verbessern.
Bequemlicbkeit der Einwoner, und gescbwinderem Abscbluss der
Sacben, bat der König, ausser dem Hofgericbte in Åbo, das beim
Anwacbse der Einwoner und Processe niclit mer so gescbwind wie
vordem arbeiten konnte, ein andres in AYasa fiir Noi'dFinnland
erriebtet. Aueb bat er die Anzal der LandsHauptleute von 4 bis
auf 6 vermert, und die AYonsitze von einigen, von der Kiiste weg
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in das Innere des Landes hinauf, verlegt, so dass sie mm in Uleåborg, Wasa, Åbo, Tavastebus, Heinola und Kuopio, wonen. Die
heiden letzeren Orte waren sonst nur blosse Dörfer; nun sind Häusser da ftir die Landsbauptleute gebaut: und in Kuopio ist bereits
mit Anlegung einer neuen Stadt der Anfang gemaolit, die eine liribsclie Lage bekommen wird. Perner kamen auch zu den bisherigen
3 Lagmännern 2 neue, wovon 3 unter dem Hofgericbte Åbo, und 2
unter Wasa, steben. Eben so wurden aucb 2 neue Häradshauptleute
gemacbt, so dass deren nun 9 unter dem ersteren Hofgericbte, und
2 unter dem lezteren, steben 1).
Da aber dieser Orte und des ganzen Landes Aufkommen bauptsäcblicb auf der Eröffnung einer leicbten Communication zwiscben
ibnen und dem Meere berubet, die nm - durcb Kanille und klinstlicbe Parwasser zu erbalten ist; so ist aucb biezu scbon Anstalt und
ein Anfang gemacbt worden. Das Gebirge, das eine niedrigere Portsetzung von der grossen Kette von Felsen zwiscben Scbweden und

Norwegen ist, und in verscbiedenen Annen durcb das Land streicbt,
teilt alle seine Gewässer in 3 Stricbe. Einige ergiessen sicb durcb
merere Ströme in den botniscben Busen; andre fallen, vornämlicb
durcb den KymmeneFluss, in den finniscben Busen; und nocb andre
stiirzen sicb durcb den Pluss AYosen in den See Ladoga. Zwiscben
den heiden ersten Stricben will man Zuerst eine Communication
einricbten; die man nm so viel mer fiir möglicb bält, weil die Katui'
selbst biezu eine wie wol scbwacbe Balin gezeibnet liat. Die bobe
Lage des Landes, welcbe viele und steile AVasserfälle in den Pirissen verursacbet, mädit zweifelsobne den A orscblag kostbarer, und
merere Scbleuzen notwendig: allein die Yersucbe, die scbon gliickbcb gemacbt worden sind, zwei Gewässer durcb einen Kana! zu vereinen, der einer ansenlicben Strecke Landes freie Part bis nacb
Tavastebus verschafft, beweisen, dass man sicb allen erwiinscbten
Fortgang davon vei'sprecben kan. Man sagt, die Natur selbst babe
neulicb bei einer ungewönlicben Plut ein Stiick Landes durcbbrocben,
wo man einen Kanal zu graben angefangen, und babe sicb folglicb
zur Beförderung der Arbeit willig bezeigt.
Die Posten sind bei uns völlig wie in Scbweden; fiir 1 Pferd
wird die Meile, nacb der neueren Erböbung, 4 Scbill. bezalt, wobei der
T

*) Da die Gränze zwiscben den Eronen Scbweden und Russland noch auf einigen Stellen streitig ist: so gehbren die Einwoner dieser strittigen Bezirke, die etwa
40 bis 60 Homman ausmachen, zu keinem von teiden Reicben, sind also von allen
KronAbgaben frei, und entriohten blos an die Predigor der Eirohen, zn denen sie sioh
halten, ihre gewönliche Abgaben. Wenn sie Streifcigkeiten haben, so treten Richter
aus heiden Reichen zusammen: auoh die hoheren Geriobte, an welohe appellirt wird,
narissen als-denn von heiden Seiten mit einander correspondiren.
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Postilleni zu Fuss nebenher läuft, und fur ilm also kein zweites Pferd
Ein besondrer Beweis von der Industrie der
bezalt werden darf.
Einwoner ist aneli der neue Weg, den die Bauren zwischen Wasa und
Christina auf eigene Kosten angelegt liaben. Dieser gelit nun in gerader Linie 5 Meilen lang, und läuft durch, einen grossen Sumpf, wo man
erst durch Faschinen etc. liat Grund niachen miissen. Der alte Wee
zwischen bemeldten Städten gieng 3 Meilen uni, die nun erspart werden.
Unsre Landniesser, Schiller von Runeberg, messen nicht blos,
sondern machen aneli andre Beobachtungen, die fiir unsre StatsEegistratur (Tabellwärk) wichtig sind. Zur Probe ihrer KirchspielsBeschreibungen (Sockneßeskrifning) kan folgender Auszug einer
„Beschreibung des Pastorats Malax in Ostbotnien" (blos des HauptPastorats, die Kaplaneien ungerechnet) dienen, so wie solcher in
den Äboer Zeitnngen 1771 N uin. 12 und 14 steht:
O

[Så följor aftryck af ifrågavarande beskrifnmg; aftryokos icke här].

Die Einwoner des Landes sind meist Finnen. Doch an der
Kiiste, vom Kymmene an bis nach AltKarleby in Ostßotnien hinauf, ivonen Schweden. die, vermutheh sclion in älteren Zeiten, teils
von selbst sich da niedergelassen, teils aneli als Kolonisten angesetzt
worden sind, wie die Schweden das Land eroberten, uni als Yormaur gegen die Streifereien der Finnen, und zu einer Besatzung,
um sich der Seekiiste zu versichern, zu dienen. In Åbo sind auch
noch deutsche Familien, vermutlich noch von den Zeiten der Hansa
her, iibrig, wie ihre Kamen Pipping, Witfot etc. anzeigen (auch
Sachs heist jetzo noch so viel wie Grosshändler).
Die Evangelische Eeligion ist zwar die herrschende im ganzen
Lande: doch in Karelien finden sich noch Bauern, die seit der Zeit
her, da diese Provinz unter Eussland stand, sich noch zur griechischen Kirche bekennen, wobei man sie auch in völliger Ruhe lässt.
Sie liaben aber schon sehr abgenommen, und in der Maasse, wie
Licht und Kentnisse bei ihnen eindringen, nemen sie noch immer
mer ab. Koch liaben sie 2 Kirchen zu Libelitz und Ilomanz, wo
ihnen russische Priester den Gottesdienst lialten. Diese werden
ihnen von Eussland aus zugeschickt, stehen aber doch unter der
Aufsicht des Consistorii zu Borgo, und zeiehnen sich gemeiniglich
weder durch Gelersamkeit noch wiirdige Sitten aus. Auch mit KirchenOrnat liat die russische Eegierung diese Kirchen beschenckt.
Die Eegierung tiber die Kirche fiiren 2 Bischöfe, nebst den
DomCapiteln in Åbo und Borgo. Zum Lehrwesen gehören, ausser
der Universität zu Åbo, ein Gymnasium in Borgo, das 5 Lectores
imd einen Adjunct liat; eine KathedralSchule in Åbo, und 7 TrivialSchulen, ausser den Pädagogien in den Städten, und den LandIn Paldamo im Lehn Dhleå, einein der weitläuftigsten
Schulen.
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und nock am wenigsten angebauten Kirchspiele in Finnland, war
bisber nnr eine Kircke mit 1 Pastor und 3 Kaplänen, von denen
immer, Reike um, 2 zu Hause seyn, und die andren 2 im Kirchspiel
keruin reisen miissen. Die leztern kaiten Gottesdienst im den Dörfern, kateckisiren, taufen Kinder etc. Aber dieses Reisen selbst ist
sekr unbequem; im Sommer gesckieket es zu Pferde, im Bote, oder
zu Fuss; im Winter im Scklitten, oder auf Schrittsckuken. Solckergestalt sind diese Geistlicke wirklick eine Art von Missionarien;
daker sie aneli bei Beförderungen voi 1 ikren Mitbriidern etwas zum
voraus kaben. Kun aber ist man darauf bedaekt, eine oder merere
Kapellen in diesem Kirckspiele zu erbauen.
Die finniseken Einwonei' kaiten ikren Gottesdienst in finniScker
Spracke, und sind mit allen zum Unterrickt des gemeinen Manns
nötigen Biickern in ikrer Mutterspracke verseken (auck Hrn. D.
Millers bibliscke Historien sind finni sek übersetzt). Aber alle Leute
von Stande, und die nur einige Erziekung genossen, versteken und
sprecken auck sckwedisck. Sckriften, die bei den Gericktsstiilen
eingegeben werden, miissen auck, so wie die Protokolle und Urteile,
sckwedisck seyn. Jedock gesekiekt das Yerkör und die Untersuekung, wenn gemeine Leute vor Geiickte sind oder miteinander
streiten, in finni scker Spracke: um deren willen ist auck das sckwediseke Gesetzbuck ins finniseke übersetzt; und alle allgemeine Publicationen und Yerordnuugen, die an finniseke Gemeinden gesekiekt
werden, werden finnisek gedruckt. Auf die Art bleibt diese Spracke
in ikren alten Gränzen, und kan unter dem Yolke nimmermer durck
die sckwediscke verdrungen werden. Im J. 1777 fieng man gar in
Åbo eine finniseke Zeitung an; sie korte aber beim Ende des Jars
wieder auf, weil der Yerleger zwar keinen Sckaden, aber dock auck
keinen Yorteil dabei katte.
Die Armee in Finnland bestekt gewönlick in 2 Regimentern
Dragoner, und 6 Infanterie, lauter eingeteilten Truppen: ausserdem nock 2 Garnisonßegimentern, einigen Compagnien Artillerie,
einigen Compagnien leickten Dragonern, einein Corps Jäger zu Fuss,
den Freiwilligen von der Armee-Flotte, und den KronßotsLeuten.
Helsingforss wird durck seinen fiirtrefkeken Hafen, und die aussen vor belegene stattlicke Festung Sweaborg, merkwiirdig, welcke
leztere den Eingang und den Hafen der Stadt besekutzt, und ausserdem nock innen einen eignen Hafen fiir sick kat, worinn cke
ganze finniseke Skärgårds Flotte, oder die so genannte Armee-Flotte,
liegt, nebst SckiffsWerften, Docken etc.
In jedem Lekn ist ein ProvinzMedieus: und folgkck, da die
LandsHauptmannsckaften Åbo und Tavastekus aus 2 Leken besteken; so sind im ganzen Lande 8 solcker Aerzte.

Tili

A. L. ScWözer 1779.

23

Die neue scbwediscbe Tracht ist aueb in Finnland unter allen,
die niebt zur untersten Klasse geliören, allgemein. Audi das neue
SilberGeld ist niclit rar bei uns.
Noeli einige blos leritische Amnerkungen. Die Finnen wissen
niebt, dass sie Finnen lieissen: sie selbst nennen sieb Suomalaiset,
und ihr Land Suomi. Lezteres AVort, sagen bisber alle ausländisclie
G-escliichtForscber, kommt von Suo, ein Morasi, und maa, das Land:
allein so milsste es Suomaa lieissen. Yielmer kommt es mit Saame
oder Sabine liberein, womit die Lappen ilir Land und Yolk bezeicbnen, von welcliem AYorte sicli aber keine appellative Bedeutung
Anele Länder in Finnland baben einen doppelten
Angeben lässt.
Nainen; einen scbwediscben, und einen inländischen finniseben. Tawastland beist finniscb Hämemnaa. Ostßotnien beist Pohjanmaa
(Nordland), odei' aueb Kainu oder Kainunmaa. Sawolax aber beisst
aueb finniscb Savolaasi oder Savonmaa; und Kareben Karjalaumaa.
Nyland beist finn. Uusimaa; dies ist eine Uebersetzung des scbwediscben Namens. Åbo beist finn. Turku, vermutlicb vom scbwed.
Torg, ein Marktplatz; und wird solcbes also aufängiicb Urbs per
Finniscb, Estniscb, imd Lappiscb,
excellentiam gebeissen baben.
sind niebt mer von einander versebieden, als wie deutscb von scbwediscb: aber docb verstebt kein finniseber Bauer einen estniseben
n. s. w.

11.
o

Von der Stadi Åbo, besonders der dortigen Universität.

ist in mererem Betraebt die Yornemste Stadt im Lande,
treibt den stärksten Händel, und liat die wicbtigsten Fabriken: eine
ansebnlicbe Zuckersiederei, 2 TobaksFabriken, 1 TucbFabrike und
nocb 2 kleinere ZeugAYebereien, 1 Seiden- und Baumvollen AYeberei, 2 Seilerbalinen, 2 ScbiffsAYerfte, das eine blos fiir kleine
Farzeuge, und 1 PapierMiile nabe bei der Stadt. Die beste Grlasliiitte im ganzen Königreicbe ist niebt weit von Åbo, und gebört
einein dasigen Kalifinanne.
In Åbo und AYasa sind öffentbcbe Lazarete. Das erstere, welcbes älter und grösser ist, und zugleicb den dortigen Medicinae
Studiosis die Erlernung der Praxis erleicbtert, liat dureb verchiedene Testamente, und besonders dureb ein ansenlicbes G-eschenk
eines wiirdigen Landsmanns, des seel. Hrn. Jobn Spiekers in London, einen sieberen Fond erhalten.
Auf der bier wärend der Minderjärigkeit der K. Christina
erriebteten Universität, wird die finnisebe Jugend unterwiesen.
Aus Scbweden kommen wenige bieber. Yön russiseben Untertanen
studiren verschiedene aus den abgetretenen finniseben Provinzen
Åbo
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liier, die dereinst in ihrem Yaterlande geistliclie oder Justizeßedienungen beMeiden wollen; denn die Eeligion ist nocli bei ilmen evangelisch, nnd die Gesetze scbwediscli. Die Ånzal aller Studirenden
ist gewönlicb gegen 200; so viel sclieinen aneli fiir das Land, iin
Yerliältnis seiner Volkmenge, genng zn seyn. Sie werden von 14
ordentlichen Professoren, die Adjnncte nnd PrivatDocenten nngerecbnet, unterwiesen. Die allermeisten Lerer sind geborne Finnen.
Erst in neneren Zeiten liat die Universität einen botanischen Garten, ein anatomisehes Theater, n. ein chemisches Lahoratorium bekommen, denen die Hrn. Kalm, Haartman (mm Hr. Avellan) nnd
Gadd vorstehen. Die öffentliclie Bibliotliek ist ebenfalls in den lezteren Jaren ansenlich gewaclisen, besonders durch Gesclienke von
nnsern beriimten Landslenten, dem jetzigen Erzbiscbofe Hrn. Mennander, und dem seel. Arkenholz; so dass sie jetzo auf 10,000 Bände
entlialten mag.
Seit den 15 Jänner 1771 liaben wir liier eine gelerte Zeitung
in schwedischer Spracbe, alle 14 Tage einen halben Octavßogen,
die nocli nnnnterbroclien dauert; die finnisehe Zeitung aber (s. oben)
ist eingegangen. Die liiesige Druckerei war sonst die einzige im
Lande: aber vor 3 Jaren wurde aneli eine in Wasa angelegt, zn
deren Anfrichtung die Ostßotnische Priesterschaft durch einen
freiwilligen Zn sam men selmss die Hand geboten liat.
Unsre Bilcher bekommen wir ineist aus Stockholm, nnd aus
der Kiederlage, die ein Upsahcher Bnchhändler liier bei uns angelegt liat: dann und wann verschreiben wir aneli französische Bilcher
gerade zn aus dem Haag. Wir wiinschen nns abei 1 einen directen
Biicherhandel mit Deutschland hbei-

Tjiibeck.

Hnsre eigene litterarische Producte bestehen meist in Disputationen, zn denen oft nocli (wie vormals in Deutschland) ausgesuchte Mateiden gewält werden. Zn andern grösseren Werken felen
gemeinigheh Yerleger. Blos ans dieser Ursache ist der 4:te schon
längst fertige Teil von nnsers Hrn. Kalms NordAmerikanischer
Den übrigen Zustand unsrer hohen
Eeise nocli nicht erschienen.
Schule weiset beigehender LectionsCatalogus aus.
[Så följer aftryck af prselektionskatalogon för 1778; roproduceras icko här.]

Tili M. J. Alopaeus.
Göttingen cl. 88 Julii 1779.

Såsom jag tror det bror Sigfrid än är i Borgå; så skickar jag
innelyckta bref under Brors Convert; det är änmadt at först läsas
af Bror, af lionom ooh D. Cajander; emedan jag nu ej hinner at
särskildt tilskrifya bvardera, ooh så bortskickas til K. Cygnaeus i
Mändubarju, bvarom jag beder Bror ville liafva bestyr. Hos Kästner bar jag värit ocb skall ännn vidare besöka bonom, för at tillika
få bese Observatorium Astron.
Bror lär veta, at lian är en ganska
Sectirisk man ocb snäll Poet; inen bans fjäsiga ocb krusiga manerer
gifva ej om bonom det begrep, som bans skrifter: Alla bans lemmar
synas vain ställda på fjädrar, så rörliga äro de; bans målföre bastigt
ocb söpligt, så at jag måste vara myeket attentat förstå bonom.
Meister, som är Professor i Mathesi Applic., bar jag sedt på Societ. Peg. Scientiarmn sammankomst; lian ser alfvarsam ocb stadig
ut. Professor Licbtenberg bar jag än ej rakat. Det öfriga jag
bar at säga, står i Circulaire brefvet; ocb när vi en gång råkas,
skall Bror i min rese-journal få läsa detaiUerne.

Tili Z. Cygnaeus m. fl. *).
Göttingen d. 22 Julii 1779.

Jag bar berättat för den fromme ocb beskedelige Miller, at
Bror öfversatt bans Bibliska Hist. på finska.
Academien bärstädes är i bögsta flor; bar käcke Lärare ocb vid pass 900 studenter.
Man är utomordenteligen flitig; ifrån kl. 7 om mårgonen til 8 om
aft:n bålles dageliga Collegier, ntom Söndagarna ocb Lördags efter
*) Den version af „circulaire-brefvet“, hvilken här moddelas, är trykt nännast
eftor on i Finska fornminnesföreningons arkiv boflntlig afskrift. Alopaei utdrag ur
brefvot, tidigaro moddeladt af Neovius i bans „Publikationor ur de Alopseiska pappren“,
börjar så: . . . „Sjöresan giok fiirsvarligen snällt tili Ltibeck, därifrån reste jag til
Nu några anmärkningar iifver Academien härstädes. Den
Hamburg ooh så hit
är i bögsta iior“ etc.
.

....
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middagarna; ocli jemväl då läsa någre. Då klockan slår, aro alla
gator fulla af studenter; men under timmarna ses ej många vancka
omkring. De lata spela ocli dricka innom sinä kamrar. Jag bar
hört på sombgas föreläsningar; det är tillåtit at par gångor fritt ocli
utan betalning besöka jämväl de privata, b:ket kallas bospitera. På
det sättet skola stndenterne nnderrätta sig, li:kas collegier aro dem
mäst i smaken, ocb tilbör detta privilegium besynnerl. nykomlingar.
Studerandes lefnad är bar tämmel. sedig; nndantagandes, at de någon
qväll roa sig med at skrika på gatorna ocli at dueller ibland dem
aro mycket i mode; 2:ne soin för par dagar sedän duellerat sitta
som bäst i carcer. Orten är rätt dyr; de aro få, som året om komina
tilrätta med 100 Ducater; de största knogare gå svårl. ut med 50;
de fläste depensera ifr. 100 tili 300. Pubiique föreläsningarne yårdas
ej så ifrigt; någre läsa 2, andre 3 å 4 timmar om veckan pnblice,
men aldrig nti Academien. Perier äro nästan Inga; llögst 14 dagar,
ocb jämväl då läsa en del af Professorerne. Lönerne obka, ocb för
de flästa nog små; men Collegierne löna dess bättre. När en Professor läser för 50, 150 å 200 åhörare ocb får af bvar ifr. 1 tili 3
Ducater; så förtjenar det at vara flitig: ocb så lialla de fläste 3 å 4
Privata Collegier dageligen. Aila äro dock ej bär lika arbetsamma:
En isynnerhet skonar sig nog; lian är ung kari, äger någon ärfd
Med busbålls göromål ocb
föimögenbet ocb bar ej stora behof.
annexer sysselsätter man sig ej bär såsom bos oss, ej beller med Consistoria Ecclesiastica; för alt sådant äro Professorerne frie. Bibliotbequet är aldeles förträffebgt både til antal ocb vai. De andre
anstalterne går jag nu förbi, ocb vänder mig blott til Tbeologiska
faculteten. Dess Senior Dr Yalcb är eu from ocb vänlig man, särdeles starck i kyrkobistorien, Ortbodox ocb tillika en tolerant. Less
måtte bror känna af bans sköna bok; om Christna Hei. sanningar
m. m. Hän var förut tillika Universitets Predikant, ocb berömmes
för dråpeliga prediko gåfvor. Hans föreläsningar äro i synnerbet
practiska. Hän är nu Pro Hector, (detsamma som Hector bos oss) ocb
bans bok om Christi uppståndelses sanning emot de af Lessing utgifne
smädande fragmenter distinguerar sig ibl. de flere i samma ämne;
men med bans nyss utkomne bok: Versuch einer Prachtisehen Dogmatik, vet jag vist, at våra Ortbodoxer ej äro nöjde; eburu lian i
de väsendteligaste Lärostycken, b:ka nu i Tyskland nog allmänt
anfäcktas, såsom om Tre enigbeten, Christi Guddom ocb försonings
död m. fb, är aldeles renlärig; annars en mycket from man. Miller
är fullkoml. Ortbodox, eburu ganska tolerant ocb foglig. Den yngsta
Tbeologen Koppe, en ännu ung man, skal ock gifva stort bopp
om sig. Hän är nu Universitets-Predikant, samt tilkka med en ung
Prästman Yeber besörger Gudstjensten i Universitets-Kyrckan: til
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den liåller sig hela Academie Staten och de Stnderande; der hafva
de ock sin hegrafningsplats. Academie Trägården är ej allenast rik
på örter, ntan ock rätt skön: öin den samma tillägges Pi'of. Murray

inycken förtjenst. Som lian talar Svenska fullkoml. väl, äfven soin
lians artiga fru, liksoin lian lieroina ifr. Stockholm; förstår Bror, at
jag ofta hesöker hans hus. Bihliothequet är en glädje at hesöka:
det är öppet dageligen ifr. 1 tili 2, samt Ons- och Lördagar ifr. 2
til 5. Prof. Dieze, som är primus Custos därvid, (liksoin vice Bihliothecarie hos oss) är en mycket tjenstfärdig man; jag får, mot
min sedel, lana hem Inka böcker jag hehagar. Heyne, soin är
Eloquentige et Poeseos Professor, är en hei man i sin sak, tillika
Bihhothecarius. Soin tyskan går trögt för mig; så talar jag med
honom latin; men det aflöper ej utan svårigheter; ty hans Sachsiska
uttal gör mig hrycleii, i synnerhet kostade det på i början at veta,
det fel skulle betyda vei, sey, vara seu, schentes och maschis heta
gentes och magis, dedit heta letit, och så v. Bå lian i Kongi. Yettenskaps Societeten upläste en annars rätt vacker afhandling, så
förekom mig i synnerhet denna pronunciation rätt underlig. Murray pronuncierar ännu tämmel. likt oss; hvarföre Studenterne, el.
som de här heta Burscharne säga, at lian talar sin latin så fransyskt. En Disputation af en Medicinse Candidat vid namn Schröder,
son af en Medicinse Professor härstädes fordom namkunnig hörcle
jag på; lian försvarte sig ensamt och tämmel. väl, hvarefter Murray
(Decanus) steg i Cathedren, och efter det här brukeliga sättet, straxt
promoverade honom til Doctor; detta skedde dagen efter min ankomst, då jag hacle rätt svårt at utan löje höra Tyskarne pronunciera vita veritas etc. En enda Svensk Stockholms ho studerar nu
här, som ärnar i höst taga graclen i Medicinen: men efter några
veckor väntas unge Herrarne Munk och Wright, jemte en Fändrik
Conradi, hemma ifr. Stockholm, som är fru Murrays, född Conradi,
broder. Det är denna fru til h:ken General Ramsay Made då lian
var änkling, och hade tili Rivaler en brödlös Präst (nuvarande Domprobsten Doct. Fant), en Tysk Professor, och en Stockholms Fabriqueur. Bror måtte veta, at de förstnämde Herrarne äro Finnar.
Två Svenskar mötte jag i Hamburg, en Magister Kempe, amanuensis
vid Kongi. Bihliothequet i Stockholm, och en Sanderberg, Cornett
vid Yästg. Cavallerie, soin värit här någon tid; den förre hos Professorerne och den sednare på ridbanen, äro väl kände. Då i förledne fredags 12 st. unge Studerande Herrar anställde en Carrousel
med mycken Solennite, hörde jag Burscharna viska emellan sig:
„nej de komma dock ej upp emot hr Sanderberg". Inga Kationer
talas här; därvid är Relegations straff. Nyligen anslogs derom en
sträng Intimation, emedan Hamburgarna och några andra misstänck-
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liemi,

halla sig tilsammans Hations vis: sålecles aro Inspectorer och Curatorer här obekanta syslör.
Några Judar studera här äfven; en skall i dessa dagar blifva
Hos Michaelia får man ej gärna audience,
Medioin® Candidat.
om icke som hastigast, oftare än om lördags qvällarna ifr. Id. 5.
Hän arhetar otrol. flitigt; är för öfrigt en Cavailler; går med chamererade kläder, och bor präcktigt: Ser qvick ut, men har en något
konstig mine. Hans Tyska Bibel öfversättning avancerar täml. Hu
aro Mosis, Jobs, Jösuse, Domare, Enths och Samuels böcker, Psalmeille, Saloinos Ordspråk och Predikare bok. Jeremias, halfva Esajas
samt 1 Maccab. utkomne. 2 Maccab. håller lian ej för mödan värdt
at öfversätta: besinnar sig ock mycket, om lian skall röra vid Salomos Höga visa; lian tviflar om den är Canonisk, och är därföre i
förlägenhet, hurudana anmärkningarna däröfver skola blifva. Om
vintrarne läser lian ex speciali inductu, för god betälning, Theol.
Dogmatica öfver sitt Compendium, och Theol. Moralis öfver sinä
dictata i manuscript. Bägge collegierna sökas starkt, och säges at
ingen af Theologerne kan äfven deri göra honom företrädet stridigt.
Den mi så anfägtade läran de satisfactione Christi, säga mig Studenterne, at lian försvarar med en styrcka och skicklighet soin ej kan
förbättras. Om några af hans satser må hvar och en dömma efter
sin öfvertygelse; men det är vist at hans Bibel öfversättning är ett
värck, som i sitt slag är aldeles förträffel., och som en tänkande
Theolog, ej litan skada kan nmbära. Så är det ock med hans Mosaiches Beeht; hans Oedanlcen über die Lehre der H. Schrift von Siinde
und Genug Thuung, Brehmen 1779 8:vo, samt hans Einleitung in die
Heli: Schriften des neuen bundes, G-öttingen 1774 4:to äro ock omisteliga för sådana, som sjelfve kunna pröfva och dörnma. Om de öfrige
här varande Lärare tillåter ej rmnmet at tala denna gång. Jag har,
On di lof! under hela resan värit frisk, och med ali möjelig Philosophisk köld låtit skaka mig af de infama Tyska Påst vagnarna.
Här ärnar jag ännn dröja några veckor, och så resa tili Leipzig,
Halle, Dresden, Wittenberg, Berlin etc., samt i October vara tilbaka
i Stockholm. Tili mycken tröst för oss i Åbo, som efter g:l låfl.
plägsed, låta tractera oss facultets vis, efter väl aflupen examen,
länder det at jemväl här i Oöttingen vid en så berömd och HB Ny
Academie är brnkeligt såsom på flere ställen i Tyskland, at t. ex.
Medicinska faculteten, som ju måtte bäst inse hvad gagnel. är för
helsan, halla sinä Examina inter pocula, vid ett dukadt samt med
bonteiller och glas, confecter etc. Mlsatt bord, hvarvid ock examinandi sätta sig, samt under sitt bekymmer då och då taga sig ett
glas tili styrcldo. Hnderhgit är, at vid en sådan beskaffenhet, Eaculteten ändock äger namu före at vara sträng, och exempel nämnas
tes, at
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af dem soin blifvit ogillade. För par dagar sedän, anställtes bär
et dylikt examen, bvarvid ock en Svensk blef Candidat, ocb kade
De Ryske finnarna soin bär
jemte 2 tyskar en Jude tili kammerat.
studerat, liafva ej godt namn öin sig; skamligast är, at NationcEa
Ryssar skickat sig vackrare. Lycka är deremot, at alla Svenska
undersåtare vunnit allmänt låford, både på studiernas, upförandets
ocli hnshållningens vägnar. Jag bar bär gjordt bekantskap med 2
Danskar; då de tala sitt språk, ocb jag Svenska, förstå vi bvarandra
fuEkoml. väl. Med 2:ne Ungrare (af bvilcka den ene i Ungern fått
et pastorat, ocb dock nppebåller sig bär at fortsätta sinä studier en
tid med permission) bar jag ock gjort mig bekant, ocb håller på
tili att lära mig litet ungerska för at kurnia jämföra den med Riuskan.
Af en Juris Doctor soin nyligen kömmit ifr. Skottland fick jag
höra, at en Meclicinse Professor ocb Prsef. Horti Botbanici nti Edinburg, genom subscription samlat en ansenlig Summa penningar,
bvarföre man båller på, at i Botbaniska Trägården derstädes upresa
ett monmnent td framledne Arcbiater von Linnes ära.

Tili C. F. Mennander.
Äbo d. 6 Junii 1780.

Högvördigste Hoit Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller
Jag skulle längesedan, ocb straxt efter min hitkomst i vintras,
enligt min skyldigbet med bref upvaktat Herr Aikeßiskopen, för
at aflägga ödmjuk tacksägelse för den ynnest jag vid min sidsta
varelse i Upsala, Eka soin altid tilförene, rönte: men jag ville tilkka
kumia öfverskicka det lofvade Probsten Brenneri portrait. Detta
kunde jag, oaktadt mine påminnelser ocb erbållna löften, ej bekomma
förr än nu med sidsta posten; ocb således, sedän jag en gång råkat
i den elaka ställning at ej förmå båUa ord, så födde det ena upskofvet af sig det andra, såsom merendels bänder. Portraitet bar
värit förlagdt, ibland andre papprar, ocb nu först kömmit til rätta;
bvarföre jag ändteligen får det nöjet at detsamma kumia öfversända.
Tillika bar jag den äran at bifoga et annat, af Bisk. von Hontheim;
det sades vara bonom likt.
Angående väre små Academiske nybeter, lära Dr. Hellenius ocb
Prof. Gadd, i fall jämväl denne sednare besöker Upsala, lämna underrättelser. De äro merendels föga bugnelige. Sedän den så compendieust tilkomna besynnerliga Anatomi® Profession, Eka compen-
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dieust försvann; så fruktar jag at det går likaledes med Prosectorssyslan. Combination med stads-physici beställningen, hvartil Magistraten förra gången gaf sit bifall, göra de nu medelst sine chicaner
omöjelig; at tanka på den ännu lämpeligare ocli för Medicinse studium nyttigare combination med intendentskapet vid Lazaretet, är
förgäfves, då vi ej kunne räkna på vederbörande understöd ock
protection. Hans Exc. Cantzlern tyckes tvärtom önska jämyäl de
50 Hiksdlrs indragning soin Kronan består Prosector i lön; för at
skaffa staten en så betydlig lindring. Af de 6,000 plåtar som Kongi.
M:st lofvat oss til Horti Botanici fond, hafve vi ingen styfver erhållit; saken bar ej blifvit bevakad. Sedän altså den förra lilla besparingen, hvilken härtils blifvit tilgrepen, i mening at et sådant förskott sedän af den väntade fondens afkastning skulle kunna ersättas,
innoin et ellei’ tn år lumnit åtgå, så få vi lägga ner hela Trägården.
Natural-Historien bar således ej nu hos oss en lycklig periode. Het
berättas ock, at Hellenius, den enda af de föreslagne som lofvade
Academien i den vägen rätt utmärkt gagn, blifvit af Cantzleren
ifrån förslaget til Oecon. Professionen utsluten; til belöning för det
hän under den lilla tid hän värit Demonstrator, utan den minsta
publici känning, ökt örternes antal i Trägården til mer än tiodubbelt, til och med på egen kostnad, af nit för sin vetenskap. Kreanders besvär hafva ej en gång värit Consistorio til förklaring communicerade; lian säges vara viss om syslan, oansedt hau intet prof
visat af den ringaste insikt i Nat. Historien, eller halfva och vigtigare delen af denna Professions göromål; och här är känd för idiot
äfven i de förste principierne deraf. Derigenom går ock nu Academien miste om det sköna Herbarium som Ass. Haartman ärnat
skäncka oss. Men allt detta ersätter väl Kreander snart, medelst
et eller par inpracticable projecter. I dag skal Schalberg hålla sit
inträdes Tai de objectis Logicos et Metaphysicce; åtminstone synes
ämnet lofva något interessant. Gadolin är utsedd til Hector för
nästa år; i fall lian annors blir så frisk, at lian kan härda ut med
syslan: lian synes ej blifva gammal man, och återvinner ganska
smått hälsan och krafterne efter sin sjukdom. Eossen vegeterar på
förra viset. Kyligen erhöllo vi oförmodligen af Cantzlern befallning,
at uprätta förslag til en quarta Theol. Professio utan lön. At hvem
den må vara ämnad, kunne vi ej veta. Sedän Cavander intet hopp
har om Calajoki, (emedan Salmenius köpt gamla Frosterus ifrån
Haukipudas ifrån förslaget), så önskade jag nog at lian skulle söka
och erhålla den; men lian är för litet smickrare, charlatan och vindbeutel, för at äga särdeles apparence. Lefren lär väl söka förslag; kanske och Schalberg. Deutschen är väl en viss candidat.
Tvifvelsutan anmäla sig ock Sellen och Arelin: til äfventyrs jämväl
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Stierna, livilken redan en gång begärte recommendation at blifva
Extraord. Professor. Säkert är, at Facultetens flor ocb lustre får
en ny tilökning: Nääf bar otroligen bidragit at uphjelpa densamma.
Annu bar ej någon candidat bbfvit examinerad til nasta Magisterpromotion, soin altså ej blir talrik; deri ligger ock förmodbgen ingen
olycka. Nio disputationer lära inalles, denna terniin, bos oss utkomma. Ifrån Upsala bafve vi på flere år inge erbållit; så at de
gode Herrarne ej lära sköta om at continuera det förra commercium
btterarium; dock skole vi ännu i sommar på försök öfversända väre:
ocb i alla fall blifva til Herr Arkeßiskopen exeinplar altid öfversände. Lexell bar fått permission at göra en resa til södre Europa;
sedän hän altså öfverger Eyska tjensten, tilträder lian sin lön, undantagandes hvad lian lämnar til sin vicarius. Af den til Astron. instrnmenters upköpande härtils besparde lönen, bar lian upbandlat et
astron: Ui 1 soin snart bitförväntas, ocb ärnar i England upköpa
något mera soin tjenar til ändamålet. Jag bar således ej bopp om
lön, innan alla nådår soin erbålbts eller ytterligare beviljas kuuna,
gått til ända. Nyligen ordinerades bär 14 präster, ibland bvilka
bälften bestod af Osterbotningar, ocb utaf dem voro fyra rätt snälle
ocb skicklige yngbngar. I vår Hofrätt blir utseendet ganska krigiskt; sedän v. Presidenten först angripit v. Ulan, (livilken tvist ej
ännn hunnit biläggas), så bar lian nyligen ännu svårare anfalbt Ofv.
Lieut. Ehrenmalm, sin förra vapendragare; ocb den calabaliken lär
ej blifva så lätt debatterad. Imedlertid äro de öfrige Ledamöterne
at beklaga, som måste vara viinen til allt sådant, ocb utstå mycken
förtret derigenom. Yår Biskop grälar ock flitigt i Consist. Academico, så at vi säilän förrän efter kl. 1 få åtskiljas; de minsta småsaker bbfva ämnen til beniga öfverläggningar ocb debatter. Men
jag missbrukar Herr Arkeßiskopens tolamod, ocb bör sluta; frambärdandes med oaflåtelig vördnad
,

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
H. G. Porthan.

Tili C. F, Mennander.
Åbo den 16 Jumi 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Just då folket redde sig til, at efter vanligbeten begynna med
Brnnns-drickaingen vid Ouppis, så har man blifvit varse det S:t
Henriks Kalla uttorckat. Denna bändelse, soin både i anseende til
bälsovatnet, och Stadens vattu-tilgång, är för Åbo så betydelig, bar
satt invånarena i mycket bekymmer: Heldtens rärina är torr, ocli
brunnarne vid Tavast-Tullen sarat i Mätäjärvi, livilka liade sit vatten
ifrån Kuppis, bafva erfarit samma öde. Om altså saken ej kan åter
hj eipäs, så blir en del af Staden utsatt för svår vattu-brist. Yid
anstäld besiktning, fanns käll-språnget liafva flyttat sig vid pass 300
alnar längre bortt ifrån Staden, på andra sidan om den vid Kuppis
förbi-rinnande lilla bäcken; det frambryter altså nu ur den lågländta
betesmarken soin ligger under Kuppis-åkrar; stället är något sankt,
ocli källans belägenliet tämmeligen lägre än tilförene. Grenom afvägning befanns dock, at vattnet ännu kan fås at linna til Åbo,
allenast någon kostnad göres, ocli en ränna bygges öfver bäcken; nu
flyter allt vatnet in i berörde bäck, blandas där med annat otjenligt diks- ocli ytvatten, samt tager så vägen under Stenbron öfver
Landsvägen, åt Heickilä Kungs-gård. Ej allenast sjelfva bufvudkällan i brnnns-huset, utan ock de sota källorne där bredevid, ocli
i groparne på sandbacken, åt Mobergs byggnad, liafva förlorat sit
vatten: liufvud-källan är dock ännu ej aldeles tom, emedan den är
tämmeligen djup; men det qvar-varande vatnet bar förlorat sin
balt, så at föga järn ocli föga luftsyra, mera deri förspörjes, ocb
de förre profven anställas förgäfves. Då man ränsat brunnen ocb
försökt gräfva den litet djupare, bar dock vatnet synts blifva ymnigare; få se bvad nytta derigenom kan vinnas. Aker-vakten vid Kuppis
berättar, at lian redan vid Pingst-tiden sedt någon ovanlig rörelse
i jord-ytan på det stället där källan nu ntbrustit; småningom bar
där blifvit en göl
med lerigt vatten; detta bar allt mera ökt sig,
utvidgat ocb fördjupat gropen, ändteligen klarnat, ocb alstrat en
ny rinnel med kalit, klart, ocb ymnigt flytande vatten. Sjelfva
gölen, där förut värit tämmeligen fast mark, är närmare 6 alnar djup,
vid pass af en famns diameter; straxt in vid, närmare til brunns-

Tili C. F. Monnandor 1780.

33

huset och bäcken, är et sankt ställe eller gäs-jords pöl, som plägat
gunga kela sommaren igenom, ocli där man kunnat utan motstånd
indrifva en lång stör i den uplösta leran: märkligt är, at kallan ej
där upbrustit. Yatnet i den nya kallan är mineraliskt, och liåller
långt mei'a luft-syra än det som är qvart i brminen: men som man
ännu ej hunnit skilja derifrån en myckenhet annat otjenligt vatten,
som inrinner ifrån omliggande gölar och pussar, så har man ej eller
anstält ordenthga prof; mycket svagare kännes det i sit nuvarande tilstånd vara, än Kuppis fordna brunns-vatten. Huruvida,
genom tilkörd sand, och omkring packad lera, det må kurnia aktas
ifrån otjenliga upspädningar på et så olägligt och nog sankt ställe,
skal tiden utvisa. Hela denna händelsen har jag trodt vara så märckelig, at jag ansedt mig skyldig densamma til Herr Doctoren Arke
Biskopen och ProCancelleren inberätta. Den torde ock förtjena
Herr Prof. och Eidd. Bergmans upmärksamhet: vattuprofverne skola
framdeles noga upgifvas.
I dessa dagar begrofs här Y. Pastor Wirzenius; hän var närmare 71 år gammal. Domprobsten bekostade hans begrafning. At
lian dödde, var för honom och flere andra en lycka; således blir
åter tilfälle til utdrägt med Lätala kyrkoherde-sysslans besättande.
Kyrkoherden Solinus i Pyhämaa, som står på första rummet å förslaget, säges ock ligga dödeligen sjuk. Af de många sökande utom
förslag, säges nu capellanen Holberg i Yehmo halla högsta budet
(1,200 E. spec.) och altså äga största apparencen; lian har gift sig
med en finsk borgares enda dotter i Nystad, som medbringar honom
80 å 100 tusende dl. kmt. At Kreander blifvit Oec. Professor, veta
vi; och vänta at få höra af hans fullmagt. Märkligt blir at se, om
Hellenius til något befinnes dugelig eller nyttig. At Prof. Gadd
ihogkommes med någon caracter, skulle vi förmoda; och i det fallet,
har hans resa ej värit förgäfves. Den 23 hujus sker hos oss mutatio
Eectoratus. Schalbergs inträdes-tal var efter förmodan; lian utredde
för oss veikan af åtskillige slags analogata etc. Men en förutgående
lång hön til Gud, däri lian tackade för hjelp och seger mot sine
bittre fiender, som stått efter hans välfärd, ära och lif, utförligen
utredde för Yår Herre ohilhgheten och storheten af deras arghet,
anförde et långt stycke ur Seneca (i f ali Yår Herre giömt denna
auctors ord) angående detta slags folket, m. m. Denna bön var kronan af altsammans; som Consist. Acad. märktes värit ibland desse
gudlöse, så bekom det ock billigtvis ingen vidare compliment. Cavander har inkommit med ansökning om förslag til den surnumeraire Theologise Professionen; någon annan har ännu icke anmält sig.
Under det tvisten emellan Biskopen och Magistraten, angående gränsorna af den förres rättighet at deltaga i föi'valtningen af Spie5
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kerska Eattig-Magasinet, (och i följe deraf, angående entreprenadcontractet om magasins-byggnaden), är oafgjord, kar Magistraten
låtit fortfara med byggnaden, som inan kortt kommer under tak.
Magasinet tyckes blifva godt, ocb är beläget när stadsens mältlius,
inyid ån, i ändan af Closter-gatan; om grannskapet just är det säkraste, skal jag icke säga.
Kriget i Hofrätten, emellan Y. Presidenten ocb Öfv. Lieut.
Ebrenmalm, fortfar; den sednare bar nybgen uplagt et Dictamen,
emot den förre, innebållande sådana slags personaber öfver Ignatius,
som dennes innefattade öfyer Ebrenmalm. Eå se burn den leken
lycktas. Consistorium Acad. bar denna tiden värit tämmeligen flitigt tilbopa; då vår ProCanzler altid är försedd med ämnen til
debatter, så at vi aldrig före kl. 1 kurnia åtskiljas; såsom: burn yida
Hector ej förgått sig, då lian på egen hand utsatt dag til Scbalbergs
inträdes-tal, utan at derom förut värit deliberation i Consistorio;
buruvida Stipendiariorum disputationes kumia anställas på Onsdagar,
då ProCantzler är sysslosatt i Consist. Ecclesiastico; buruvida
dessa disputationer, (vid bvilka Stipendiäni böra upropas) böra ske
föri' eller sednare än Catalogus Stipendiariorum bbfvit reglerad,
ocb således afgjort bvilka skola vara Stipendiäni ellei’ icke, m. m.
Öfver dessa vigtiga ämnen aro flere arks protocoller förde, säi'deles
öfver det sidste bvilket sysselsatt oss flere Consistorii dagar; som
alla andra enbälligt tyckt, at revisio Catalogi bör gå förut, så tör
Hi’ PinCantzlern draga saken til Hr Excellences decision. Men
det bar utan svårigbet blifvit lag bos oss, at Stipendii-dispp. bädanefter skola anställas endast på Lördagarne.
Yattufloden bar bär i landet gjort stor skada; särdeles i Hvittis
ocb flere soknar som ligga vid Kumå elf. Månge byar bafva förlorat ali sin gröda; andre ej fått göra sit vår utsäde. Platsen där
Lif-Dragonerne bafva sit läger, är så fuktig ocb med vattu-gölar
omgifven, at man ej utan medömkan kan tanka på det stackars
manskapets våda i anseende til balsan. 1 går kunde jag första gången upböra med eldning i minä mm; så kali bar väderleken värit,
särdeles om nätterne. Men jag missbrukar förmycket Herr Doctorens,

Arkeßiskopens ocb ProCancellerens tolamod, ocb bör sluta.
Med vördnad frambärdar

Högvördigste Herr Hoctorens, Ärkebiskopens ocb PmCancellerens
ödmjrikaste tjenare
11. G. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 14 Doc. 1780.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller,
Af hog at i de Academiske disputationer som under mit inseende kuuna utkomma, tillika med de studerandes öfning, hafva
något tilfälle at tjena vår fattiga Finska Histoiia, har jag gifvit
någre af mine elever äimien at arbeta nti, som dermed hafva gemenskap. Men som af de få monumenter som densamma uplysa, här
ej mycket är samladt, så nödgas jag falla Herr Doctoren, Arkeßiskopen och ProCancelleren besvärlig med anhåHan om höggunstigt
bistånd, i hvad Herr Doctorens Arkeßiskopens och ProCancellerens
samlingar kumia af sådant innehålla; öfvertygad, at det som där icke
finnes, fåfängt annorstädes ifrån väntas. Herr Doctorens Arkeßiskopens och ProCancellerens ynnest och nit för vår inhemska litteratures upkomst, försäkrar mig, at varda hugnad med sådant understöd. Ibland dem som nu först skola utgifvas, är en Historiola Concionom Sacrarum Fennicarum, af Herr Tulindberg, Ostrob. Til denna
Disputation har jag af strödda Finska predikningar fått ihop, och
gifvit til vårt Acad. Bibliothek så många som hoslagde förtekning
innehåller; men som utan tvifvel flere finuas tryckte, beder jag ödmjukast, at Herr Doctoren Arkeßiskopen och ProCancelleren låter
Stud. Herr Starck, hvilken jag derom tilskrifvit, få lof at afskrifva
titlarne på dem hvilka Herr D. Arkeßiskopen och ProCancelleren kan äga, förutan de på denna förtekning upförde. En sådan
ynnest skal jag med samma tacksamma vördnad som Herr Doctorens Arkeßiskopens och ProCancellerens öfrige mig beviste välgerningar erkänna.
At gifva anledning til deras lättare igenfinnande, har jag bifogat en förtekning på de predikningar jag vet vara utkomne, men ej
har til hands, hvilkas hela titlar jag derföre åstundar få del af. Somlige torde jag väl ifrån Österbotten kuuna erhålla, hvarom jag gjordt
anstalt: men dermed torde ännu något dröja. Så vidt möjligt är,
skal jag efterhand söka at til vårt Acad: Bibliothek samla allt hvad
til nationens Historia Literaria hörer: men det vil ej gå så fort
dermed.
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Uti disputationen skal jämväl sjelfva prediko-sättet lios oss i
gemen kortteligen characteriseras, så yäl som förtekning på predikningarne införas. Den kan altså tjena såsom et slags appendix til
Strickerska värket, samt gifva anledning at upspana de predikningar soin ännu äro okände; bvilka jag sedän framdeles yid tilfälle
skal bifoga til de förut bekante.
Så snart arbetet är tryckt, skal jag liafva aran at deraf öfversända exemplar.
Med oföränderlig vördnad frambärdar

Högvördigste Herr Doctorens, Arkeßiskopens och ProCancellariens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Gcibr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 6 April 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Ärkeßiskop ocb ProCanceller.
Af Disputationen om Pinske utkomne Predikningar bar jag
aran at bärbos til Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren
öfversända et exemplar; med ödmjnkaste anbållan, at om i Herr
Doctorens Arkeßiskopens och ProCancellerens samlingar någre af
dem som jag härtils ej fått se, skulle finnas, Herr Starck då kunde
få tilstånd at afskrifva titel-bladen, för at til mig desamine öfverskicka. Af dem som i detta seculo utkommit, bar jag, utom de på
min öfversände Förtekning uptagne, sedermera erbållit Pazelii öfver
Probsten Jo. Wegebns i Übleå ocb väntar snart, at få Stenbäcks
öfver Kyrkoh. JEimebeus i Storkyro. Tulindberg ärnar pro Grradu
utgifva de återstående .§ § af samma Disputation; bvarföre jag skulle
önska, at innan Pingst-tiden blifva riktad med de bjelpredor som
tjena til detta ämnets utförande.
Af B. Juustens Präste-möte Oration, om bvilken jag tilförene
baft aran at berätta, båller jag på at taga afskrift som går något
långsamt, i anseende til det gamla exemplarets besvärligbet at läsas:
såsnart det är afskrifvit, skal jag bafva aran at öfversända afskriften.
Nyligen bar jag til Acad. Bibliothek. förvärfvat et band med
äldre Finske saker, bvaribland, utom det Cirkulair-Bref af B.
Petrseus som beskrifves i Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens Oration De Synodis (dat. 1 Jan. 1654), äfven finnes et
annat äldre (dat. 1 Dec. 1652), på Svenska tryckt, af bemälte Biskop
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ocb hela Domkapitlet underskrefvet, Irvarjämte fölgt en copia af Petrasi Biskops-fullmagt: utgör et arck in 4:o. Dessutom finnes i samma
hand 1 i / 2 tryckt arck, innehållande Prediko-Dispositioner, mäst på
Svenska, med någre rader Latin emellan, på Dominica I. in Jejunio, II
Sönd. i Pastan, 111 d:o, IY d:o, Y d:o; och til slnt står: Siette Predihan, på Långfredagen, hvarmed arhetet slutes, utan at Disposition
til samme Predikan är bifogad. Soin Titelblad saknas, vet jag ej
när eller af hvem det är utgifvet; men stylen är bka med den som
ses i B. Petrasi sidstnämde Bref. Herr Doctoren, Arkeßiskopen och
ProOancellarien torde känna detta papper.
Vår Biskop är nu lyckebgen återkommen ifrån sin Yisitationsresa til Osterbotten. Hän bar dock ej fnnnit möjeligt, at efter sit
upsåt, siippa upp til Kemi-Träsk, och Kuusamo. På se, när ban vill
visitera den delen af Osterbotten som ban nu spart ocb til lika, hålla
därstädes Prästemöte, hvartil lian denne gången ej var bugad. Professor Cavander är nu bitkommen, sedän ban i Wasa gift bort sin
dotter: ännu vete vi ej af termin til bans introduction. Prof. Kääf
bar til Consist. Academicum inlämnadt betyg af Ass:r Bergman, at
ban är utom stånd at denna Termin göra tjenst, i anseende til sine
försvagade både kropps ocb sinnes-krafter. Hän skall vara belt
melancbolisk, ocb vistas ute på Artuckais. Yice Landsb. Predensköld
bar nybgen förlofvat sig med en Pröken Taube på Hermansaari.
Af Matbeseos Professor bafve vi ännu ej något bördt, boppas dock
at snart förnimma det Lindquist blifvit nämnd. Sidsta brefvet ifrån
Lexell var dat. Paris; ocb var ban då sinnad at derifrån resa til
England, ocb öfver Sverige ocb Åbo resa tilbaka til Petersburg.
Jag önskar bjertebgen, at få böra det Herr Doctorens ArkeBiskopens ocb ProCancellerens bälsa stadgat sig; det bar oroat oss
mycket, at den i vintras spordes vara vacklande. Här bar, Gludi lof,
ej värit mycket sjukligt; nu skal dock en röt-feber börja visa sig.
Yåren synes blifva långsam; alle isar aro ännu starke; ocb man fruktar bögeligen för våre åkrar, som i höstas bade så svag brådd. Spannemålen gäller emellan 9 ocb 11 plåtar tunnan, ocb förrådet är ej
stort. Imedlertid brännes ocb supes bär ifrigt.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmj rikaste tjenare
Henr. Oahr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 7 Dec. 1781.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocli ProCanceller,
Härhos liar jag aran at til Herr Arkeßiskopen öfversända et
exemplar af andra delen af Disp. de Concionibus Pennicis. Amnet är
väl icke just mycket interessant; men såsom det likväl angår en liten
del af vår nations Historia Literaria, så trodde jag at ideen icke
skulle aldeles misslraga älskare af vår fattiga Litteratnre. Det kunde
fördenskul icke annat än liögeligen smickra mig, at Herr Arkeßiskopen i Sin gunstiga skrifvelse täckts gilla mit försök, ocli tillika understödja det med de subsidier soin medfölgde, af kvilka jag ej underlåtit at göra bruk, ocli för bvilka jag aflägger ödmjnkaste tacksägelse.
Nasta Termin ärnar jag, om Gnd unnar lif ocli hälsa, fortsätta,
och om möjligt blir, fullända min Poesis Fennica, ocli BihliotheksHistorien: par clelar skola åtminstone ntgifvas. Jag inåste endast
låta dem försvaras såsom specimina; ty gradualisterne vilja ej respondera för sådane suiter, ocli jag söker gerna at ibland dem ej
hafva andre än dem som kunna efter gifven pian sjelfve sammanskrifva sine prof, eburu besväret at rätta deras arbeten är oftast
större, än at straxt sjelf författa det helt ocb liållet. Men deras
större öfning, och underhållandet af en loflig ambition, synes betala
denna möda.
Såsom större delen af våre Studerande skola blifva Präster;
så bar jag, för at äfven i min väg gagna så mycket mera, ej allenast sökt flitigt lämpa mine föreläsningai' i Ebetoriken til Predikostols-vältaligbeten, ntan ock gifvit någre sine disputations-ämnen i
samma afsikt. Och boppas jag, at då Prof. Cavander begynt nndervisa dem nti det, som angående Predikosättet är Tbeologicum, vårt
förenade bemödande något godt i detta mål skal uträtta. Professor
Bilmark bar lofvat sända til Herr Arkeßiskopen alla vara utgifna
Disputationer, ocb således beböfver jag ej särskildt skicka de som
nnder min tilsyn ntkommit.
Yår Philos. Magister-promotion bar måst til nasta Termin anstå.
Ungdomen börjar tro sig bättre kunna använda sin kostnad på annat
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sätt, til befordrande af sin fortkomst, än at länge ligga vid Academien, ocli antaga graden. Synbarbgen aftager ock arbetsamheten,
ocb et yppigt lefnadssätt tiltager ibland de studerande, som gör
deras vistande vid Academien allt dyrare. Imedlertid hafve vi föresatt oss, at vid specimina ocb förbör söka vara så alfvarsamme som
sig göra låter; så at de Magistrar som til nasta promotion admitteras, åtminstone ej må vara sämre än förut i allmänbet, ocb så svage
som en ocb annan de sidsta promotionerne, ej få mm ibland dem.
Som af Pbilos. Faculteten ingen annan än Prof. Kreander
ville blifva präst; så får ban St. Marise annexa, ocb Finska Domkyrko-församlingen bar Cons. Acad. tilstyrkt Hans Exc. Cantzlern
at anförtro Prof. Cavander extra ordinem, tils annexa i Tbeol. Faculteten kan bonom tilfalla. Kreander blef i dag Prästvigd, jämte
8 st. studerande, hvaribland 6 Osterbotningar. Henna Nation bar
denna termin bar värit rätt manstarck; 57 bafva värit inne vid Academien; ocb deribland finnas åtskillige rätt goda ämnen.
Kreander skal nästa vecka åter resa til Stockholm; dels för sin
löntvist med Prof. Lindquist, dels ock förmodel. at advocera för sin
synnerlige Patron vår Herr ProCantzler, i en underbg tvist som
ban formerat emot Consistorium Acad. rörande aiTendet af den gård
bvilken hör til Acad. Trägården, ocb som Sai. Prof. Kalm bebodde.
Henne gård bar det nu fallit Herr Biskopen inn at byra, på det
den ej skulle kuuna uplåtas til Prof. Hellenius, (dock emot byra)
såsom Consistorium önskade. Yi äre så olycklige, at nästan ingen
session bålles, i bvilken ej tvister plåga oss; så at jag ej vet burn
jag må erbålla et privilegium at få ständigt absentera. Det mindsta
stöd i Academiens angelägenbeter kunne vi af vår ProCantzler ej
räkna på; men flitigt få vi böra burn ban sitter bos oss i Cancellerens ställe, ocb bvad respect bonom tilkommer. Til ocb med vill
ban, af denna grund, förneka oss at få votera öfver bans propositioner; ocb at expeditioner böra gå til Cantzlern efter bans enskilda
tanka, men dock af oss alla underskrefne, samt at när ban något
säger, tilbör oss endast at lyda. Hvar gång ban kommer upp, är
ban merendels försedd med nya frön til tvister, som lian med god
framgång utsår; bvar proposition är stäld i fonn af förebråelse ocb
skrapa, bvilken ban vilat vi, den må vara skälig eller oskälig, böra
bålla til godo, ocb låta inprotocollera ovederlagd, til et bevis förmodl, bos efterverlden, på bans nit ocb activitet. Yi som minnas,
at ban sjelf, såsom Professor, gjorde ingen ting så ogerna som at
bålla sine föreläsningar, bvilka knapt någon så ofta, under bvarjebanda pretexter, sökte försumma; få nu flitigt påminnelser ang.
våre ämbetsplikter, ocb ban synes just vara glad, när ban tror sig
finna tilfälle at förebrå oss någon efterlåtenbet. Nedlagde saker
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rifvas åter å nyo upp; ooh Protocollerne vil lian altid reglera efter
sit beliag. Skulle vi låta liandtera oss som Scliole-poikar, ocli ej
våga göra et steg ntan at begära lof, så sktille det vara väl. Hän
bar fattat så böga begrep om sin värdighet, at lian ej vet sjelf
burn bögt den bör firas; ocb pretenderar, at jämväl den aktning,
soin grundad på personliga meriter ocb frivillig vördnad för respectable egenskaper, blifvit förmän bevist bvilka värit älskade, skal
bonom oinskränkt beoaktadt bans upförande ocb stötande
visas. Men jag bör ej missbmka Herr Arkeßiskopens tolamod,
medelst vidlyftigare beklagande af vårt öde. Den som blir Hector,
är i synnerbet i en svår ställning. Ingen af oss, (ej en gång Ass.
Haartman), är i lag, utom Kreander, som blifvit bans gebeime-råd ocb
advocat, ocb tagit det partie bvilket jag erindrar mig at Herr Arke
Biskopen berättade mig det vår ProCantzlers fader i Biskop AYittes
tid altid bållit. Pörmodl. blir lian ock nu kallad til Ledamot af
Cons. Eccles, för samma goda egenskap: jag gratulerar stiftet därtill! Om jag ock resolverat mig at söka en annexa; så skulle jag
dock bedja Gud bevara mig för den olyckan, at under en sådan Ordförandes tid någonsin blifva ännu af et Consistorium en Ledamot!
Det lugn, ocb den lättbet i ämbets-syslornes bestiidande, den förtröstan på våre angelägenbeters understödjande å bög ort, som Åbo
Academie ägt, ocb förlorat, få vi sakna, men kunne ej giömma!
Då jag såg af Tidningarne at Gr. Liewen lämnat detta timmeliga, erindrade jag mig det löfte lian gaf Herr Arkeßiskopen at til
vårt Bibliotbek skänka sin samling af Auctores Classici, in usum
Delpbini editi. Menar Herr Arkeßiskopen at bopp är, at detta
löfte bonoreras? Herr Arkeßiskopens ömbet om vår Academie gör,
at jag vågar ödmjukast anhålla, om Herr Arkeßiskojiens gunstiga
åtgärd i den saken! Löftet skedde ju offentligen, äfven i Hans
Kongi. Maj:tz egen böga åhöro! Kanske arfvingarne ej bestrida
dess värkan, om det dem föreställes; i fall ock Hans framl. Excellence ej skrifteligen derom något förordnat.
Med nasta år begynne vi åter med utgifvandet af Åbo Tidningarne, på samma sätt soin förut skedde. Pränumerationssedlai'
tryckas som bäst; ocb om Herr Arkeßiskopen bebagar befalla
mig, at af dem öfverstyia exemplar, så skal jag räkna det för en
glad skyldighet. Yi äro ej utan historiska samlingar, bvilka vi
boppas skola förtjena läggas för allmänbetens ögon. Yid tillfälle,
kanske med Prof. Kreander, skal jag bafva äran at sända afskrift
in extenso af Sai. Bisk. Juustens Synodal-oration.
Den Högste styrke Herr Arkeßiskopens bälsa ocb krafter,
samt förläne Herr Arkeßiskopen et godt slut på detta gamla året,
ocb lyckligt inträde i det nya! Det skal altid vara min fägnad at
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förnimma denna min önskans fullbordan, oeli beständigt ådaga lägga
den vördnad byarmed jag frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
H. O. Porthan.

P. S. Här berättas at Fru Kalm, eller rättare sagt Major Lode
i liennes namn gjordt ansölming om et tredje Nåd-år i St. Marise
Pastorat; ocb oss lyster böra, buruvida det lyckas. Hon klagar ändock ständigt öfver Academiens ocb hela Bikets otacksamhet emot
liennes Hus.

Tili C. F. Nlennander.
Åbo cl. 8 Febr. 1782.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Straxt efter återkomsten ifrån min vanliga Wiitasaari-resa, hade
jag den förmon at af Herr Pr of. Bilmark undfå det bref af d. 9
sidstl. Januarii, byarmed Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren mig täckts bebedra. Innan afresan, bade jag yäl gjordt
anstalt, at et exemplar af Åbo Tidn. til Herr Arkeßiskopen ocb
ProCancelleren skulle öfversändas; men som det blifvit försummadt,
bar jag nu den aran at öfversända alla de utkomne numrerne på
en gång, ocb skal om de följandes öfverstyrande, i småningom, såsom de binna utkomma, draga bebörig försorg.
Kongi. Begeringens Bref til Gr. Brahe, finnes i original på
LandsCancelliet bärstädes; ocb tyekes vara et interessant document
i vårt Lands Historia. Annu bafve vi ej kunnat öfverkomma Gr.
Brabes Bref, som föranlåtit detta Svar. Anmärkningarne ang. Barometern, aro af Conß. Ström i Biörneborg; lian är en tänkande
man, ocb jag undrar nog, at Mag. Törnquist njd. blef bonom föredragen vid Lectors syslans besättande bär i Åbo. Et Bref ifrån
Biskop Winstrup til Lunds Acad. dåvarande Cantzler, uti Pufendorffska tyistigbeterne där yid Academien, bafve vi in originali öfverkommit; som vi ej vete at det förut blifvit tryekt, ärne vi införa
det i nasta nummer af Tidningarne: det visar nog, at Gubben ej
var Pufendorffs vänn.
Om Herr Doctoren Arkeßiskopen ocb ProCancelleren täckes
ur sine rike samlingar gunstigt biträda väre blad med någre styeken,
G
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skal det med ali vördnad erkäimas. Yi bafve så litet ljus om vårt
lands äldre öden, at allt som dertil tjenar, i synuerbet af oss skal
upsökas. Nog bar Professor Calonius ocli jag en pian, at ifrån
Kammar-Collegii Arcbiv förskaffa oss en liop uplysningar, men sådant kostar groft. För et extract ur landets jordeböcker, ifrån
deras början, inrättadt efter en af oss föreskrefven method, begär
man 100:de Riksdaler. Hvad nti Landsböfdingarnes Arcbiver kan
stå at finnas, vete vi ännu icke; men skole göra anstalt, at derom
blifva underrättade. Mycket kan det ej vara. Yår Geograpbie skole
vi nti inöjeligaste matto söka uplysa.
De öfversände penningarne til Mädein. Paleen skal jag, efter

befallning, benne småningom tilställa; jag träffar benne flitigt bos
Assess. Jusleen, som bar mycket att göra med liennes busbållnings
styrande: lion beböfver, stackars gumma, både understöd ocb tilsyn
burn bon det använder.
Fru Hassel är ännu quar i Borgo, dit bon til Jul afreste. Hon
vore lyckelig, om bon ville där quarblifva bos Dompr. Krogius,
som på skäliga vilkor vil bebålla benne bos sig: men jag tviflar
nog, at bon vidtager det rådet. Hennes söner, för bvilka, i synnerbet den yngre, bon bär en så oinskränkt ömbet, aro ej nögde
med et sådant förslag: de skulle mycket tappa derpå, ocb bnllra
redan deröfver at bon så länge dröjer, ocb ej skickar dem pengar.
Alla bennes vänner bafva styrkt benne at blifva quar, ocb lämna
sönerne bär. Fredric bar redan förstört benne; spannemålen ifrån
Ispois, ja dragarne, säljer lian bort på egen band, när lian så finner
för godt; sin mors silfver etc. bar lian til en god del pantsatt ocb
skingrat. Hon lefver ganska knapt, ja för mycket knapt; men lian
skal bafva allt fullt upp för sig ocb sine Stallbröder; lian båller
equipage, ibland en ocb ibland 2:ne bästar i Staden, ocb bans Mor
måste gå i balkan, så at bon ock i höstas gjorde et elakt f ali: alclrig
består lian benne bäst. Hon lånar upp pengar, som lian straxt förslöser. Jubilseus står ej i så stor grace; lian super väl mera, när lian
får; men är för öfrigt mera stilla, ocb ser altför usel ocb förfallen
ut. Fredric däremot är i stånd at liota sin Mor, om ej annat bjelper;
men bon tror bonom mer än alla andra menniskjor, äfven då lian
med de orimligaste lögner bedrager benne. Ekenberg lefver på sin ö
såsom tilförene, belt enslig lian synes ganska säilän i Staden, ocb
bans famille aldrig. Alle äro vid bälsan. Jusleen mår väl med sin
Fru; bon är en mycket munter ocb förståndig menniskja, samt fbtig
ocb aktsam busbållerska, som finner mera nöje uti at syssla hemma,
än flänga på visiter ocb calaser, samt de assembleer ocb picque
niquer med bvilka visse Officerare ocb Secreterare flitigt tjena vår
Stads Damer.
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Nasta vecka börja de fläste af väre Professorer at läsa; bärtils
liafva blott 2:ne lasit. Prof. Nääf bar på Doctorens betyg, värit fri
för denna tyngd; Tbeol. Adjuncten Deutsch laser för honom. Nu
bar ock Dompr. Gadolin erbålbt betyg, at lian, i anseende til resterne af den svåra sjukdom bvaraf lian för Jul blef anfallen, ej
kan göra tjenst denna Termin, utan måste fortfara at medicinera.
Således beböfs åter en vicarius. Prof. G-add omtalar sit förordnande
til at för Oeconomiens npbjelpande göra resor omkring landet, således lär lian ej liafva tilfälle at denna termin bålla många föreläsningar. Kreander bar fått permission at dröja i Stockholm til nasta
öppet vatten. Så at här bbr et starkt vicarierande! I Magister
Röring fingo vi i f joi en rätt skickelig Docent; men lian miste
Jul-tiden bastigt sin Pader i slag, så at det lär blifva svårt för bonom at kurnia sig här länge uppebålla, bvilket för Cbemiska vetenskapen bos oss är stor skada. Ass. Haartman är nastan friskare
än förr ocb mycket ond öfver sin Herr Broders nit at i Consistorio
imderbålla ständig split, ocb upfinna oupbörl. nya ämnen til cbicaner. Dr Pryss synes väl bära sin ålder. Oavancler fortfar at arbeta
oförtrutet med ungdomens undei'visning. Med de öfrige Acaclemici
står tili efter förra vanbgbeten. Jag var i böstas bos Dr Ross på
bans landtgård; lian vegeterar lika soin förr, bar förlorat både
kropps ocb sinnes krafter, men kan gå på et slätt golf, när lian en
gång koinmer på fötterne; dereinot måste lian lyftas af ocb på sin
stol, men är til sinnes altid nögd. Det bar värit lycka för bans
hus, at lian så länge lefvat; nu liafva de baft rådrum at sätta sig
på rätt god fot. Dir. Ross arrenderar af Prof. Nääf hela Nådendals
Prästegård ocb Pastoraber; lian skal betala 5,600 dl. i ett för allt,
ocb bär då upp alla inkomster, följer med på läse-möten etc.
Yåre Hofrätts-Herrar äro illa bållne med sin president, soin
grälar i ett, styres i allt af Ofv. Lieut. Ebrenmalm, ocb i synnerbet
tror sig aldrig kumia vara nog nitisk om det adeliga interessets
bevakande: således bar lian nyl. föreslagit, at endast adelsmän skulle
presidera vid alla ägodelnings-rätter, m. m. Yice-Pres. Ignatius bor
i symierbet trångt, bvarföre lian dock til en god del bar at skylla
sinä egna anstalter. IbmeUisen Esivallan Jumala on meidän maalle
anclanut, kunne vi väl säga, såsom förra Tavastgumman. Yår nye
Landsböfdinge väntas snart in; lian skal blott busbålla soin ungkarl, tils fardagen på Saris går ut, ocb lämnar där ute sin Pamille.
Gamle Camer. Krook blef nybgen olyckbgt öfverkörd på gatan,
ocb afled efter någre timmar. På se bvilken af de öfverdådige
körare, som då åkte i kapp på gatan, fastnar för denna obyggbge
gerning: de voro et belt följe. Hagman Krooks änka bar ocb dödt;
ocb lämnat sinä barn i högsta fattigdom. Kyrk. Weman i Kimito
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liar låtit sammankalla sine creditorer, för at med dem accordera;
hans skuld skal ej vara större än omkring 100:de tusende daler
kmt. Sådane äro fölgderne af våre unge Prästers åtkomst til Pastorater! Survivanceme börja nti här blifva starkt i mode. Utom
Aspegren, Miödb ocb Lebell, hafva Eegem. Pastor Collin fått på
Lojo, Magister Polviander på Hattula survivance-resolution, ocb flere
söka samma förmon. En nng Präst Cairenins skal söka Masku på
dylik väg, ehuru lians blifvande Svärfar Borenius för tidigt afled.
Magister Michael Polviander (Mouhijärviensis), gör anstalt at få TavastKyro på samma sätt soin Idman fick Pälkene. Det skal kosta mindre
at på sådant vis köpa et Consistorielt Pastorat, än at hålla högsta
budet för de regala: Salmenius fick på lika sätt Calajoki. Högmans
öde skrämmer så vederbörande, at det blir svårt efter en någorlunda
duglig kari til Utsjoki; ännu har ingen anmält sig at resa dit upp.
Hu följer innelyckt den förr omrörde Synodal-Orationen, soin
värkeligen är märkvärdig. Orthographien har jag jämkat, men för
öfrigt på det nogaste fölgt mit original, soin endast på par ställen är oläsligt. Afskrifvaren har för öfrigt värit en slarf, soin nog
ses både af lians orthographie, och någre meningars beskaffenhet,
hvilka hän säkert förderfvadt. Ingressen tyckes tilkänna gifva, at
detta Prästmöte värit efter Eeformationen här i Stiftet det första.
At somlige Präster haft den oseden til at utdela kaiken genom
klockarena medelst sked, tyckes röja någon slägtskap med Eyske
kyrkans ceremonier. Besynnerligt är at läsa den jäinmerliga klagan
lian förer öfver Eegeringens hårdhet mot Prästerskapet, i anseende til
dess inkomster; äfven soin at blifva varse Pastorernes herravälde
öfver sine Capellaner, soin då värit blott de förres adjuncter. Om
det Concilium Provineiale, soin i 15:de pimeten ointalas, har jag
ingen idee. Löjeligt är at Djeknarne då ännu funnit afsättning på

aflats-bref. Håller Herr Arkeßiskopen och ProCancelleren det för
tjenligt, at uti Åbo Tidn. införa en kårt Eecension af detta Tai?
Uti samma häfte, finnas ock tvänne Tionde-Placater af K. Johan 111,
bägge okände för Pr. "Wilskman. Det ena är dock tryekt af Sai.
Pr. Eabenius, uti Disp. de Legis Publicatione, om jag rätt mins;
men ej det andra, soin är i synnerhet decicift uti den ventilerade
frågan om Pastorum rätt til Tionde af Säterier. Sedän CommerceEådet af Grubbens, under tvist med Weman, väekt fråga om allmogens skyldighet at släpa tertialen til nasta Stad, en så vigtig sak
för Prästerne uppe i landet, och Hofrätten ej kunde någon författning i det målet, har Lector Alopaeus insändt afskrift af en Eesol.
på Finska Prästerskapets enskilde besvärpå 1734 års Eiksdag, livari
denna fråga är tämmeligen deeiderad: originalet finnes i Borgo Cons.
Archiv. Ännu hafve vi ej tagit visst partie, om vi skole i Tidn.
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införa sådane Handlingar. Straxt efter ofvanbemälte Synodal-Oration, finnes ock et stycke med Ofverskrift: De Puilica Paenitentia ex
Actis Synodicis. Man var ganska sträng. Om Herr Arkeßiskopen
ock ProOancelleren befaller, så skal jag ock afskrifva detta stycke;
det är ej långt.
Yår Prsesul skal hos Cancelleren vunnit seger öfver Consistorium,
ocli således lär hän väl i nasta vecka tractera oss med denna marknadsgåfva. Yi aro vane vid sådane doncenrer. Jag har tagit mit partie,
at tiga, ocli då jag måste utlåta mig, altid göra det skrifteligen. Blir
det för mig möjeligt, at nasta sommar resa öfver til Sverige, så
skal jag försöka, om det ej går ann at få friliet från Consistorii göromålen: jag vil däremot åtaga mig hvad andra arheten som häldst,
och förduhblade göromål i informationsvägen. Hvad Kreander för
sig nträttat, vete vi ej ännu: Biskopens advocat har hän värit, hvilken dock genom sine Herrar Hof-Colleger skal egenteligen drifvit
sine processer med utrumque Consistorium.
Men Herr Doctoren, Arkeßiskopen och ProOancelleren måste
trötna vid mit långa bref; jag bör således sluta: framhärdandes
med den fullkomligaste vördnad

Högvördigste Hoit Doctorens Aikeßiskopens och ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Nlennander.
Åbo cl. IS Mart. 1782.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller
Då menföre i hafvet hela tiden afbrutit den ordentliga Communication emellan Sverige och oss, så hai' jag drögt at med skrifvelse
upvakta Herr Arkeßiskopen och ProOancelleren. Men nu har
ändteligen hafvet begynt rensas; ehuru vi ej ännu kunne göra oss
säkre om rätt jämn postgång. Jag hoppas, at våre poster kömmit
öfver til Grislehamn äfven så väl som de Svenske til Ekein, och
at Herr Arkeßiskopen och ProOancelleren således erhållit mit
sidsta bref, med N:o I—61—6 af Åbo Tidningarne; nu följa de öfrige
H:o 7—ll. Jag förstod Ass. Juslen orätt, rörande hans anstalt
om de förste numrernes afsändande; derföre skickade jag äfven
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exemplar af dem: men hans glömska angiok et annat exemplar, om
livars afsandan.de lian tillika skulle draga försorg. Det öfverflödiga
exemplaret af N;o 1 ocli 2, torde i Upsala finna någon annan köpare;
då jag med lägenliet, eller ock med Pesten, allt efter bebag, skal
öfverstyra fortsättningen.
Med sidsta post kade jag den aran at erliålla, jämte Herr ArkeBiskopens ocli ProCancellerens vördade Bref af den 13 Febr. de
öfversände Exemplaren af Synod. Talen ocb Disputationerne; för
livilken angenäma skänck, jag aflägger ödmjukaste tacksägelse. Det
2;dra Exemplaret af Engelska öfversättningen, bar jag redan aflämnat til Acad. Bibliotheket; at fogas til de förra böcker med bvilka
Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren riktat detsamma. Pränumerations-pengarne för Åbo Tidningar, 12 d;r; ocb 6 dl. til postpengar, som tilkka medfölgde, bar jag ock undfått; de sednare aro
tilräckelige för bela året; så mycket mer, som jag dock värit skyldig at med deras öfversändande til Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren, tid efter annan göra väre blad bekante hos bela ideens
förste upbofsman, ocb deras säkraste Gynnare.
Bibl. Clewberg bar för detta quartal besörgt Tidningarnes
utgifvande; den influence redacteurens smak nödvändigt i åtskilliga delar måste bafva på de införde Styckens vai, då ej Sällskapet bar tilfälle at in pleno decidera om alla detailler, bar gjordt,
at en del nmnrer ej aro i en stor del Läsares tycke. Men då et
sådant arbete skal styras af flere, kan ej äimät bända, än at utgifvarena aro lika skilde i smak, som Läsarena. Prof. Calonius bar
lämnat in Winstrups bref. Yerseme aro af väre unge poeter. Armfeldts Bref bar Tengström inlämnat. Brefvet i N:o 10, ocb öfversättningen i N:o 11, aro af Ass. Juslen. Det öfrige i N:o 11
bar jag inlämnat. För nästa quartal skal jag besöija Tidningens
utgifvande.
Bröst-värk ocb flussfebrar äro bär allmänt gängse; den besynnerliga vintern, som omväxlat med sträng köld, Starck blida, ocb
svårt urväder, bar ifrån Torneå til Petersburg gjort denna sjukligbet allmän. Men dock bafva bär ej månge dödt. Ibland desse är
dock gamle Tenngjutaren Stålfotb, som dog på sitt 96 eller 97 ålders
år. Hofrätten bar ibland af Fluss-febein ocb Bröst-värcken värit
reducerad til 5 Ledamöter, ocb ganska knapt antal af Betjente.
Magistraten bar af samma grund en tid värit inactiv. I går bestod
vårt Consist. Acad. af 3 Ledamöter som voro närvarande; dock bafva
de fläste af oss bärtils lasit, om ej på Acad. dock bemma: men för
Studenternes bostande bar man svårt at göra sig börd. Yi boppas
dock, at det onda nu småningom skal gå öfver. Jag bar, Gudi lof,
sluppit med rätt lindriga känningar bärintils. Juslen med sin Fru,
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har värit värre däran, och måst i någre dar lialla sängen. Presid.
Cederliielm, ocli lians trogne rådgifvare och hjertas vänn, Öfverst
Lieut. Ehrenmalm, reste norra vägen til Sverige. Få nu se, hvartil Ehrennialm vidare skal nyttjas: antingen at som Hofrätts Påd
blifva ord. Ledamot i Hofrätten, sedän lians Adjunctions-tid nu
gått til ända, eller Lagm. Palens vicarius, (livilket Herr Lagmannen väl lärer söka efter möjligheten undslippa), eller Präses i
den Ofverrätt öfver alla Ägodelnings-Pätter i Finland, soin lian ocli
Presidenten föreslagit, på det Knngen ej må såsom härtils, hesväras
med Klagomåls afgörande i slike mål. Til lians Ledamöter skola
vara ntsedde Ass. Loffman, Dir. Alfving ocli Camer. G-adolin; livilka
samtel. liulpit til at ntarbeta planen. Glår den i värkställighet, så
har Landet at fägna sig öfver en förträfflig rättvis Domstol. Pesten
af Ledainöterne skola tilkallas af Landets besntne Adel; af hvilka
exclusive, och litan at pröfning äger rmn, hnruvida de förstå sig
på Lagfarenheten, Presidenten vill att Ordföranden i Agodelningsrätter skola tagas; hvartil Hofrättens plnralitet så vida styrkt, at
de böra få dertil af soknarne valjas, utan at Hofrätten skal äga
at pröfva deras skicklighet, livilket endast om andre ordförander,
när de valjas, skal äga rmn. Detta är nu öfversändt til Kongi.

Majst:s decision.
Prof. Lefren har begärt och fått Cons. Acad. recommendation
til Cantzlern, om Hans Exc. förord för honom at blifva kyrkoherde i Borås. Om lian har alfvare, vet jag icke: men at lian skal
värckeligen få Pastoratet, tror jag ingalunda, i f ali ej någon tilämnad
successor må drifva saken igenoin jiå vederbörligt sätt. Professor
Nääf har lagt in om afsked, med full lön och annexa: lians ansökning har ej ännn i Cons. Acad. förevarit; emedan Biskopen ock,
såsom andre, värit af bröstvärken attaquerad, så at vi en lång tid
haft lugn och frid.
I Borgå skulle i slutet af sidstförl. månad, Solitander, Lind
och min broder, som alla sökt Eloqu. Lection, derföre Speciminera;
men den förste, har fmmit Consistorii kallelse vain onödig, äfven
som prof af honom, hvars skicklighet de förut bordt kanna, och den
medlerste har af bröstvärk blifvit hindrad. För den orsaken har
termin til Specimen blifvit upskuten; och Sigfrid fått vänta där
nästan en hei månad. Far nu något må blifva af, vet jag icke.
Förmodligen nämnes Lind til Lector, ehuru i alla afseenden yngre
tjensteman; och Solitander får transport til Pectoratet efter Forsius;
så at Sigfrid får väljä, at antingen förblifva Conrector i Helsingforss,
eller söka Rectoratet i Lovisa, som til lönen är like med lians nuvarande station. Hän har ej gåfvor at söka.
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Men jag fruktar at redan med mit vidlyftiga bref, bafva fallit
besvärbg; ocb slixter således: Framhärdandes med oaflåtelig yördnad

at vara

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare

H. G. Porthan.

Tili P. A. Europseus.
Åbo cl. 26 Mari. 1782.

Ärevördige ocb Högvällärde Herr Comminister.
För den mig gunstigt meddelte Finska predikan, aflägger jag
skyldigaste tacksägelse. Disputation om Finske predikn. är väl nn
redan tryckt; men jag skal ej nnderlåta at framdeles antekna denne,
äfven som par andre jag nyl. öfverkommit, någorstädes såsom snpplementa.
Et exemplar af Disp:n följer bärbos, enligt både löfte ocli skyl-

digket.
Kan det interessera någon af Herrarne där på sidan at se de
Tidningar som bär i Ab o åter fortsättas; så vill jag gerna åtaga mig,
at draga försorg om deras öfversändande vid tilfälle.
För ro skull bilägger jag jämväl et exemplar af några andra
I)ispp:r för h:ka jag präsiderat; på det Herr Comministern, om så
behagas, må kuuna se kuru yi bär philosopbere.
Promotion, som i pliilos. Faculteten i f joi upsköts, skal i sommar ske. Antalet af promovendi blir ej stort; ocb vore väl, om
medelst någon i akttagen mera alfvarsambet vi dock kunde förmå
vederbörande at rättskaffens gripa sig an, då de ibl. sine kamrater
vilja blifva utmärkte för vundne större insikter.
Frambärdar med Högaktning
Äreyördige ocli Högiärde Herr Comministerns

ödmjuke t:re
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 3 April 1782.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop och ProCanceller.
Til följe af Herr Arkeßiskopens och ProCancellerens befallning, nti ynnestfnll Skrifvelse af clen 20 sidstl. Martii, som jag i
förgår liacle clen äi'an at erhålla; öfversändes härhos, så väl afskriften af clen Appendix de Publica Poenitentia, som följer tätt efter B.
Jnnstens Synodal-Oration i det gamla Manuscriptet, som ock Åbo
Ticln. N:o 12, 13 ocli 14, sanat clen besynneiiiga Indelningen på
Frunt. Svagheter. Något annat i det gamla Manuscriptet finnes mera
icke, ntom K. Johan IH:s Tionde placater af clen 27 Sept. 1572, och
cl. 12 Dec. 1575; af hvilka det ena, om jag rätt mins, är tryckt
nti Häbenii Disp. de Legis Pnblicatione.
Jag hade nog lust, at någon gång framdeles, ntgifva å nyo på
trycket B. Jnnstens förtekning på Åbo Biskopar, med noter; vårt
Manuscript på Bibliotheket lämnar mig dertil liten hjelp. Om jag
i sommar, eller nasta år, så framt G-ud nnnar lif och hälsa, får tilfälle at komina öfver til Sverige; så skal jag höra efter, om där
flere gamle afskrifter af elettä Document aro at tilgå. Det hos
Nettelblad tryekta, är ej fritt från f el.
Herr Arkeßiskopen vet tvifvelsntan, at clen sig kallande Malacliias Lnrsens är en Candidat, Österbotninge, viel namn Enlnncl,
någon Torpares son ifrån Mustasaari. Hän valele på mit tilstyrckande
stndium Medicinse; responderte för en del af Ass. Haartmans Sciagraphia Morborum (af hvilken elettä är en ej rätt beskedlig imitation), och bar ej oäfvet hufvud: men begynte förmyeket tyeka
om liqueurer, och har et underligt istadigt humenr. Hu har lian
öfvergedt Medicinen, och rest til Gamla Carleby, hvarest hau har
en Conclition, fördelaktig nog, sanat sade sig ärna slå sig på handein eller sjöväsendet. Hän var Stipendiarius Wahlianus; men öfvergaf det, och reste ifrån Academien. Få se, hvael hans öden blifva.
Icke längesedan tilsände mig förre Saltpetersjuderi Inspectoren
M. Herkepsens 2:ne böeker, som lian berättar skola tilhöra Herr
Arkeßiskopen och ProCanceller en, men värit bragte genom lån
npp til Tavastland; clen ena är Bonav. Corn. Bertramus de Pop.
Ebrseorum,
opera Const. l’Empereur, Lugd. Bat. 1641, 12:o, och
clen andre II Pumnlo del Sig. Marchese Yirgilio Malvezzi, tryckt i
7

50

Tili C. F. Mennander 1782.

Genua lios Piet. Aubert, liyaruti finnes Herr Arkeßiskopens och
ProCancellerens egenhändigt skrefne namu. När öppet vatten blir;
så skal jag bafva den aran at öfversända dem.
Probsten Dr Lencquists son, bar nu på trycket förre delen
af en Disputation under mit prsesidio de Superstitione Yetermn Fennorum; bvaruti våre gamle Finnars mytbologie är afbandlad, så
godt soin lian, lians fader ocb jag förmått utreda en så förvirrad
sak. Andre delen skal lian ännu i Termin utge såsom gradual-disputation om lian får Oand. examen ocb lyckligen prästerar det; soin
jag boppas. I denna disp. bar jag infört mycket, soin annars var
ämnadt för min Poesis Fennica, soin nu derigenom blir mindre vidlyftig. En del af Hist. Bibliotbecse, låter ock en Johnsson trycka.
Fru Hassel var dock så vis, at Hon beslöt blifva qnar i Borgå,
ocb bor nu bos DomPr. Krogius, bvarest bon bar allt fritt, för 100
Eiksdl. årligen. Sönerne vräkas bär; ty de få ej komina dit. Så
länge något är quar i vistbnset, går det ann; burn bon sedän vil
understödja dem, vet jag icke. Annu bar Fredric i bebåll sit equipage; ocb bar begärt pengar genom bref ifrån sin Moder, men
ännu ej fått något. Både Stads-gården ocb Isbois skola säljas, ocb
Fin Hassel få ersättning i pengar. Hanska lyckbgt för benne; bon
kan nu af öfverskottet bjelpa sönerne, litan at sjelf bda nöd.
Et ungerskt Lexicon bar jag excerpert, ocb antecknat de ord
som förekommo mig lika, i mit exemplar af Juslenii Finska Lexicon.
Men jag tycker at det språket bar långt större bkbet med Lappskan,
i flere delar: bvarom jag framdeles närmare skal undersöka. En
Ungersk Grammatika bai’ jag ock bestält mig.
I Åbo Tidn. ärnar jag införa någre små afbandlingar, rörande
Finska Histoiien. Som desse Tidn. aro ämnade ibland annat, at
uplysa vårt Lands Geograpbie ocb tillstånd; så bar jag gjort anstalt,
at ifrån aba Län få omständliga Beskrifningar om deras beskaffenbet. Camer. Tulindberg bar meddelt en öfver Übleå Län, som är
rätt vacker, ocb i nasta Tidn. skal göras bruk af. Hvad som kan
tarfva rättelse, blir p>å detta sätt bäst bjelpt.
Ändteligen yann min broder denomination til Eloqu. Lection
genom Biskopens votum decisivum. Men både Solitander,
Borgo,
i
vägrade
som
at enligt Consistorii befallning infinna sig til speciminering, ocb Lind, skola besvära sig; Lind reser sjelf öfver til Stockholm. Således står saken i vida fältet.
Herr Arkeßiskopens ocb ProCancellerens städse hevistä ynnest
emot mig ocb min broder, gör mig så dristig, at jag vågar ödmjukast ankalla, det Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren, genom
gällande förord bos någon af de mägtige i Stockholm, täckes böggunstigt understödja bans rätt. Hän är äldre Magister ocb äldre
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tjensteman än Lind, bar värit Docens vid Academien, präsidert oclr
orert; hvilket den andre ej gjort. Ehurn lians Latinska styl värkeligen ej är den yppersta; så liar dock L. genom sit utgifne
Specimen bevist, at lian dernti är långt svagare, ock i Ebetoricis
ännu sämre än min broder.
Med oaflåtebg vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ooh ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

TMI C. F. Mennander.
Åbo d. 3 Maji 1782.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Härlios bar jag äran at öfversända de sidsta 4 numrerne af
Åbo Tidningarne. Yerserne i H:o 15 aro af Pliilos. Adjuncten Tengström, ocli de öfrige af min fabrik. Fabeln nr Spectatorn bar Not.
i Hofrätten Wallerian öfversatt. Meteorol. Observationerne, ocb förtekningen öfver de födda ocb döda i Staden, af Ass. Bergman; Scarins lefverne af Prof. Bibnark.
Ass. Pomoell blef i dag begrafven; lian bar ej gjort någon
disposition om sin egendom. I förl. söndags böll Dr. Gadolin sit
afträde ifrån Finska Församlingen, ocb i Söndag båller Pi'of. Cavander sin inträdes-predikan. Ibland särdeles bändelser räknas det
bär, att Fru Scbauman vunnit nåd-år efter sin fader Probsten Hortebus. Hofrätten båller på at dömma bela Stadens Magistrat til 2
års suspension, för deras förfarande emot förra Cassenren Hymalm;
denna sak är mi et tale-ämne i Staden.
Yåren fortfar at vara ganska kali ocb obyggelig; så at Landtmannen är ganska förlägen med sin boskap.
Promotionen bos oss blifver icke talrik; det går ock sent til
med specimina pnblica. Yår ungdom bar fått i bufvudet den tanakan, at Magister-skapet föga bjelper dem; ocb at maa bör se sig om
andra medel til lyoka, än Academiske prof ocb meriter. Til Prästeordination skal åter en ansenbg bop bafva sig anmält.
Fredric Stenman gjorde nyligen en resa til Borgo, för at söka
förleda sin Moder til at flytta bit tilbaka, emedan lian finner sig bafva
mycket förlorat genom bennes frånvaro. Men ännu lyckades det
icke för bonom. G-nd bevai'e benne ifrån, at å nyo låta honom tnbba
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sig til at begå en sadan obetänksambet, och öfverläinna sig i lians våld.
Annu är ej afgjordt, om Prof. Gadd eller Bilmark skal blifva Hector
för nasta år; den förre vill undandraga sig, under förevändning af
sine resor omkring landet, til bvilka lian fått publikt understöd.
Yår ProCantzlei' bar botat Professoreille ifrån den begärelse, bvarmed fordom fikades efter Rectoratet: nu önskar litet hyar at kuuna
siippa denna ledsamma post. Professor Bilmark skal parentera öfver
Grefve v. Liewen. I nasta Consist. blir fråga om orator vid tilfälle
af Hermes Majst:s tilförväntande lyckliga nederkomst.
Härtils bar Consist:m Eccles, ej fått någon upp til Utsjoki.
Men nu är en ung Eellman, sin Fars adjunct i Limingo, kitkeminen för att undergå Pastoral-examen, ocb sedän i nasta vinter msa
elit upp.
Unge Lencqnist lär väl med denne post öfversända förre elelen
af sin Dispntation. För trängSeln på tryekeriet, lär' Johnsson ej
ännn så bastigt få den elelen af Hist. Bibbotbecse tryekt, för bvilken
lian skal blifva respondens: gradualerne bafva förmons-rätt at bbfva
expedierade. Candidaterne frukta, at de soin ej tre veckor innan
promotions-dagen gjort sig färdige, ej siippa til promotion, i anseende til ProCancellarii berömliga nogbet i små saker.
Yice-Lectoren Lind är nu öfverrest i vredesmod, för at stöta
nt min broder ifrån Eloqu. Lection vid Borgo Gymnasium. Har
lian vigtiga skäl at anföra, så bbfver lian i synnerbet farlig. Gud
vet burn min bror må kumia souteneras.
Jag bar den aran at med vördnad frambärda
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjnkaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.
P. S. Jag giömde berätta, at den rycktbare kyrkob. Stenfeldt i Liebelitz, nyligen af Häradsrätten blifvit arresterad, ocb försänd til Krono-Häcktet i Kuopio; så at lian lär fyllt sit mått. LandCbinu-gus Geist där uppe, bar af svårmodigbet dödat 2:ne sine barn
ocb sig sjelf; samt i et bref til en bekant, berättat at i synnerbet
en falsk attest til bvars utgifvande Stenfeldt bonom förledt, oroade
bans samvete: saken angick en kari, soin dödt några dagar sedän
lian af Stenfeldt bbfvit bårdt slagen, ocb bvilken Cbirurgen intygat
ej halva dödt af samma slag.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 24 Maji 1783.

Högvörcligste Herr Doctor Arkeßiskop ocli ProCanceller.
Herr Arkeßiskopens ocli ProCancellerens gunstiga skrifvelse
af clen 8 hujns, bar jag haft den förmon at erliålla; ocli tackar aldraödmjnkast för det höggunstiga löftet at understödja min broder
emot lians competitorers anfall. Jag hoppas ocli önskar hjerteligen,
det Herr Arkeßiskopens ocli ProCancellerens hälsa måtte tillåtit
at lyckeligen fullborda resan til Stockholm; vid hvilket tilfälle jag
ej tviflar, det jn Herr Arkeßiskopens ocli ProCancellerens ynnestfulla recommendation mycket värckat, at lios de betydande gifva
Sigfrid! rätt sitt tilbörliga anseende. Saken lär ej äunu så hastigt
afgöras; ty nn först aro besvären remitterade til Biskopens ocli

Consistorii förklaring.
Härlios bar jag den aran at öfversända sidsta stycket af Hist. Bibliothecse Aboensis; då jag i höst, om Gud spar lif ocli hälsa, ärnar
ännu tillägga tvänne stycken, så blir min pian fuUfölgd til slut.
Beskrifningen öfver visse Manuscripter, jämte en förtekning på de
sällsyntare värken, och en allmän öfversikt öfver vårt Bibliotheks tilstånd, skal slnta arbetet. Soin jag i sommar ej lärer siippa ifrån
Åbo, så skal jag hjelpa Bibliothecariatet at formera en accnrat och
bequämlig Eeal-Catalog; så at vårt Bibhk ändteligen skal blifva i
fnllkomligt skick. Hu är det nyare nunmet Irman kortt fullt, hvad
qnarter och smärre fonnater angår: men på folianter är brist; emedan sådane stora värck som borde fylla de hyllorna, och aro just
Bibliotheks-böcker, hos oss altför mycket saknas; alla nya editioner
af Patres Ecclesise, Collectiones Conciliorum, Acta Sanctorum, Corpora Historicorum diversarum gentium, Thesauri Antiqnitt. Hebraicar.
Grsecar. et Homanarnm etc. etc.
Af Aho Tidn. medfölja ock de sidste numrerne. Det införde
Bi-efvet, har afseende på någre critiker, som dels i Stockholms Posten,
dels i bref til en och annan af utgifvarena, dels i discourser blifvit
fälde öfver desse blad; hvaraf auctoi'en tagit anledning til denna
satire. Författaren är Bibl. , Clewberg, ehuru lian ej vil vaia känd.
Ofversättningen ur Horatius på N;o 21, är af Tengström. Af Beskr. om Uhleåborg återstår ännn et litet stycke, peli underrättelse
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om Länets Städer. Sedän följer en TabeU, som visar landets förkofran på de sidsta åren. En artig Beskr. öfver Åbo län, af LandsCamer. Winter, ehuru ej så detaillerad, bafye vi ock fått om bänder, den lian upsatt til sin nye Landsböfdinges nnderrättelse; ocb

boppas jag, at ock öfver de andre länen småningom erliålla sådane
beskrifningar, som ej litet skola bidraga at göra vårt land kändt
med besked, ocb pålitligare än genom åtskillige resares etc. flyktiga
upgifter.
Af alla de interessante upgifter om B. Juustens slägt, livilka
Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren täckts mig meddela, samt
bvad jag förnt samlat, ocb dels Spegel, dels Stiernman, i sin Matrikel (vid Starkbauptske slägten) anfört, dels den begynte, men så
mycket man kan se, ofullfölgde action i Hofrätten emot Eyttmästaren
Paul Juusten, ger anledning tili, skal jag upsätta en kortt afbancUing
om denna sak, för Åbo Tidn. Stiernman i sin Aboa lit. p. 81,
säger at Bisk. Tbauvonii moder Catharina Juusten var dotter af
Eyttm. Juusten, son til Biskopen. Manne i de derstädes citerade
oration ocb programmet, som jag ej ämm kömmit öfver, något finnes
til denna genealogiens uplysning? Finnes ej öfver Bisk. Tbauvonius
någon likpredikan'?
Ang. Österbotningarnes slägt-register, skrifver jag til Kyrk.
Westzyntbius; jag vet icke, bvad arbete lian må dervid bafva användt, eller icke. Men skada vore det, om et sådant document ej
konimer i ljuset.
Et Finskt Glossarium vore visserligen et interessant värk. Men
värst är, at subsidier dertil aro så få, ocb arbetet som fordras dertil, ofanteligt. Det första steget vore, at väl lära sig Byska; ty jiå
delta språk aro utkomne Grammatikor ocb ordalängder, öfver de
dialecter af Finskan, som talas af åtskillige i Byssland boende Finske
nationer; men at förstå bvad värckebgen är Finskt, borde man ocb
kanna Tatariska, Turkiska, Mogoliska etc. språken.
Yid jämförandet af det nya Lappska Lexicon med vårt språk,
bar jag funnit, at Lappskan värckebgen ej är så närä slägt med
finskan som jag trodt, eburu ej aldels främmande. Då samma sak
beteknas med flere lappska ord, iblancl bvbka någre aro bka finskan,
men andre icke; så misstänker jag de förre at vara sedermera lånte,
likasom månge Svenske ord: ocb såldes bör jag fästa min upmärksambet förnämbgast vid sådane som aro ensamme, ocb dock finska,
men innan alla Lappske ord bunnit fullständigt samlas, ocb dialecterne rådföras, blir denna pröfning svår.
En Pastor Hupel närä Doipt, som är känd för sine Nacbricbten
vpn Est- und Lifland, arbetar på Estniska språkets ujibjelpande;
med bonom bar jag lust at inlåta mig i brefväxling, äfven som med
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Lithander, hvilken nu är flyttad ifrån Dagö til et Pastorat på fasta
landet.
Yår nye Landshöfdinge rustar starkt med Stadens handlande,
soin ej gjort anstalt at förse landet med tilräckeligt förråd sait;
Bremer liålles för den störste syndaren, ooh påstås at fördelen
af frakter derute, vallat denna underlåtenhet.
Kyrk. Lilius i Messuby skal vara död; och hans son, soin nu
inkommit til Pastoral-examen, säges hafva för sig en pian at succedera, genom samma väg soin Idman koin til Pälkäne.
Nu har vår Ac. Cantzler decidert, at byggnaden vid Ac.
Trägården skal försäljas, at afskära ali anledning til vidare tvister,
ooh platsen användas til Trägårdens utvidgande. I den ställning
saken rakat, var denna decision oss icke obehaglig; ty annors hade,
efter de 6 årens förlopp, innoin hvilka Biskopen skulle innehafva och
reparera gården, onndvikeliga trätor förestått. Då skulle reparationerne pröfvas, ny hyres-summa och hyres-man determineras etc.; allt
ämnen, för hvilka vi alle bäfvade. Meu imedlertid försätter oss denna
författniug i största bekymmer. Yi hafve ej ännu fått summan fnllt
nt, soin skal utgöra Trägårds-fonden; genom förskott ur andre cassor,
har denna fond imedlertid rakat i ansenhg gäld. Huru skal alt detta
betalas, och fonden altså blifva varaktig? När nu Trägården skal utvidgas, platsen planeras, nytt plank omkring densamma sättas m. m.
så vete vi ej huru pengarne skola räcka til. Då byggnaden säljes,
köpes det mästa såsom brännved; i stället at den på stället ännu
kunnat stå en manns-ålder, och cassan ej allenast imedlertid hinna
regleras, utan ock af hyran et årl. tilskott af 300 d:r kirit vinnas.
Consistoiii idee var, at cassan med aldeles ingen reparation skulle
graveras; och säkert hade innehafvaren, at desto längre ujuta förmon
af byggnaden, reparert den til hnsbehof. Sedän hade byggnaden
dock kunnat bortsäljas, soin brännved. Nu måste väl ock Demonstrators-byggnaden flyttas ut åt gatan; ty midt i trägården blir olämphgt at lämna den; åter en ny kostnad. At äfven bortsälja den, och
lämna trägården så ensam, at ingen menniskja bor där invid, och
således lämna den utan ali vakt, är ej heller rådhgt. Hvad byggnadens försäljande nu kan inbringa, svarar väl icke emot kostnaden
soin förestår, och soin bhr större i samma mon trägården vidgas.
För ali denna förlägenhet, hafve vi at tacka vår ProCantzlers nit
för trägårdens hästa, soin lian behagar kalla sit gräl, och derföre
förebrått Consistorium at ej nog ömt hafva sedt på trägårdens förmon och bestånd. Oaktadt Cantzlerns förra bref innehöll, at allt
skulle vara ogjordt tils hans ytterligare decision; så hyrde likväl Biskopen, Consistorium aldeles oåtspordt, bortt gården åt Häradsh. Lagerborg. Yi skötte ock ej pm, at blanda oss deri; men nu har denna
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sidsta decision förekommit honom obehaglig, liäldst hän var så viss
om at alit skulle afgöras efter hans åstundan. Få nn se, hvad råd
kan påfinnas.
Prof. Nääfs ansökning om ständig tjenstfrihet, med fulla lönens
behållande, synes ej af alla vilja gynnas: soml. vilja borttaga en
’/4 at lämnas åt hans efterträdare eller vicarius. Alle finna nogsamt, at lian sjelf ej kan göra tjenst. Jag vet intet exempel, at
lönen på det sättet blifvit delt; nog är det sant, at hans flit och
förtjenster ej aro lysande: men kanske exemplet torde vara farligt.
Jag vil minnas, at t. ex. Pr. Carl Asp i Upsala ock fick afsked
med full lön; ehuru hans tjenstgörning ej lär varat länge, eller värit
särdeles ifrig. Sedän disputeras, om i Nääfs ställe skal begäras en
Yicarius Theologus (hvarpå, genom Domprobstens sjnklighet snart
torde följa på lika sätt en Yicarius), ellei’ Theol. Adjnncten förordnas
at läsa för honom? Adjuncten åter tycker det blifvå för sig tungt,
at för intet åläggas ständig tjenstgörning. Så at brydsamma frågor
just samlat sig öfver oss; och under allt detta, är enigheten ej at
räkna på: dissentierar ingen annan, så gör ProCantzlern det.
Hisinger och Haartman, hafva tilbudit en årlig tilökning af 100
plåtar til Demonstrators-lönen, om den förvandlas til en beständig
,

Professio Hist. Naturalis, hörande til Philos. Faculteten; med vilkor, at Professom skal vara Med. Doctor, läsa privatim i Mat.
Medica och Diseten, hafva Prsefecturam Hoida, och få avancera til
indelt lön i sin töni'. Detta sidsta vilkor, hafva de fläste Philos.
Pacultetens Ledamöter ej velat admitterä; så at jag icke vet, hvad
utgång saken kan taga. De tycka, at det blir förlångt för yngsta
Pi-ofessoiun at vänta på full lön, när 2:ne skola tjena för 400 plåtar
i pengar, utom de soin torde få tjena för intet. De mena at de
gamla stam-professionerna, och de exspectantes soin räkna på dem,
härigenom skulle komina at lida; at i synnerhet Acacl. Secreteraren
aldrig mera skulle kuuna söka en Profession, emedan hans lön
är större än 400 plåtar, at private-stiftningar ej böra träda i lika
rätt til Kronans löner, soin de publike; at Medicinska Faculteten härigenom skulle på den Philosophiske göra en inkräktning, m. m. Törs
jag häröfver utbedja mig Herr Arkeßiskopens och ProCancellerens
yttrande? Nog är ock det svårt, at refusera et capital af 10,000
daler, soin Academien tilbjudes; och en Hist. Nat. Professor vore
visserligen nyttig; äfven soin intet ondt deri synes vara, at vi hafve
en Medicus tili vid Academien. Men kanske det vore så godt, om
lian förblefve Demonstrator.
Til Primus vid instundande promotion i Philos. Faculteten,
utnämdes af de fläste rösterne Cand. Meinander, Wiburg. Hän är
egentligen Mathematicus; och hai’ jämväl värit i Upsala. Gratist
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blir Cand. Ingman, Nylandus. Promovendi äro 21. I går examinerades de sidste. Frågan blir; An institutio Academica ad eas tantum btteras docendas tota conferri debeat, quse ad munera pnbbca
administranda, vei qusestuum liberalium genera adjnvanda, proxime
prosint? Hu disputeras bar starkt; ocb bar jag, utom Lencquists
pars posterior, äfven 2:ne andre på trycket, som nnder mit inseende
skola försvaras. Professor Bilmark skal d. 13 Jnnii parentera öfver
E.. E. Liewen; ocb Magister-Promotion sker den 20. Professor G-add
tager dock emot Eectoratet för nasta år.
Ifrån Petersburg bafve vi den obebagliga underrättelsen, at
Laxman bvilken rest til Nertscbinsk såsom Bergsråd vid de därvarande bergvärken, blifvit af Gouverneuren öfver samma värk,
General Böckelman, angifven i Senaten för ämbetsfel, bvarpå Senaten skilt bonom vid syslan, ocb kallat bonom til Petersburg at förklara sig. Academien derstädes bar råkat i et svårt krig med sin
Director Herr Domascbnew, som belt despotiskt vil bandtera Ledamöterne, bvaremot de vilja värja sig. Tvisten skal vara så svår, at
den ej kan slutas, ulan at Directorn ellei- de fläste Academici skiljas
ifrån sine stationer. I synnerbet skal Directorns vrede drabbat Prof.
Euler den yngre ocb Kotelnikof, bvilken ban skilde ifrån upsikten
öfver Hat. Cabinettet ocb Bibbotbeket, bonom aldeles obördan.
Detta äro ej angenäma nybeter; ocb ej beller det, at Collegie Eådet
Pallas, som är en så snäll Academicus (ocb nyligen jämte denna titel
fått til sine förre 1,000 Eubler årligen en tilökning af 1,200 Eubler,
för at bafva upsikt öfver Skogarne i Eyska riket) tagit partie för
Directorn emot samtelige sine medbröder, (med bvilka ban i början
gjorde gemensam sak), för at få Kotelnikofs station tilbka med sin
egen. Men jag missbrukar Herr Arkeßiskopens ocb Pi-oOantzlerns
tolamod med mine långe bref, ocb bör derföre sluta.
Annu vete vi ej, när Pi-of. Kreander ärnar bemkomma, eller
under bvad titel ban fått et ansenligt understöd af publike medel.
Af den Parentation öfver framl. Herr Canc. Eådet Hassel,
med bvai'S utgifvande drögt så länge, ocb bvartil jag nu icke kan
upgifva orsaken, blef mig ålagdt, at innoin förelagd dag, lämna afskrift. Då jag omöjeligen i de omständigbeter, ocb när jag som bäst
af mångfaldige göromål var öfverbopad, bade tilfälle at lägga band
vid dess öfvei-seende, nödgades jag låta en student afskrifva den
ifrån det concept bvarutur den blef declamerad, ocb bvarvid bär
ocb där, särdeles i början voro ändringar gjorde: ocb sådan skickades den öfver til Hans Excellence Academiens Cantzler. Jag vet
icke bvad bruk deraf egentebgen skal göras: men så snart både
tryckeriet ocb jag få någon ledigbet, skal jag bär låta trycka den i
sommar, sådan som den numera af mig blifvit öfversedd. Med an8
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märkningarne ocli bilagorna, är jag deremot ännu ej fullkoml.
deciderad burn jag skal bära mig åt; bvarom jag beder i ödmjukhet
at bärnäst få mig bos Herr Arkeßiskopen ocb ProCantzlern förfråga. Med djup vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCantzlerns
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 1 Oct 1782.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren täokes förlåta mig,
at jag så länge drögt til at med skrifvelse uppvackta Herr ArkeBiskopen ocb ProCancelleren, sarat för ali i sommars åtnjnten yanest
aflägga min ödmjukaste tacksägelse! Jag skal med så mycket större
fbt framdeles, söka göra mig värdig tilgift: under ferierne bar jag
ej värit så stadigt inne, som jag nu får lof tili, då vi, ifrån nasta
måndag, vill G-ud, skole böija med vårt vanlige arbete. Annu sakne
vi väre Studenter af de närmaste Nationeille, men af de aflägsnare,
äro de tämmebgen manstarckt inkomne; Osterbotningarne gå redan
närmare til 50.
De återstående numrer af Åbo Tidn. följa bärbos; fortsättningen skal jag efter band bafva den aran at öfversända.
Innan kårt afgår Bref til vår Cantzler, rörande Hisingers
ocb Haartmans offert af 100;de plåtars årlig tilökning på Demonstrators lönen, i fall syslan förvandlas til Ord. Historise Naturalis

Profession i Pbilosopbiska faculteten. Consistorii plurabtet bar refuserat deras anbud, så som obilbgt ocb skadebgt; som värckebgen
låter curieust nog. Biskopens votum decisivum vände pluraliteten
åt den sidan.
För Byggnaderne vid Academiske Trägården, fick Academien
närmare 2,000 d:r kmt; som ej räcker til at planera ocb stänga platsen, samt flytta Demonstrators-buset ut åt gatan. Jag begriper sannerbgen icke, burn vi skole busbålla, så at Trägården kan conserveras i längden, utan at exponera väre öfrige små cassor för Banqueroute; för bvilken förlägenbet vi bafve at ta eka vår Hr ProCantzlers patriotiska nit för Academie-Trägårdens bästa. Det får väl nu
gå såsom det kan.
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Unge Magister Laurseus har nyligen gift sig, med framledne
Handelsman Simolins dotter: lian är nu Pastoris Adjunkt vid Finska
Domk. Församlingen, ocli tillika Bsquadr. Predikant vid Lifdragonerne, jämte en M. Hök, AYästgöthe: dessa tyå dela emellan sig
kalfva Eeg. Pastors lön, som Ofversten tvungit M. Oarenius at afstå,
så vida lian ej gör tjenst, liindrad derifrån af sin kypockondre.
Hasselska Parentationen är nu under arbete på trycket; koppandes jag, at med sidsta fartygen få nödige exemplar öfyersände
til Sverige. Af Lencqnists sednare del bar jag aran at härlios skicka
et exemplar; ocli tvänne bar jag öfversändt med fartyg, för at genom
Swederus framskaffas til Upsala. Med Secr. Nylander skal Falanders Mannscript återfölja.
Som Biskopen fmmit Collectors syslan liär vid Catliedr. Sckolan vara onödig, så är den indragen, åtminstone tils vidare. Domprobstens liälsa är mycket kinkig; så at ovisst är, om lian är i stånd
at liålla sine föreläsningar.
Nu talas åter om, at Öfv. Lient. Elirenmalm skal få HofrättsEåds fnllmagt; då lian väl lärer fiska efter den lön som v. Ulan
nu inneliafver. Hans vapnedragare Cederwald gifter sig i dessa
dagar med framledne Prof. Eabenii dotter, med livilken lian så länge
värit förlofvad.

Sedän Handelsm. (förut Skepps-Capit.) Tjäder efter Lector Setien ärfde gamle Tborwöstiske kuset, så bar lian nu så studsat upp
det, at det är af de vackraste stenlius i kela staden. För öfrigt
kar man ej byggt stort kär detta år. Den regniga väderleken, kvilken allt continuerar, kar gjort bärgningen svår, ocli vårsädens
mognad långsam ocli ojämn; så at kornet lärer i år blifva dyrt kos
oss, äfven som kafre ock ärter. Men rågväxten kar blifvit tämmeligen kjelpelig, ekuru säden är små ock ofta nog söt; så at vi ej få
så vackert bröd ock så godt som i f joi. Eycktet om ymnig växt,
kar redan gjort, at man kär ej vill betala för råg öfver 7 ä 7 1/ 2 plåt
tuiman; sädens svaga beskaffenket lär väl ock dertil bidraga. Halin
få vi deremot nog, äfven som kö, ekuru det sednare merendels
skämt vid bärgningen.
Med vördnad framkärdar

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ock ProCancellerens
allerödmjukaste tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 29 Oct. 1783.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop ocli ProCanceller.
Herr Arkeßiskopens och ProCancellerens höggunstiga skrifvelse af den 16 hujus, har jag liaft den förmon at erliålla. Pösterne
ifrån Stockholm hit, hafva denna tiden med särdeles skyndsamhet
anländt; men vi tvifle om våre bref lika snällt sluppit öfver til
Sverige. Den regniga väderleken har här flitigt fovtfarit: men at
dock folcket fått en skälig års-växt, kan man sluta af spanmåls-priset,
som här är emellan 7 och 8 plåtar för råg-tunnan.
Yisserligen vore Academien mera hetjent med understöd för
Bot. Trägården, i dess nuvarande ställning, än med en ny Professori
Men intet hopp är, at få donatorerne på den tankan. Först är tydeligt, at någon personoi välvilja för Hellenins, mycket värckat på
donatorernes frikostighet; kanske ock hos Ass. Haartman någon
hog at hindra, det genom Hellenii transport til en annan sysiä,
(som för demie hlir nödvändig at söka, då hans nnvarande station
är så svag), Trägården ej må falla i Kreanders händer, då lian fruktar, (och det, äfven efter min öfvertygelse, med skäl) at dess öde ej
hlir bättre än i de sidsta åren af Dr Kalms tid. Härtil kommer,
at donatorernes pian var formerad innan man kunde föreställa sig,
at Trägården, genom Herr Biskopens nit, skulle råka i sådan förlägenhet. Hisingers disposition, hvilken hän inryckt i sin och sin
afl. Frus testamentum reciprocnm, är genom testamentets upläsande i Hofrätten, efter Frans död, redan allmänt kunnig, och en
ambition hindrar at nmnera återtaga den, hvarföre ock Academiens
refus märckes högeligen förtryta honom; i hvilken ställning minst
kan väntas, at hän på annat sätt skal låta oss erfara sin välvilja;
så at jag fruktar, at alltsammans hlir om intet, i fali ej Cantzlern
annorlunda anser deras anbud. Expedition til Cantzlern har ej änhu
blifvit öfversänd; jag vet icke hvarföre. Den obehagliga animositet,
som af denna och flera anledningar npväxt emellan Ass. Haartman och hans broder Biskopen, beröfvar oss, fruktar jag, flera vedermälen af den förras nit för Academiens bästa. Jag har märkt, at
hän nu önskar at få afsked, med lönens bibehållande; här var i anledning deraf et förslag, at Bergman skulle träda med honom i något
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accord, livaraf hela profiten skulle tilfalla Academien: men nu höres
ej mera deraf. G-erna ville Haartman liafva Hellenius i sit ställe,
af vännskap för lionom; men denne önskar häldre få quärblifva vid
Hat. Historien, eller söka vissa Professioner i Philos. Faculteten;
emedan Medicinen ej roar lionom. Önskeligt vore, at vi finge någon
skicklig Medicns at träda i Haartmans ställe; ty länge blir lian väl
ej mera vid syslan, såsom lian tydeligen förklarat för flere.
Hellenius liåller nn på at formera en artig samling af Foglar,
härtils allesammans Finska, livilka upstoppade ocli innoin lådor med
glas före väl förvarade, lian skänker til Academien, jämte en artig
insect-samling. Men vi äro förlägne om rnm för allt detta. Fattigdomen är oss. på alla ställen i vagen. Sådant kan decouragera den
mäst nitiska samlare; hälst när så månge andre förtretligheter tilstöta.
Af Hasselska Parentationen bar jag nu fått 3 arck tryckta, utoni
programmet som gör 2 arck; åtminstone 5 arck återstå. Dock går
det väl' nu fort; sedän programmerne til väre solenniteter hunnit
ur vägen.
I morgon och öfvermorgon parentera först Clewberg på Svensk
vers, och sedän Tengström på Latinsk prosa, samt en ung Schoultz
på Svensk vers, öfver änkedrotningen. En Clewberg tilstött bröst-

sjuka, har vallat längre upskof än man önskat. Yår Hector, Prof.
G-add hai’ utgedt programmet på Svenska, så grannt, at jag högeligen önskar det värit på Latin, för at af färre tadlas. Yår andre
solennitet, lär ock oförtöfvadt firas.
Af Åbo Tidningarne • har jag aran at sända Hio 40—43. I nasta
nummet begynnes en mycket detaillerad Beskrifning öfver Aho stad,
°

i sit nuvarande tilstånd.
Ehrenmalm är dock blefven Hofrätts Håd, til hela Landets
grämelse. Om hän ock skall få full lön, vete vi ej ännu. Men nog
ser man, at Ignatius lär få lof at skaffa lionom plats, hvad det lider.
Landshöfdingen Armfeldt har synt ut plats til en ny stad på Åland;
Ehrenmalmarnes motstånd oaktadt, har lian föreslagit Castelholm.
Få se huru saken slår ut. Ändteligen skal i vinter blifva Prästmöte i G. Carleby, d. 22 och följande Februarii. HCimelseus i Storkyro är Prseses, Laihiander Yice-Prgeses, Ervast i Muhos, och Stenbäck i Hermä Hespondentes (den tredje har jag förgätit); Wegelius
etc. Opponentes; Kickovius (Hegem. Pastor) en Orator etc. Disputationen tryckes i Wasa. Om Cavander eller Kreander skal resa
med Biskopen, är ej ännu afgjordt.
Ehuru Prof. Hääf såsom vanför begärt afsked, skole vi dock i
dag upp i Consist. Acad. Majus, at döma öfver et mål som Dir. Ross
instämt emot lionom och hans Fru, livilka skola med hugg och slag
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egenmägtigt kört konom bortt ifrån Nådendals Prästegård som Ross
af dem arrenderat. Förmodligen lär ej stort knnna bevisas, mer än
at de egenmägtigt skildt lionom ifrån arrendet, livilket dock Ross
skal bordt gå ifrån. Få se kuru det må gå.
Fithies änka bar såldt sit skepps-kvarf, gård ock Repslageri,
åt et interessentskap af Handlande, för 96,000 dl. kmt. Skeps-Capit.
Hasselius skal blifva deras Byggmästare, ock bar lott nti värcket;
äfven som kon bekåller deraf en åttonde-del. Sin quarn bjuder kon
åt Bränneriet för 50,000 dl. kmt, ock det tros at den accepteras.
Jag kar denna tiden kålkt på at samla gamle programmer ock
Lections-Cataloger vid denna Academie. Något kar jag fått tilsammans; men ganska ofullständigt.
Mamsell Palen lefver på förra viset. Hos Ass. Juslen träffar jag kenne flitigt. Om Fru Hassels resolution köres intet finalt.
Som Ass. Palen i Wasa, emot tjenstfriket, afstått 100 Rdr
af sin lön årligen, ock Juslen åtagit sig at göra kans sysiä; så kar
Hofrätten tillagt Lagm. Idman, kvilken med sin talrika famille
ännu är nastan lön-lös, dessa 100 Rdr.
Med oaflåtelig vördnad framkärdar
Högvördigste Herr Doctorens, Ärkeßiskopens ocli ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Aho

cl. 39 Nov. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ock ProCanceller.
Härkos kar jag elon aran at öfversända de sidsta numrorna af
Åbo Tidningarne. Något nytt, at dem bifoga ifrån denna orten,
vet jag nu icke; mer än at vår Biskop, oaktadt alla demonstrationer,
åter ändrat sin föresats om Yisitations-resan til Osterbotten, som
kan säger för sin Frus ock sin egen sjnkligkets skull. Men folcket
tror, at kans aversion för Prästmöte, äfven något dertil bidragit.
Österbotningarne, som imedlertid gjort sig färdige at emottaga konom,
tyeka ej särdeles om saken; disputationen lär förmodkgen nu vara
tryekt. Ekuru cursen om Prästmötet etc. redan i 6 veckor värit
underskrefven, kar den dock quarkålkts; som straxt var malum omen:
lika gerna kade då jämväl det första circulairet kunnat blifva oexpedieradt. Någre nye präster blefvo i förra veckan ordinerade; ock
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ibland dem en Forsman, Pastors son i Laibela, Extraord. vid Nylands Dragoner, en Mathesius, G-eorgs son, ocli en Hedberg ifrån
Wetili.
Yi äre här vid Academien illa brydde för brist på mm. I
synnerhet vete vi mi ej, livar vi skole förvara vara natnralier, sedän
vi ntom stenar ocli snäckor, bekommit örter af Haartman ocb Kalmske
Hnset (neml. Hudbecks Herbarium), samt Insecter ocli npstoppade
fogiar (innom glas vackert förvarade) af Hellenius, bvilken ock begynt anstalta om fiskars ocb ampbibiers förvarande i spiritu viru.
Foglarne aro nastan blott Finske. Men Insecterne ifrån flere orter,
med et vackert medföljande skåp, samt glas öfvei' alla lådorna.
Somlige projectera at continnera Academie-byggnaden, allt öfver
krnbban; bvarigenom 4 mm torde vinnas, om trappan skulle ifrån
nedre förstugan updragas; men andre tycka at det knapt lönar kostnaden, til bvilken vi dessutom ej vete utväg. Imedlertid bafve vi
intet ställe at så placera väre samlingar, at vi täckas visa dem för
resande ellei' andre cnriosi. Efteråt tycker jag nn, at om Träg.
byggningen fått stå (bvilken jag ej utan barm kan se nedrifvas, i
anseende til det goda timmer den består af, som nu visar sig, sedän
brädfodringen är bortta); så bade Demonstrators byggningen väl
kunnat tils vidare användas til Naturabe-kammare. Men det är nu
allt försent!
Lector Orrseus i Borgå, dödde mycket bastigt, af Slag. Hän
bar bär.en son, bvilken orerte öfver Hertigens af Småland födelse.
Den dagen då första Oration bölls, gaf vår Biskop en ståtlig dinee
åt Staterne; ocb vår Hector Prof. Gadd bade et kalas följande dagen. Ibland annan bögtidbgbet, bvarmed den firades, bölls en Concert på Academien af väre virtuoser Magistrarne Eöring, Nordberg
ocb Tubndberg, biträdde, af någre flere. Det stycket, som på sidsta
Åbo Tidn. satyriserar öfver åbörarenas oväsende vid det tilfället,
är förmodeligen af Bibl. Clewberg, fast lian ej vil vara känd. Tengström är författare til Beskrifningen om Åbo stad.
Parentationen öfver Sai. Canc.P. Hassel är färdig tryckt; ocb
bar jag til Hr Kongi. Secr. Fredenbeim öfversändt någre complette
exemplar, til en början, samt 100;de Exemplar af första ocb sidsta
bladen at prydas med vignetter. De öfrige skola vid tilfälle följa
efter. Titelbladet är dock ej ännu afdraget; emedan jag väntar

Hans utlåtande öfver det öfversände Prof-exemplaret.
Et stycke af min Bibl. Historia är ock nu på trycket, däri början
göres med beskrifningen öfver dess märkvärdigaste böcker, ocb
särdeles nu först Manuscripterne. Sedän återstår ej annat, än biograpliier öfver dess vårdare, så mycket jag kan prsestera.
Efter Ass. Gjörwell vil befordra til tryck en biograpbie öfvei'
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vår Mieli. Wexioniiis; så liar jag tyckt, at den bärifrån borde insändas. Jag liar derföre samlat til dess förfärdigande. Men ingen
äger liär Likpredikan öfver lionom; ja ej en gång Secr. Gabin bar
den. Jag anhåller fördenskull ödmjukast, at om Herr Arkeßiskopen och ProCancelleren äger den, få låta afskrifva personalierne
genom någon studerande Finne därstädes, livarom jag då ville
draga försorg. Jag kar af Acad. ocli Hofrättens Protocoller sökt
lära kanna Wexionins, ocb tror mig liafva bans arbeten tämligen

complette.
Med vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocli ProCanoellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 20 Deo. 1782.

Högvördigste Herr Hoctor, Arkeßiskop ooh ProCanceller.
Herr Arkeßiskopens ocli ProCancellerens gunstiga skrifvelse
af den 13 Xovembris, med innelyekte 2 Biksdaler för Åbo Tidn.
expedierande nasta år, bar jag af Herr Prof. Bilmark nndfått, ocb
såsom jag i quäll ärnar anträda min vanliga Jnl-resa för at besöka
mine sjuke föräldrar, så bar jag anmodat Ass. Jnslen at under min
frånvaro öfverstyra Tidningarne, bvilket lian sig åtagit. Hu följa
innelyekt de sidst utkomne mimrer, jämte part. X af min Historia
Bibliotbecse Aboensis; den XI ocb soin jag boppas äfven XII,
skal nasta teiniin följa efter. Emot min förmodan blir detta arbete
vidlyftigt; men jag bar ej trodt mig om inannscripterne kuuna vara
korttare. Jag bar dock ntlämnat jndicia om innebållets värde, m. m.
Dessa beskrifningar fordra nog arbete; men det tröstar mig, at de
torde visa det vårt Bibliotbek värckeligen äger en hop artiga saker,
som förtjena at vara kände, ocb som älskare af sådane skrifter ej
ogerna lära se beskrefne.
Jag bar ock denna tiden, til väre Bibliotbecariers bjelp, formerat pian til en rätt nyttig Real-Catalog öfver Bibliotbeket, såsom
jag tyeker at den bör inrättas; ocli skal jag upfylla denna pian bvad
mine vetenskaper angår, bvilket ock åtskillige mine ämbets bröder,
såsom Calonius, Lindquist ocb Hellenius, lofvat göra bvar i sin vetenskap, så at vi til nästa böst boppas liafva arbetet färdigt: då vårt
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Bibliotliek af hyar ocb en som vill, skall rätt beqvämligen kumia
nyttjas. Jag conserverar för elettä värk en affeetion, soin gör at
jag gerna i livacl mål ske kan, önskar bidraga til dess förmon. Af
en hop sällsyntare gamle Svenske ocb i synnerbet Finske editioner,
bar jag åter kunnat förse det med en liten skänk, stigande til något
öfver 100 band, soin ej kosta mig myeket, inen på Bibliotbeket ej
böra saknas. Det växer småningoin, genom en ooh annan present;
stundom ock något Manuscript.
Da vi voro åter brydde, i anseende til vår Academiske Trägård, soin ej ännu fått ut sin fond tilfyllest, ocb bvarest bela anstalten med fenstren snart måste förbättras ocb ändras, emedan de
läka; så berättade Prof. Hellenius, at lian bar utväg til at utan
Acadeiniens kostnad göra bela denna betydliga reparation: lian bar
ej ännu sagt, bvilken består den, inen lyckligt är det, at private
understöd bjelpa oss ur vår förlägenbet.
Af Parentationen öfver Sai. Herr Canc. Pädet Hassel, lärer väl
Herr Kongi. Secr. Fredenbeim nu fått något exemplar så färdigt,
at Hän kunnat det til Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren af-

lämna. Af Prof. Gadds Programmer, boppas jag vid återkomsten
få tilfälle at öfversända exemplar; kanske med bonom sjelf. Denna
termin bar utom min Partio. X, blott en, Moralisk Disp. under Prof.
’

Bilmark utkommit.
Väre Professorer aro nu modige at gifta sig. Kreander böll i
går bröllop; Lindquist ärnar til nasta termins början också hämta
Fru med sig. Hellenius säges vara förlofvad med Apotb. v. Mells
abista dottei', ocb får med benne Fru Hassels förra gård, som
nu är ståteligen uplagad, ocb bvarest sidst Ass. v. Aken bodt,
som i sommar ärnar flytta til Pippings nya gård på Stora Aningais
gatan.
Et besynnerligt ryckte går bar i staden, at Lagman Palen skal
accordera bortt sin sysiä til Majoren Lode (Fru Kalms måg), för 14
tusende plåtar, bvaraf Pegementet tilskjuter 10 tusen plåtar, ocb
Lode sjelf de öfrige 4 tusende. Sedän det lyckades för Ebrenmalm
at komina in i Hofrätten; så bafva Imektarne funnit at de rätt
väl kurnia duga til domare. Men för Civil-staten är utsikten desto
mindre bugnelig, ocb för landet ocb folket ej bättre! Ocb bos oss
skola alla dessa nya Moder börjas! Et märkligt exeinpel är ock
det, at då Adv. Fiscalen efter vanligbeten genomgått Lagman Janssons dombok, ocb för en bop fel, dock ej af de större, begynte
actionera bonom; så ankoin bref ifrån Just. Cantzlern, at actionen
skulle läggas ned!
Om väderleken i sommars var regnig, så bar uphållsvädret nu
värit lika beständigt; vi bafve altså ganska litet snö. Pågen gäller
9
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här 6 4 / 2 ä 7 plåtar; men saltet 54 k57 dl. tuiman. Österbotniske
städerne bafva värit olycklige; ej allenast 2:ne smör-fartyg (det ena
ifrån Braliestad med 7,000 LS) liafva förgåtts, utan ock par saltskepp. Et bar för vinterns skull måst stadna vid Oregrund; såleds aro de utan sait, soin är en stor olycka för landet. Åbo bar
17,000 tminor i förråd; men nog är det alit Innan Martii månads
slut, då bela landet strömmar bit!
Den Högste förläne Herr Arkeßiskopen ocb ProCancelleren
slut på detta år! Ocb ali förnöjelse ocb sällbet i det
lyckligt
et
nästkommande! Yid återkomsten ifrån min födelse-ort, där jag skild
ifrån ali Communication med den öfriga verbien, får lof at tilbringa
tiden, boppas jag förnimma at denna upriktiga önskan gått i full-

bordan.
Med oaflåtelig vördnad framliärdar
Högvördigste Herr Doctorens Aikeßiskopens ocli ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. A. Europaeus.
Åbo d. 3 Apr. 1783.

Yälärevördige ocb Höglärde Herr Språk-Mästare.
Med särdeles nöje bade jag aran at emottaga Herr Språkmästarens bref af d. 8 sidstl. Febr. st. vet. jämte de inneslutne ord-förtekningarne, för b:ka jag aflägger skyldig tacksägelse. Ursprunget til
ordet Raamattu, antar jag för otvifvelaktigt; men önskade veta, om
ock flere ecclesiastike ord värckel. af Fimiarne blifvit ifrån Eyskan
lånte? Ty jag ville blifva säkert underrättad, om vår nation värckel.
ifr. den sidan fått någon uplysning. Afven voin artigt, at anställa
en jämförelse emellan sådane Ryske ocb Finske ord, soin röra bnshållningen ocb bandtvärk etc., til at deraf få se, bvad våre i den
vägen måga af Eyssarne bafva lånt: namu på Husgeråds saker, boskap ocb bvad dertil hörer, åker-redskap ocb göromål, busbyggnad,
kläder, mat-persedlar ocb bvad dertil börer, etc. Ty af jämförelsen
med Svenskan, finnes lätt, burn stor mängd af sådane ord aro ifr.
Sverige erbållne: äfven som ecclesiastike orden Tcyntilä (soin föga
ufoin i kyrkorne lära af Finnarne blifvit brukte) af leyndel (candela;
kyndelsmässa etc. visa detta nogsamt), Tcluostari (claustrum, kloster),
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Joulu, Tcirclco, Icalclci etc., som allt ifr. Latinen sig

förskrifver.
Utom de af Herr Språkmästaren mig meddelte, kade jag ock
redan förut en saml. Ryske ord, som aro i slägtskap med Finskan;
men vet ej, kuru accurat de aro skrefne, t. ex.
Ryska
Ryka (hand)
Wersta

Sibuli
Robo

Kuiri sked
Poduus
Klibj 1. kleba

Finska
Rukkanen (handske)
Virsta, ('/4 mil.)
Sipuli.
Repo (räf)
brukas ook af en del

Ryska

Finska

Finnar.
Potuusit, hindertyg.
Leipä; men detta ord
är ock

Göthiskt.

Ulphilas

har hlaif,
som ook i Isländskan betyder hröd.

Jag icles nu ej afskrifva flera ciylika ord; af h:ka en del synes
i sednare tider, dels genom bägge nationernes commerce, ooh dels
under Ryske invasionerne i Finland bliiVit vår nation bekante.
Soin ifr. AAiborg ofta måste gå pålitliga bud til S:t Petersburg;
så vågar jag falla besvärlig med liosföljande paket, soin tilhör Prof.
Lexell. Det innebåller dels continuation af de här utkommande Tidningar, ocli dels et Ex. af Bibliotliecarien Clewbergs tai öfv. afl.
AnkeDrotningen. Soin jag ej vet, öin någon i Wiborg bar tilfälle
at få läsa de förstnämde, lämnar jag paketet öppet, så at Meri’ Språkmästaren kan få titta på dem: hvarefter paketet kan förseglas. Af
talet följer et exemplar dessutom, til Herr Språkmästarens egen
tjenst, såsom enl. Irvad jag erindrar mig, älskare af vitterliet.
Med liögaktning frambärdar
Herr Språkmästarens

ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 17 Apr. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocli ProCanceller
Här ändteligen posterne slnppo öfver bafvet, 15 på en gång
(som ingen liär minnes tilförene liafva bändt), så hade jag ock den
aran at erbålla Herr Arkeßiskopens gunstiga bref af den 18 sidstl.
Februari. Herr Arkeßiskopen täckes förlåta mig, at jag så länge
bålbt upp at öfyersända väre Tidningar: jag bar hvar postdag väntat
få böra, at bafvet skulle öpna sig eller lägga sig, ocb derigenom
blifvit förledd at ej nyttja norre vägen. Yi bafve ständigt inbillat
oss, at nasta bafs-post skulle förr binna fram. Hu bar jag aran at
öfversända de numrer som imedlertid samlats bos mig.
Under Påsk-ferierne renskrifver jag til trycket en del af min
Bibbotbeks-Historia. Likpredikan öfver Micb. Gyldenstålpe är bar
visserligen ej lätt at öfverkomma: alla svara mig at de ej sedt den,
utom Prof. Bilmark, bvilken säger sig baft den, men gifvit bårt den.
v. Celses ocb Warmboltz interessante aibeten, skal jag efter
möjeligbeten söka befordra til afsättning; men bok-köpare blifva bos
oss alt färre.
T?,ummet öfver Consist. Ecclesiasticum bar jag hört Biskopen
ärna, så snart Domkyrkans råd medgifver, låta tilreda til DomCapitlets Sessions-rum, för at vinna tilfälle at få et förmak, ocb emedan
Arcbivet beböfvei' nuvarande Sessionsrummet til, m. m. Jag känner
ej ännu den saken i grund; men skal böra derefter. Ocb äre vi

imedlertid Herr Arkeßiskopen bögebgen förbundne för benägen
anvisning på et rum för vår Hat. Kammare som värckel. vore ståtligt, om vi kunde få nyttja det. Men vi bafve ej at vänta mycken
faveur af vår ProCantzler; ocb fordras fördenskull mycken försiktigbet, om vår begäran skal vinna bifall. Insect-skåpet är nu färdigt, ocb rätt snyggt: samlingen ock artig at börja med. Pogelsamlingen växer likaledes.
Jag gratulerar Herr Arkeßiskopen til den sköna acquisition
af Monum. Herculanensia. Det är värckeligen sällsamt, at en Påvisk
ocb Italiensk Biskojo, utvärkat en så prägtig skänk för en Luthersk
Arkeßiskop; eller gifvit den; jag vet ej visst bvilketdera. Men så
synes den ej blifvit förvärfvad för intet, då en så vacker genskänk
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beredes. Få se, om vårt Ac. Bibliotbek kan erbålla de sidsta Tomerne för så godt pris, af Herculanska Monmnenterne, sora de förre.
Af våre Tidn. finner Herr Arkeßiskopen at yår Theol. Facultet
lidit en dubbel förlnst. Hvilka i stället skola befordras, vet jag
icke. Nog lär Lefren söka transport; kanske ock Kreander. Til
Theol. Adjuncturen sägas våra Pbilos. Adjnncter ibland andre anmäla
sig; så at här lär blifva et starckt dispnterande i Theologicis.
Yår Apotliecare von Mell var på vägen at dö; men öfvervann
likväl sin farliga feber. litoin dem soin på Tidn. omtalas, bar ock
Hospit. Prästen Julen dödt.
Yår ProCantzler fortfar at vara nitisk: mi liar lian i synnerpå oss, för våre Lections-förtekningars ofnllständigbet;
klagat
liet
dermed nögd, at vi bärefter lofvat så inrätta dem soin
ej
och var
den strängaste rättfärdigbet kräfver, ntan amnälte deras brister för
den förflutne tiden. Det balp icke, at de just sådane förut passerat; at bans egne alla samtebgen, ntan nndantag, baft sainma f el.
De fläste af oss hafva nämligen ej specificerat lections-ämnet för
hvar dag; som sannerbgen är en stor fåfänga. Hvad tro Cancelleren blir deraf npbygd, at lian får se (om det vore möjeligt at tro
det lian bar tid ocb nöje af våre lections-förtekningars reviderande)
burn många verser af Horatius etc. jag bvar dag explicerat? ocb
skal jag äfven specificera versernes innebåll, så bör jag afskrifva
mine lectioner in extenso. Med en sådan slags controllering, då
vederbörande ej sjelfve aro tilstädes, uträttas ingenting, mer än at
man ständigt oinas, ocb til slut måste ledsna. Hvem bindrar mig,
om jag ej för samvetets skull ärligen vil göra min sysiä, at skryta
på förtekningarne med det jag aldrig läst? Exempel fattas ej lieller
derpå. Jag vet ej, om vi bafve at tacka vår ProCantzlers rapporter, eller livad annan orsak, för et bref som vi fingo ifrån vår Cantzler, af den 28 Dec. men som im först anlände med de många posterne.
Det innebåller en censur öfver hela vår tjenstgörning, nti en förevitande ocb sträng ton, capabel at betaga en redbg Academicus ali
bog ocb Inst til at annorlunda arbeta än en oxe för piskan; det
beter at vi bafve för stora löner, äro försnmlige i vår sysiä m. m.
Vi borde veckan för påsk ocb pingst läsa til ocb med fredagen, ocb
tredje dagen åter begynna med lectionerne. Aro Herrarne i Upsala
så flitige? Hofrätten här slnter arbetet tisdagen för belgen, ocb
börjar lika med oss måndagen efter belgen; ocb vi bafva Constitutionernes klara bokstaf för oss. Men jag vill ej ytterligare besvära Herr
Arkeßiskopen med mine klagomål. Jag bar alla terminer arbetat
som en träl; ocb litoin mine pnblike timmar baft 3 ocb 4 private
lectioner. Til belöning ooh upmuntran få vi nu böra at vi äro så
late, at vi ej förtjena vår lön. Jag bar nu först tvänne år upburit
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denna stora lön, som värckeligen gått til 500 Riksd.: sedän jag hunnit
45 års ålder ooh mot 20 år arbetat för ingen ellei- ringa lön vid
Academien, har jag ej trodt at detta, voi'e en afundsvärd lyeka; och
när man skal köpa. böeker, så soin jag trodt mig böra göra, til eget
behof ocli andras tjenst, erfar jag at den ej tillåter stor besparing,
oekså vid den tarfligaste lefnad. Men jag bör sluta.

Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocli ProOancellerens
ödmjukaste t:re
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo den 25 Apr. 1783.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop och ProCanceller.
Sidsta nummeni af Åbo Tidningen bar jag den aran at innelyckt Herr Arkeßiskopen tilsända. Bibliothecarien Clewbergs Tai
öfver AnkeDrotningen lärer väl hän sjelf, eller vår nuv. Rector
Prof. Gtadd, (hvilka bägge rest öfver til Sverige), utdela; de togo
til den ändan exemplar med sig, och lofvade Clewberg at ej glömma
sin skyldighet. Yår Biskop tyckte ej om, at Talet skulle tryekas på
Academiens kostnad, efter man afslagit honom hans begäran at på
lika sätt få sit tai öfver Hertig Carls förmälning tryekt, hvarföre
lian måst göra det på egen bekostnad. Men vi hjelpte oss ifrån et
så ledsamt inkast med den ursäkten at Clewbergs tai, (om hvars
tryekande hän ej anhöll, utan som Consistorium straxt det blifvit
hallit, tyckte förtjena det), var på Svenska, och således mera för
allmänheten.

Jag giömde sidst heratta, at jag nu hai’ Österbotningarnes
Genealogie om händer, och låter afskrifva den; få se hvad bruk
sedän deraf kan göras. Det arbetet tål ännu myeken förbättring;
men är dock ganska curieust. Afskriften som tages, skal förvaras i
Nations-Bibliotheket, dit vi samle allt hvad fås kan om Osterbotten.
Hvarest skal man kunna öfverkomma Zadeleri Manuscript om, Österbotten, hvarom jämväl Warmholtz i sin Bibliotheca talar? Det
önskade vi gerna få afskrifva. En Wargs tryekta oration om Osterbotten, fattas oss ock, Widmans samhngar hafve vi. Falanders berättelse skiekade jag med Clewberg til Herr Kongi. Exp. Secreteraren Eredenheim, med anhållan om dess öfverstyrande til Herr
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Arkeßiskopen, ock lioppas at det redan anländt. För den grace
Herr Arkeßiskopen bevisade oss med dess lånande, aflägger jag
ödmjukaste tacksägelse; det gifver oss ämne til någre artiklar i väre
Tidningar, och är i flere afseenden curieust.
Wexionii personalier, kan jag här ingenstädes öfverkornma. Om
hans hemseder ocli charactere, kan jag ej erhålla den aldråminsta
underrättelse. Jag skal ännu adressera. mig til Secr. Grahm, at försöka om hän ur sine Sinolandicis kan gifva mig någon hjelp, i en
eller annan måtto.
Nu hafve vi här li aft rätit varma dagar en vecka; men nattfroster ocli brist på regn, göra dock våren långsam: kalan är djup,
och ännu quar i jorden. Slotts-fjärden är uppe, allt til Bockhobnen,
men vikarne fnlla med is. Professor Helien ii Bien liafva dock redan
i några dagar dragit, ocli Pikis-bönderne begynt så. ärter.
Consistorium Academicmn kan ej underlåta, at gå til Hans Exc.
Cantzlern med en förklaring, i anseende til Hans bref om vår försummelighet, hvilken, de fläste åtminstone, ej tro sig böra vidkännas.
Här soin annorstädes, nu soin förr, skolka somlige bvad de kunna;
men så. arbeta andre desto flitigare. Likväl skäras alla öfver en
kani; ocli det kostar på, när man med ali nit söker göra sin sysiä,
at til belöning erhålla skrupenser. Jag läser, utom naine publike
timmar, 12 timmar i veckan; repeterar publike lectionerne dessutom
i 2 timmar; bar nations-möten livarje Onsdag och Lördag i 3 timmar, samt mottager ocli rättar Studenternes scripta, samma dagar
ifrån kl. 7 om. morgonen til kl. 12. Mera tyckes ej beller en Tysk
Professor kunna medliiima. Tid beliöfve vi ock at bereda oss, at
sjelfve läsa (på det vi ej efter 10 år skola vara alcleles ur modet
med vår lärdom), ocli sysiä med en hop andre literaire-göromål.
Ätskillige af noine Collegen, äro visserhgen ej heller ledige. Och
hkafullt förehålles oss samteligen vår försumlighet. Bästa partiet
soin vi kunne taga, lär förmodeligen blifva, at hädanefter vara sådane
soin man afmålar oss, och endast tillika vänja oss vid et åsnetolamod, ellei' obekymmersamhet om hvad man säger åt och om oss.
Icke må Professores i Upsala för Påsk och Pingst läsa til och med
fredagen, samt åter begynna om tisdagen, såsom oss nu är befallt 1
Vi ärne värckeligen icke lyda, innan det oss ytterligare ålägges;
ty vi hafve klar lag för oss, uti Kunga-brefvet af den 29 Aug. 1749:
och Hofi'ätten härstädes arbetar aldrig längre än til och med onsdagen, samt begynnes sedän ej förr än om måndagen efter helgen.
Uti Consistorii Ac. betänkande af den 19 April 1774, om lofdagarnes
förminskning, hvaruti Herr Ai'keßiskopen deltog, föreslogs at publika Lectioner skulle ej slutas förr än med tisdagen före, och begynnas med torsdagen efter helgen; men derpå har aldrig något
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svar eller förordnande fölgt; större inskränkning tyckas väl desse
ferier ej kurnia tola. Åldraxninst kan det läggas oss til last, såsom
försnmmelse, at vi härtils fölgt den lag vi liärtils ägt.
Ifrån Eyssland hafve vi här omständel. kunskap om Yetenskaps Academiens befrielse ifrån sin Domaschnefs tyranni. Hau har
ådragit" sig sit hastiga f ali sjelf, genom et bref til Käjsarinnan,
deri lian vågade anklaga G-ener. ProCuratoren Furst Wäsemskoj (en
lika fullmyndig Herre i allt livad til inrikes styrseln hör, soin Potemkin i krigs-saker etc.) såsom sin fiende och högst partisk; denne
Herre hade, jämte någre andre, blifvit af Käjsarinnan anbefalld at
undersöka Academiens tvistigbeter med sin cbef. Utom detta oförsiktiga steg, hade väl kunnat hända at Domaschnef segrat; ty i
Eyssland kan man ej gerna liafva rätt emot sine förinän: då större
delen af de utländske Professoreille säkert hade tagit eller fått afsked. Sedän Furstinnan Daschkof fick styrseln (et fruntimmer af
ovanliga insikter och tiltagsenhet), hafva många ändringar skedt vid
Academien; hvarmed dock Academici härtils ej haft anledning at
vara missnögde. Georcji och Fuss hafva blifvit ordin. Academici;
den förre i Cheinien, och den sednare i Mathematiken; såsom denne
har en vacker figure, så kan sådant ej lända lionoin til skada,
då en Hame är chef. En Dr Socolof har blifvit Adjunct i Ohennen, (hvilken ej kunde under Domaschnefs tid viima den förmonen),
Oolowin Academiens Extraörd. och Inochodsof Acad. Ordinarius i
Astronomien. Ferber ifrån Mitan, är kallad såsom Academiens i
Chemien, til Petersburg med 1,400 Enbler årlig lön och fria husrum. Förut har ingen så stor lön, utom gamle Euler soin har 3,000,
och Pallas, soin har 1,600 Enbler. Denne sidste, hvars charactere
ej är så berömlig soin hans insikter, (varandes konstig, hai och invecklad), har på Furstinnans befallning måst correspondera med
Ferber; och haller god niine, fast lian hemligen gerna sedt at siippa
en sadan rival vid siclan. Soin Furstinnan förmant alla til flit, så
måste nu jämväl de Academici bereda sig til at författa afhandlingar, hvilka härtils intet gjort, såsom Kotelnikof, Protassof etc.
Många omdömen, har et Fruntimmers förordnande til Academiens
chef, jämväl i Eyssland förorsakat. Men när Catharina kan styra
hela Eyssland, hvarföre ej Fru Daschkof Academien? I sit tilträdestal har hon loivat protegera dem hos Käjsarinnan, och mera kuuna
Academici sannerligen ej begära. Laxmans öde är obehagligt; lian
vistas ännu, såsom afdankad, i en liten stad i Sibirien, emellan Jakutsk
och Ochotsk. Nyligen har lian sänt sine söner til Petersburg med
växter för Storfursten, hvilka blifvit väl uptagne; får se om något
til hans hjelp och räddning kan astadkommas?
Lidenska Bibliothecarien lämnade tidigt verlden. Artigt blir
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at höra livilken som blifver hans efterträdare. Yi vete änmi ej en
gång at gissa, livilken här skal blifva Tlieol. Adjunct. Avelin, som
förr baft förslag (men sannerligen ej stort duger), ocb Lector Törnquist (soin är en stor pedant), bbfva väl visse sökande; sedän omtalas Couß. Ström ifrån Biörneborg ocb Kyrkoh. Hirn ifrån Siundå,
jag vet ej med hvad vissbet. Men väre Pliilos. Adjnncter riista
sig at dispntera i Tbeologien. Jag undrar i den delen mer på Tidgren, som ej kan et ord finska, bar et oredigt målföre etc., men
lian tror at Heinricins ännn länge lefver, livilken är i sin förra belägenbet. Di- Pryss synes nog bafva affallit. Haartman är snarare
friskare än förut; ocb låter trycka en disp. på Svenska, at ventileras
af Stipendiarierne, bvars inspector lian åter är: lian tröttas ej beller
i sin uit för Academien, til bvars förmån ali bans lön-besparing af
hoiiom ärnas. Cavander, som fortfar at vara flitig, är olyoklig med
sin Pm, bvars oredigbet allt mera tiltager, så at bon måste numera
bållas innoin bevakning; det är et svårt kors.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Odbr. Porthan.

Om den projecterade Hist. Hat. Profession, bafve vi
svar
intet
fått. Här pratas, at vår Cantzler skal ärna nedlägga sine
ämbeten, ocb at Gr. Creutz ifrån Paris skal intaga Hans ställe.
Hvad grund det må bafva, vete vi icke. Men skulle det ske, torde
vi komina i vacker bocardo bvem vi böre önska oss i stäliet tili
Msecenas.
P. S.

Ab äre bär brydde, buruvida öfver framl. Hertigen af Smaland skal i Academien parenteras. I allt fall, är Kreander tilsagd
at bafva en oration färdig vid termiuens slut. Törs jag utbedja mig
underrättelse om bvad Upsalienses göra? Yi tänke, at snperflua non
nocent; ocb öfver Högsts. K. Carl Xl:s prinsar parenterades bär.
P. S. Rätt som jag var färdig at afsända mit bref, anlände
Svenska posten, med livilken jag bade den äran at undfå Herr ArkeBiskopens gunstiga skrifvelse af den 30 sidstl. April.
Jag vet icke medelst livilken blandning N:o 3 af Tidn. blifvit

bårtta.

Nu följer den; förmodebgen lär Juslen bafva bebållit den.
Så snart min tilämnade respondens, en Sinius, son til Pastor
Ijoensis, hinner skrifva sit prof på pliilos. faculteten, så skal nästa
partio, af Bibl. Historien utges, bvaraf första arket är tryckt.
10
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Jag skal göra mig underrättäd livarest Mams. Friderica Röring
här i staden må vistas, ocli med det snaraste tilställa henne de sände
pengarne. Jag liar ej trodt, at lion sknlle vistas här; liäldst hennes
Systrar, både Fru Lencquist ooh Fru Arckenlioltz tyckas kunnat
hafva henne lios sig.
Anmärkningame öfver Dalins Historia, aro af Philos. Adjuncten Tidgren. Auctor til det så kallade Ang. Sjelfsvåldet, skal vara
Lizelius, Extr. Bataill. Pxäst vid Abo-Läns Regemente; hvilken
nyligen presentert i Cons. Eccles, en kallelse-skrift eller anhållan af
Wirmo församl. at blifva föreslagen til deras kapellan, sedän en
dylik konst, ehuru plmnpt den var tilstäld, lyckades för Probst.
Polviandei'S son i Mouhijärvi. Ofvanbemälde vecko-skrift duger ej
stort; och min st det som ntgifvaren sjelf skiifvit: inen den behagar
sämre classen af Stads-boerne.
Nu hafve vi befallning af vår Msecenas at inkomma med förslag til en quartns Theol. Professori hvilka den syslan må söka,
vet jag ännu icke. Förmodeligen blir Lefren en; kanske öckKreander.
Yore lön at tilträda, så blefve ej brist på sökande ifrån alla håll.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 8 Maji 1783.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop och ProCanceller.
Tvänne eller trenne bref, med hvilka jag haft den äran at upvackta Herr Arkeßiskopen, hoppas jag nu vara lyckeligenframkomne.
Jag kan ej annat erindra mig, än at jag äfven berättat om de pengars erhållande hvilka Herr Arkeßiskopen för Åbo Tidningarne öfversändt. De sednast anlände, slial jag efter befallning småningom tilställa Mamsell Palen, som jag hos Juslen som oftast träffar.
Af Åbo Tidn. följa de 2:ne sidst ntkomne numrer. Icke allenast de sökande til Theol. Adjunctnren, utan ock andre, bereda
sig hos oss at disputein. i Theologien. Solme-Adj. i S:t Maria Magister Levin, har redan tryckt sin disp. under Prof. Cavanders
prsesidio de Salute Gentilium ceterna; hvaruti ingalunda finnes något
kätteri. Collega vid Dom-Scholan Magister Gust. Dan. Mentin,
utger under Domprobstens prsesidio en disp. de Frecibus. Nu är
andra eller tredje editionen af Titelbladet til Osterbotningarnes Prästmöts-disp. utkommen. De blefvo i vintras lustigt narrade; circulairet om Prästmötet var i Consistorio npsatt och justeradt, samt
dagar och officianter determinerade; de sidstnämde jämväl tilsagde.
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Alit elettä förmådde ej allenast Prästerne at riista sig färdige til
at mottaga sin Biskop, ntan somlige voro ock så bråda, (nämligen
de aflägsnare, ifrån Cajanaborgs-län etc.), at de redan begåfvo sig
på resan til G. Carleby, ntan at halva erhållit Consistorii bref.
Men Officianterne, soin fått återbud, ooh averterade derom sine vänner, hindrade dem genom sine underrättelser at resa längre. Gubbarne togo saken, livarom de härifrån fått så säker kunskap, för så
afgjord, at de på sådant sätt gjorde sig sjelfve olägenliet: sonibge
af de norre Prästerne hunno allt til Pyhäjoki, hvarifrån de helt
misslynte raaste vända om.
Yår gamle Arenius ärnar åter söka Malax; stackars gubbe, det

lär såsom förut blifva förgäfves! Holmudd ooh Carling ifrån Pedersöre, Hedberg ifrån Wetili m. fl. compotera ock derom. Unge Magister Lanrseus, såsom interessent i Carenii köpe-skilling för Loimijoki, väntar dagiigen fnllmagt på Regem. Pastors-syslan vid LifDragonerne.
Prof. Nääfs änka skal liafva sakit sin Stads-gård til sin Svåger den vittre Capit. Gyllenstålpe, soin på återresan ifrån Eyssland
besökt Åbo, ock här ärnar quarstadna. Professor Cavander bar köpt
Domprobstinnan Prysses Stads-gård för 14,500 dl. kmt; och Prof.
Schalberg skal stå i dylik liandel med Professorskan Walleina, för
10.000 dl.: det kommer endast derpå an, at hän kan npnegoeiera de
4.000 dl. soin straxt böra erläggas. Det är i brist af vigtigare saker,
soin jag fyller brefvet med sådane små berättelser.
Dock, htet vigtigare är at Cantzlern, äfven soin Consistorii plnralitet, afslagit Hisingers och Haartmans anbud, rörande Hist. Natnralis Professionen. Derigenom har Academien ej allenast förlorat
de af dem erbndne 10,000 dl. kmt, ntan ock Ass. Haartman tilkka blifvit så missnögd, (Herr Arkeßiskopen känner hans humenr),
at hans frikostighet emot Academien tagit en ända. Hän hade ej
allenast et capital i beredskap, at gifva Demonstrator, hvars sysiä
sknlle på förra foten blifva bestående, sin rikliga lön, ntan ock, om
lian för sin sysiä kunde erhålla accord eller sknlle ämm lefva någre
år, och hinna öka sine besparingar, använda allt til Academiens
bästa, dels til förökning af Hist. Hat. Professors lön, dels til Medicinska stipendier: derom har lian genom Arch. Bäck låtit Hans
Excellence nnderrättas. Men alle se ej en sak på samma sida. Jag
kan just undra, burn lian sa myeket kunnat bespara; ty hän lefver
hederl. i sit hus, och köper jämväl århgen något böeker: likväl
var lian i stånd til at nn offerera Academien 2,000 Eiksd. Men
såsom vi ionit äro förmögne nog, så hafve vi ej skött om at emottaga en så lumpen summa. Hvart lian nn må erna gifva sine pengar, vet jag ännn icke.

76

Tili O. F. Mennander 1783.

Yår Hector fortfar at vistas i Stockholm; men det säges, at
hans bemödande för landets uphjelpande, medelst flere vackre förslager, ej skal nog värderas. Någre säga här, at Clewberg, som ock
öfverrest, skal försöka at förskaffa sin sysiä tour til lön i Philos.
Faculteten, efter fnllmagts-datmn: vore det möjeligt, så ville jag
gerna byta sysiä med honom, och gifva et helt ars lön i mellangift,
endast at siippa det ledsamma Consistorium Academicum.
Sedän Wemän i Kimito gjorde så vacker början (lian bar
accordert med sine oreditorer, cederar dem Pastoralierne och behåller prästgården, sportlarne och någotdera capellet); så har Kyrkh.
Helsingborg i Lätala fölgt hans exempel, och jämväl begärt sine
creditorers sammankallande: gälden skal vara 4 å 5 tusen Riksdaler, och egendomen, med ovissa fordringar inberäknade, 130. Tv
det mästa som fins i luiset, är Svärfadrens, Probst. Idmans. Vackra
fölgder af vai' befordrings systemel Hän har dock jäinväl et annat
förslag, at litet hjelpa sig; som Lätala är litet pastorat, så har lian
lios Kungen begärt Pyhämaa til annexa: detta har hindrat det sednare pastoratets återbesättande.
lin lustig historie berättas ifrån Petersburg. Sedän Domaschnef
föll, har lian blifvit, såsom ske plägar, persequerad på flere vis.
Ibland annat, hade hän i Academiens namu, och såsom dels för
dess Bibliothek, dels för det under Acad. stående Gymnasii behof,
låtit inkomma någre suiter af dels Latinske dels Franske auctores
classici, snygge editioner, til egen och sine vänners tjenst; förmodligen gick detta ut på någon besparing i tuli eller andre afgifter.
Ibland dessa befunnos, til ali olycka, La Pucelle d’Orleans, Le Cousin
de Mahomet, Les bijoux indiscrets, och par andre sådane upbyggelige värk. Det fick Fru Daschkow nti; remonstrerte det för Kaj salliman. At för Gymnasii ungdomens tjenst införskrifva sådane böcker,
vai- ju honibelt! Altså blef befalt, at altsammans skulle upbrännas,
som ock til pricka värkstäldes. För sit elaka sällskaps skidi, måste
altså Sallustius, Yirgilius, Boileau, Hacine etc. blifva et rof för lågan!
Såsom ofta i verlden plägar tilgå!

Med oaflåtelig vördnad framhärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens och ProCancellerens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 6 Junii 1783.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop ocli ProCanceller.
De sidst ntkomne Niimrer af Åbo Tidningarne, bar jag aran
at härhos öfversända. Den Pbysiska Beskrifningen öfver vår Stad
af Ass. Bergman, är väl nog vldlyftig, oclr torde ej förekomma
andre så interessant soin oss Stads-boer; men innehåller dock så
mycket goda saker, at jag tyckt det vara skada, om den sioille blifvit
förkårtad. Annu räcker den på par nmnrer; och så vidtager Historiska Beskrifningen soin åter är af Tengström. På Städer i Bileet lära således vara beskrefne så fullständigt. Yi hafve ock beskrifningar, elnirn kårttare, öfver någre Städer i Österbotten; ocb
en af Lands-Camer. Winter öfver Åbo Höfdingedöme; så at materialier til Tidningarne ej fela. Den Greograpbiska Artickeln är i
symierhet altid at lita på för oss utgifvare; Historiska. saker äro
dereinot rarare. Någre styeken, soin Camer. Tulindberg lofvat förbättra i Beskr. öfver Österbotten, liafve vi väntat på; livarföre den
artickeln nog länge värit afbruten. Jag liar dock nn påminnt om
deras insändande, ocb gjort anstalt om dylika articlars erbållande
ifrån Wasa ocb Tavastebus.
N n är Pinska armeen (så när soin på Österb. ocb Savolax Begementer) samlad vid Tavastebus, på Parola Malm. Hit väntas Prinsen af Hessen Darmstadt ocb B. B. Carl Sparre med vissbet, at
bese samnia läger (den sednare båller den 10 bujus en Bidd. syn i
Lätala); men om Knngens ankomst talas belt obka. Caplans-bostället med en eller flere andre gårdar, skal afbrunnit vid Hvittis kyrka,
bvarigenom ock kyrkans tak ocb toru med en klocka, blifvit förtärde, samt en Tross-bod, så at det compagniet ej kunnat marebera
til Parola; omständigheterne känner jag ej ännu rätt.
Jag mins icke, om jag förnt redan berättat, at Advoc. Montan,
til Justicens stora förlust, blifvit död; at Yice-Corporalen vid, Drabanterne Bar. Beuterbolm, är förordnad til Ledamot i Hofrätten,
med säte öfver Assessorerne; at Bilmark blir vår Bector i nasta år;
med dylikt smått. Både Prof. Nääfs ocb Tbeol. Adj. Dentschs
änkoi 1 halva lagt in den förra hos Kungen, den sednare bos Cantz,
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lern, om clubbla nådår: det begynner anses för en vanlig rättighet.
Assessor Lode ifrån Wasa väntas snart lait, at med råd ocli dåd
assistera sin bror vld första Lagmans-tinget; sedän går det väl!
Ingalunda liade sai. Dr Kalm kunnat tro den metamorpbosen!
Yår Hector bar sedän sin återkomst föga någon dag vaiit stiliä,
utan flackat omkring, nti lait, nu dit; så at Calonius, som Pro-Rector,
fått kannas vid Rectors omsorgerne; livarpä vi just icke tappat.
Hvad Prof. Gadd i Stockliolm uträttat, vet jag icke; förutan det,
at Mag. Pöring är förordnad til Extraord. Cbemiae Adjunct, så at
vi nu hafve, 2:ne Extr. Cbemiae Adjuncter, ekuru blott Holmberg
bar lön eller pension. Med Pargas Prästerne står ej väl tili; Borgström besväras af en fistel, som tör föra bonom i grafven, om lian
ej reser til Stockholm at låta operera sig. Timenius är af Härads-Rätten dömd ifrån sysiä ocb ämbete. Ibland annat, bar ban,
då ban skulle döpa et baim, ocb värit full, vid exorcismens upläsande sagt vik härifrån tn helicje ande, ocb ekuru af Gylling påminnt, ej låtit rätta sig; den sednare är dock jämväl förldarad
brottslig, emedan ban låtit sin ämbetsbroder, då ban väl såg burn
öfverlastad ban vai 1 förrätta döpelsen, ocb åstadkomma en sadan
förargelse! Få se burn Hofrätten anser saken.
Pa vårt skrap-bref bar Consistorium beslutit at skrifva Hans
Exc. svar, ocb förklara sakens rätta beskaffenbet; men som ProCantzlern ej var nögd med projectet til svaret, så tog ban det til
påseende, ocb emedan Consistorium enbälligt gillade det, bar lian
nu baft det en månad bos sig, samt, såsom det säges, utarbetat
i sit votum en vidlyftig refutation deraf, som efter 14 dar tros
blifva färdig; åter et bärligt ämne til debatter i Cons. Academico!
Sådant kan ju ej annat, än öka lectionernes antal, ocb gagna undervisningen! Detta styrker oss i den misstankan, at hela ideen är
lieminä ifrån Hr ProCantzlern, som genom sin vanlige commissio,

nair Cantzlers Secr. Brandel, surprenerat Cantzlein, af bvilken ej
beller vai' at förmoda det ban skulle räkna lections-dagarne för kvar
Professor, ocb vara mon om at se bvad capitel ocb ämne bvarje
timme blifvit afbandladt. At allt skal vara complett, bafve vi en
Cantzlers Secretaire, bvilken är så snål, at lian för 10 plåtar kan
förmås til bvarjekanda steg; ehuru ban bar fribrefs-bok, ocb nidtjar
den til jämväl egen correspondence liität, så pretenderar ban ersättning för utlagd recommendations-lösen när bans lön til lionom öfversändes m. m. bvilket är rätt lustigt.
Sedän vi afgifvit vårt betänkande år 1774, i anledning af Biskop
Lambergs project om feriernes förkårtande, bvaröfver jag menar at
ock Herr Arkeßiskopen öfvei'var deliberationen; så kai' derpå intet
Men någre säga, at til Ups. Academie svar skal
svai' lait affölgt.
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anländt; ocli at deruti de förre författningarne om ferierne blifvit
ändrade, ocli desse inskränkte. Sådant vore besynnerligt.
En särdeles dödlighet bar drabbat Bibliothecarierne i Upsala!
Jag är nyfiken at få böra, hvilka erbållit de platserne.
Sommaren är lios oss bärlig. Hårdvallsängarne lofva god växt.
De åkrar, soin ej förnt voro för giese, stå vackra, särdeles de soin
i höstas tidigt besåddes med gamma! säd. Ali ting skyndar til växt
ocli mognad.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar

Högvördigste HeiT Doctorens Arkeßiskopens ocli ProCancellerens
ö dmj nka ste

tj enare

Henr. Gabr. Porthan.

P. S.

Just im hör jag at li. E,. Sparre anländt til Staden.
Man försäkrar ock at Knngen oförtöfvadt kommer, ocli i dag skal
stiga om bord; i dag hafva redan 5 hästar ifrån Kongi, stallct, med
en Nådendals sknta anländt.
Sökande til Theol. Adjnncturen bärstädes, äro Mag. Avelin,
Lector Törnquist, Pii. Adj. Tengström, ock ConE. Ström. Til Theol.
Professionen hafva sig anmält Lefren och Probst. Dr Avellan: få se
hvilka flere tanka derpå.
Lefren har begärt Nådendals annexa, soin nu tilfallit Philos.
Facnlteten: de yngste Philos. Professorer, soin derigenom få och
hoppas få sin fnlla lön, äro angelägne om at hän deruti skall villfaras. Men Biskopen invänder, at hau ej kan Finska; likasom lians
företrädare, och flere andra Annexe-Pastorer kunnat samma språk;
någon annan Professor vil ej blifva präst, och emottaga denna Annexa. Lefren säger, at lian dock kan tala med Stads-boerne och
ibland predika för dem, åtminstoue så ofta soin Biskopen gjort det
i Pargas, där lian redan tvänuo gånger predikat, sedän lian emottog
syslan, (och det innantil, bönderne til mycken förargelse). I alla
fall ankommer således hufvud-arbetet på Adjuncten eller Yice-Pastoren. Också på denna sak, har nu Biskopen funderat några veckor,
utan at det kömmit til något slut.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 9 Jul. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller.
Innelyckt följa de sidsta nnmrerne af Åbo Tidningar. Såsom
jag im står på resande fot til Wiitasaari, där jag sedän min späda
barndom aldrig någon soinmar värit, (emedan en del af vägen, soin
dock nu blifvit förkårtad måste ske til fots); så har vår nuvarande
Hector Professor Bilmark imedlertid åtagit sig at öfversända de följande nnmrer, intil slutet af Angusto, da jag, med Guds hjelp, lioppas vara här tilbaka.
At vi fått B. Carl Sparre til Cantzler, sedän Gr. Creutz gaf
lärer redän vara bekant. På nu se, om lian ärnar styra
korgen,
oss
Kiigs-articlarne.
oss efter
Oförmodl. var detta vai; men vi, soin
ingen egen pian liade, fölgde den som oss gafs. Hvarföre Gr. Creutz
egenteligen gaf oss afslag, vete vi icke.
Med Bokli. Swederus sände jag exemplar af den sidst utkomne
delen utaf Hist. Bibliotliecse. Nu låter jag trycka färdige 2:ne til
liösten, kanske ock den tredje, för at‘kinua någorlunda til slutet.
Sedän jag i varas tryckte denne delen, fick jag läsa, at den Tidem.
Gisius, livars Ms. de Eegno Cbristi vi äge, vai’ Biskop i Culm, Copernici stora gynnare, namnkunnig Lagfaren in. m. en ganska kuuni g
ock berömlig man. Manne denna lians bok är någonsin tryckf?
Isbois bar Lands-Oamer. Winter köpt, för 33 tusende dl. Innt,
jag
om
mins rätt; och nu står Y. Häradsliöfd. Wibelius i handel om
Hasselska Stads-gården, för 10 tusende Daler. Predric Stenman liushållar på förra viset; men Jubilseus börjar öfva Industrie, som snart
lärer fullkomna lians olycka. Så snart lian nagot får, nyttjas det på
krogen; men knapt har lian kläder på kroppen, ofta ej mat. Det
är ohyggligt at tanka på. Inga råd eller anstalter hjelpa, om lian
ej kunde lösas in någorstädes på fribröd.
Af Gr. Scheffer fingo vi til slut 7:de Tomen af Hercul. Antiquiteterne til skänks: få nu se, kuru det framdeles går med fortsättnmgen.
Nu hafva utom Prof. Lefren, Probstarne Pihkaan ock Avellan

sökt den lönlösa Theol. Professionen. Det blir en fråga, om ej vederbörande som icke speciminert, böra göra det.
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Här säges, at Herrarne i Upsala skola valdt sig 2:ne Cancellerer, nami. Kron-Prinsen ocli Hans Gonvernenr. Yid min återkomst,
lioppas jag om detta ocli mera få höra vissare berättelser.
Med oföränderlig yördnad bar jag aran at frambärda

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocli ProCancellerens
ödmjnkaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 12 Sept. 1783.

Högvördigste Herr Uoctor Årkeßiskop ocb ProCanceller,
Ibland mine förste skyldigbeter efter återkomsten ifrån resan
til min bemort, räknar jag billigt at med min skrifvelse upvakta
Herr Arkeßiskopen. Tillika bar jag den aran at öfversända de 2;ne
sidst utkomne Numrerne af våre Tidningar. Jag lioppas at Beskrifningen öfver Jacobstad, som är upsatt af en nng ganska snäll Handlande derstädes, vid namn Böckelman, vinner Herr Arkeßiskopens
approbation; auctoren studerade bär någon tid, ocb lärde sig ibland
annat Tyska ocb Fransyska, bvarmedelst lian blef i stånd at bistå
sine medborgare på flere sätt, ocb är mi Hnfvud-Eedare i nastan

alla Stadens skepp. Historiska delen af Beskr. öfver Åbo skal mi
fortsättas, til slut; då vi förmode at skäbgen fullständigt bafva beskrifvit vår stad.

Under min resa genom en vacker del af Tavastland, bade jag
tilfälle at tämmebgen lära kanna denne Provincen; i bvilken afsikt
jag ock lät ro mig bela 7 mil långs åt Päjäne, som på sit bredaste
ställe bar respectable fjärdar, men för öfrigt en artig skärgård; flere
bemman, jämväl vackra Eustbåll, äro belägne på öar. Långs åt
Keitetä sjö lät jag ro mig B'/2 mil, som är dess längd; denne är ntan
tvifvel den fiskrikaste Insjö i Finland. Ägarena af et bemman i
Wiitasaari (som är delt i tn) liggande på en holme i denna sjö, sålde
år 1781 Trettio L® muik-råmm; bvaraf kan dömmas burn vigtigt
deras fiske är; maken Gös bar jag aldrig sedt, ocb där fångas en
Braxen, som ej efterger Paimala Brax en. Jag bade ock där tilfälle
li
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at se dem fånga Lax på krok; hän är en snål sluk-fisk (häldst då
Nors eller Sik-ungar brukas til bete); men fordrar en van Fiskare,
om hän lyckeligen skal fås upp. Yårsädet, äfven Lin och Hampa,
har lyckats väl öfver större delen af landet; men Eågen är ansenligt mindre ymnig än i fj oi, ehuru god den är som i år erhålles.
Ofre landet, som i fjol ej fick bränna sinä Svedjor, och är reducert
til blotta åker-säden, har derföre knapt om nödig bärgning. Men
Osterbotten har fått merendels härlig årsväxt.
Under min vistelse i Wiitasaari, anlände dit en Landtmätare,
at refva deras ägor; hän emottogs af allmogen med samma förskräckelse och ängslan, som om en tropp Kosacker skulle fallit in i
soknen. Det var just ömkeligt, at höra deras klagan. I soimen äro
få byar, och merendels enstakade hemman; de veta af intet tegsldfte;
hvar gård har sinä ägor merendels med riktiga råer afskilde; desse
äro med Härads- Lagmans- och Hofrätts-domar stadfästade; och nu
skal allenast en del af dessa deras ägor, (som en del nog dyrt köpt)
efter et arbitrairt npgifvit mått dem lämnas, men det öfriga, under
namn af öfverlopps-jord, dem ifråntagas. Til hela denna dem smärtande operation skola de sjelfve bestå kostnaden; och betala Landtmätaren kost och arfvode äfven för den jord som dem afhändes: hvilken kostnad blir så dryg, at ej hälften af allmogen dermed uthärdar,
på en ort där penningen är så svår at erhålla, då Städerne äro så
långt aflägse. Ehuru bonden möjeligt vis ej kan göra sig den minsta
inkomst af annan mark, än åker, äng och betes-mark (sedän svedjandet honom förbjudes), så räknas på hans faststälde tunnetal
ali mark där träd växer; hvarigenom hans betesmai'k bhr ganska
snäf. Tallskogen, som utgör mästa vidden, är honom hka onyttig
som hälleberg, hans ringa behof af hus-timmer undantaget; och
den måste lian nu skatta före. Soknens mästa mark är högst oländig, och Sten-holster; deraf får bonden sine visse tunneland och
skal skatta för hvart enda. Hemmanens mantal är ganska litet;
således quarlämnas dem ej stor del af deras ärfda eller köpta och
af ålder publica fide förunnade jord. Under den kårta sommartiden, då bonden behöfver så väl sine dagsvärken, och måste arbeta
som en träl, för at skaffa sig vinter-födan, tager Landtmätaren bårt
allt hans manskap ifrån åker och äng. Hemman som hafva 3 ä 5
karlar, och ägor som sysselsätta
Landtmätaren ifrån Yåren til
Hösten, skola skaffa honom 10 å 12 arbets-karlar om dagen, hela
sommaren öfver; och således måste deras åker och äng blifva öde
och obrukad. Ingen antager sig det stackars folkets beskydd: prospecten för dem är altså bedröfvelig; och man får se, huru månge
bönder, efter 5 eller 6 år, ännu i soknen äro oförstörde. Den hastiga tilväxt, som folkökningen och lands-culturen i de föregående
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tjugu åren liaft, får ofelbart en dödelig stöt; ocli utflyttning blir
enda medlet för en stor del af invånarena, at berga lifyet.
Men jag vänder mig ifrån dessa mörka aspecterne til andra
ämnen. Ibland novitii som ifrån Österbotten lait til Academien anländt, är ock en Probsten Aspegrens son; gnbben är ämm, för sine
år, vid tämmelig yiguenr. Sedän m jämväl Stads-gården är bortsåld,
lärer Pru Hassel ej gerna kunna flytta tilbaka til Åbo; bon mår i
Borgå rätt väl, ooh bemötes i Krogii hus med ali aktning ocb tjenstvilligbet. Hennes Jubibeus bar nu hunnit så långt, at lian sitter
arresterad, under det Kämners-rätten ransakar angående någre falska
attester, livilka lian i Magister Widenii namn (som är nådårs-präst i
Kisko), skal förfärdigat, för at tjena någre landsstrykare af sine
vänner, som på dem begärt pass i Lands-Cantzbet; men som både
Widenii ocb Stenmans styl där var känd, förorsakade sådant någon
tviflan, samt Widenii inkallande, som aldeles ej visste af desse attester : et vitne skal sedt Stenman skrifva dem på en krog, så at slutet
ser be.dröfligt ut. Häraf visste man icke, innan lian redan var arresterad; ocb sbpper ban denna sak, så dröjer det väl ej länge, innan
lian vicklar sig in nti en annan. Predric lefver på sit vanliga vis,
ocb får förmodeligen något understod af sin Moder, det ock Jubilseus
til någon del fått; men Hennes tilgångar hafva aftagit, ocb deras
bebof tiltagit. Det ser ömkeligt ut med dem.
Professor Hellenius bar gift sig; ocb talas nu med mera alfvare
om at Yice-Pi'es. Ignatius skall gifta sig med Pru Pomoell. BergsE.
Hisinger gifter sig innan kårt med Mamsell Krook, en af framl.
LandsCamererarens döttrar, hvilken länge vistats på Pagervik, såsom
bans dotters dels Gouvernante dels sällskap. Man kan tanka, at
detta partio tadlas af många; särdeles för flere skäl af barnen. Man
vet likväl ej annat, än at bon är en beskedlig menniskja; icke mera
rätt ung.
I Borgå kriga nu 4 competitorer, som i dessa dagar speciminera, om Linguarum Lectoratet; såsom endast en kan få syslan, så
lära väl tre blifva klagande. Eectoren vid Eandasalmi Scbola Winter,
Magister Docens L. L. Sacrarum bärstädes Bonsdorff, Mag. Doc. Pol.
Agander ifrån Upsala, ocb Mag. Poppius, täfla om denna sysiä.
Ifrån Borgå berättas at Ofv. Lieut. Hierta vid Jägarena, (Arkeß.
Troilii måg), för några dagar sedän rymt derifrån, man vet ej
bvart, sedän ban på fartyg practiserat bårt sin egendom, under prmtext at det vore Kronans rustnings-persedlar; Pru ocb barn bafva
tagit sin tilflykt til anbörige i landet; domestikerne bafva blifvit
quarlänmade, utan lön eller mat. Brodrens, Cap. Hiertas ankomst
ifrån Stockholm, med bastig notice om en snart öfverbängande svår
storm, bar vållat bans försvinnande. Man säger at visse politiske
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brott, ocb ej blott hans besyimerlige finance-operationer, vallat bans
olycka. Frun lär väl resa öfver til Sverige.
Mecl fullkomligaste vördnad bar aran at frambärda

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Qabr. Porthan.

P. S. Yår Biskop är nu stadd på en resa til Tavastland, at
installera någre Kyrkoherdar (Carenius i Loimijoki, Polviander i
Hattula) etc., ocb lär snart vara bar tilbaka. Af väre Tbeologs-Candidater, säges Piblman ej vilja disputera; som åter blir en ledsam
casus. Tidgren sköter ej beller om at speciminera för Tbeol. Adjuncturen; får altså förmodligen ej föi'slag. Tengströin disputerar
under Gadobns prsesidio; man säger, at ock ConE. Ström lärer göra
det samma.
Tvifvelsutan var redan determineradt, at Gr. Creutz skulle få
Ups. Cancellariat, när ban gaf oss refus: det tycktes ock på B.
Sparres utlåtelser; ocb visste vi nog bar, at vi vid bans vai träffat bvad tacknämligt var: men nu säges, at lian vid Kungens Italienska resa skal följa med; som spår våre affairer mycket uppebåll
etc. Jag boppas det ej bar grund, bvad bär pratas om någon kostnad, som IJps. Acad. cassa kommer at framdeles vidkännas för

sin Cantzlers bägn ocb vård.
Yi bålla nu på at låta trycka vår Lections-Catalogus. Straxt
i Terminens början utger jag en del af min Bibl. Historia, ocb sedän
längre fram i Terminen den andra. Jag fick af Secr. Gabm, med
Tengströin, afskrift af Mick. Wexionii personaber.

Tili C. F. Mennander,
Åbo cl. 10 Oct. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller.
Härjämte bar jag aran at öfversända de sidst utkomne numrer
af Åbo Tidningar; jag boppas at Herr Arkeßiskopen riktigt erhållit
de förutgående, som jag midt i sidstförl. månad afskickade. Några
märkeliga förändringar bafva bär sedermera icke förefalbt. B§ide
Nääfs ocb Heutscbs änkor bafva fått dubbla nådår, på sine mäns
annexor; således får Cavander likväl Professors-lönen. Tengström ocb
ConE. Ström bafva sine Tbeol. specimina för Adjuncts-förslaget på
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Dr Pihlman.
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förre under G-adolins, den sednare under Cavanders
4:de Theol. Professionen ville vi nti förra veckan updertil liafva anmält sig Lefren ock Dr Avellan, samt
Den förste kar förut til samma sysiä värit föreslagen,
den andre redan disputert i Tlieologien; men den tredje sköter
ej derom; hän har ej allenast ej nämt derom i sin inlaga, at hän
ville disputera, och icke gjort ininsta anstalt dertil, utan jämväl för
de fläste Professores privatim förklarat, det lian ej trodde sådant
löna mödan och kostnaden, samt altså ej ärnade göra det. Icke
desto mindre påstod Biskopen (jämte. sin Adjutant Kreander), at med
förslaget ännu åtminstone en månad borde npskjutas, på det Pihlman skulle få rådrum at legitimera sig, hvilket hän under ferierne
ej kunnat. Consistorium Acad. anmärkte, at hän i saken vore jäfvig,
efter Pihlman är gift med hans syster-doter; men lian påstod sig,
ehuru jäfvig i hufvud-målet, dock vara ojäfvig at deliberera om prseliminar-frågor, (fast denna fråga just deciderade hufvud-saken), och
tvang oss at votera öfver en så löjelig fråga samt afslå hans påstående. Då sade hän, at soin lian märkte, det vi åsido satte författningarne, soin ålägga hvar och en sökande at disputera (också om lian
det sjelf ej vill?), hvaraf följer at rådrum dertil bör dem lämnas;
så inhiberade lian Consistorium, på ämbetes vägnar, såsom ProCanceller, ali vidare åtgärd i denna sak, intil dess lian hunnit remonstrera saken för Cancelleren, och inhämta hans decision i denna
fråga. Men Consistorium tyckte, at lian någon sådan rätt, at sätta
Consistorium ur activitet, så ofta en sak ej syntes vilja gå efter hans
önskan, ej ägde; at hvar ledamot, som hade lag för sig, var för sine
göromål sjelf ansvarig, och at lian minst nu, då lian var jäfvig,
kunde hindra Consistorii ämbetes-förrättning, at i laga ordning liafva
sin fortgång. Häröfver har lian nu klagat. Det är bedröfligt, at vi
aldrig få vara i ro och lugn. At saken imedlertid dock skulle afstadna, tog Kreander skrifterne hem til påseende, innan lian fann sig
i stånd at utlåta sig om förslaget: dermed lärer hän draga ut i det
längsta; och så lärer väl Biskopen göra likaledes; på det den fåfänga
utdrägten, åtminstone til månadens slut, ändock må vinnas. Det ma
de göra; sådane intriguer hedra dem icke. Imedlertid tages åter
mycken tid bårt, genom onödiga Consistorier, och vi blifve allt mera
ledsne: men vi kunne dock ej, genom condescendenoe til alla intriguer, exponera oss för alltfolks åtlöje. Det roligaste är, at allt detta,
skal vara utsedt til Pihlmans stängande ifrån förslaget; efter de
frukta at hän torde få syslan, hvarigenom Kreander skulle förlora
det genom Lefrens flyttning förväntade närmare steget til lön. Likasom Pihlman, om hän forcerar saken, ej lika väl kunde bli nämd
utom förslag, i den suppositionen at Cantzlern favoriserar honom,
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såsom de frukta. Derföre sknlle lian, genorn en prelim. resolution,
förklaras för incompetent! De öfrige yngre Professorerne, Schalberg, Lindqnist ocb Hellenins, önska likaledes Lefrens transport;
men de skämmas at ingå i så låga intriguer.
En lustig flyttning bar Clewberg fått, ifrån oss til Direction
öfver Operan i Stockholm; dock allenast til et år, at börja med:
lian beliåller imedlertid sin lilla Bibliothecarie-lön, ocb får dessntom
300 Biksdl. Professor Gadd skal ock erhålbt tjenstledigbet på et
år, för at så mycket friare kumia fortsätta sinä vigtiga oeconomiska
resor omkring landet: Eöring skal läsa i bans ställe, på bvilket

ombyte ungdomen ingalunda tappar.
Härnäst skal jag bafva den aran at tilsända Herr Arkeßiskopen
Pars XII af min Historia Bibliotbecss; bvilken jag innom nasta Termins slut, om Gud låter mig bafva balsan, ärnar fullkonma: jag
utger ännn P. XIII i denna böst. Sedän skal jag med alfvar taga
ibop med Juustens Cbronicon, som jag skal tilse at på en gång, i 3
ellei 1 4 Disputationer kuuna utgifva, med noter ocb nödiga documenter; mycket kommer derpå an, burn fort jag binner få Svartboken i
fullkombg afskrift om bänder, bvarom jag i f joi gjorde anstalt i
Stockholm.
Här berättas för visst, at Henric Montin, soin sidst var Adjunctus Pastoris i Pikis, skall fått Libebtz Pastorat, efter Stenfeldt i altså
kan församlingen ej mycket klaga. Montin bar ej stått Pastoralesamen; men i stället skal lian förmådt prsestera 2,000 Eiksdaler contant: man vet icke säga, at lian är bderbg, såsom Stenfeldt, men
altför oduglig är lian. Stenfeldt skal rymt til Byssland, at undgå
Pästnings-arbete ocb kyrko-pbkten. Eyrkoberden Ping i Karis, bar
i dessa dar gift sig med en Mamsell Winter bärstädes, som efter
sin Bror, en mig Kopinan, ärft någon egendom, men är ganska sjuklig, ocb baft til ocb med epileptiske anstöter.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens, Arkeßiskopens ocb ProOancellerens
ödmj rikaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 4 Nov. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller.
Herr Arkeßiskopens ocli ProCancellerens gunstiga skrifvelse
af d. 15 sidstl. Octobris, har jag haft den fägnaden ocli aran at
eiiiålla. Det gläder oss mycket, at Herr Arkeßiskopen liar vigneur
nog at så flitigt orcka halla Präste-möten. Yår Biskop hotar ock,
nn åter, at i vinter resa til Osterbotten, ocli där liålla Präst-möte;
det säges at lian tilhndit Cavander at blifva sig följaktig; ehnrn
troligast är, at lian dock dertil liäldst väljei' sin nitiske vapendragare Kreander, som rätt väl förstår konsten at ställa sig in lios
honom, inedelst det nedrigaste krypande och lismande; livarigenom,
och sine gode råd, hän gör honom ännu hälften värre än lian är
förut. Denne mannens character, visar sig i allt tydligare dag;
sedän lian fått nt pengarne för Kalmens resas fnllbordande, tänker
lian ej mera derpå. Det är likväl skada, at manuscriptet föll i hans
händer. På Kalmens sätt laser lian om Äkerbrukets, Ängskötselns
etc. nytta, hela Terminen; och går så til en annan del, utan ordning och besked. Är ock blefven så lat, at lian hvarken ids bereda
sig til sine lectioner, eller halla dem oafbrutet; utan skickar som
oftast sine åhörare återbnd. Om sine störste gynnare, hör man honom tala, til betalning, i den obeskedligaste ton. Men lian är dock
full af store förslager.
Yåre Seniores D. D. Pryss och Ross, äro i samma tilstånd som
förut. Ännu roar sig Dr Pryss ibland med läsning; men lian klagar
dock, at det börjar kosta på honom, och at lian ej stort avancerar.
Gadolin är nu friskare. Yåre Theol. Ädjuncts Candidater hafva nu
bägge disputert; Ström under Cavander (Crisis modesta in loca
quasdam Scriptorum Theologicorum), och Tengström under Gadolin
(De Expiatione Jesu Ohristi Yicaria, Pars Prior). Det förra arbetet
är et hastvärk; det sednare rätt flytande, redigt och nätt skrifvet.
Här berättas, at Professor Linne skal värit ansatt af en svår
och farlig sjukdom. Hos oss hafva Svenska Capellanen Brunnerus
och nnge Guldsmeden Enberg nyligen dödt; bägge af lungsot; denne
Enberg, son til den gamle, var lika som Eadren, en ganska snäll arbetare. Kyrkoherden Äurelius i Äckas, säges ock hafva dödt. Hof-
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rätten liar m åter blifvit förstärkt med en militarisk Ledamot, YiceCorp. vid Drabanterne B. Eeuterholm, en liögsint Seigneur. Ocb
bar Assessorerne skedt den ynnest, at i bans fullmagt expresse
Star, det lian skal bafva säte framför dem. Professor Gladd bar fått
ett ars permission ifrån sin tjenstgörning vid Academien, för at med
så mycket större ledigbet kurnia förrätta sinä til Finska Hushållningens förbättrande så vigtiga ocb gagneliga resor. Extr. Cbemise
Adjuncten Köring är förordnad at i bans ställe läsa. Hän skal ock
nu upfunnit en järn-grufva i Kisko, ej långt ifrån Orijärvi Koppargrufva; den lian tillika med Öfversten B. Hastfebr skal nptaga.
B. Hastfebr bar ock på et annat sätt gjort sig förtjent om Finska
husbållningens upbjelpande; nami. i det lian skaffat sig privilegioin
at nptaga ocb sedän med frälse-rätt besitta åtskillige stora kärr, på
bvars ägor de för öfrigt må ligga: det är en utväg, at få sälja dem
styckevis åt sine förre ägare tilbaka. Auditeuren Mesterton, Professorns son, håller nu på at köpa balfva Domsagan af Häradsb.
Leopold, för en ansenlig summa pengar; ocb en Smalen, Ord. Betjent i Hofrätten, vil köpa af Lars von Törne bans jurisdiction
för 9 tusende plåtar, oberäknadt bvad bandelns genomdrifvande
kostar på vederbörlig ort; så at piiset på syslor bos oss ansenligen
stiger. Yi bafve af vår Interims-Canceller fått bref om Clewbergs
tjenstfribet ifrån Academien på et år, i anseende til den angelägnare
förrättning lian i Stockholm fått at sköta. Det är lustigt nog, at
ifrån cura bbrorum bbfva flyttad til cura bistrionum. Men det är
förmodebgen en genare väg til fortune.
Eburu någon rest förmodebgen blifver innestående af våre
löner, i Karku, Mouhijärvi ocb Kyrö; så hoppas vi dock at få ut
det mästa. Yår Trägårds-fond kunne vi icke utbekomma; som imedlertid mycket bryr oss. Sedän genom Biskopens ömbet för Academien, byggnaden blef bortsåld, räcker ej den derföre influtne summan
til at bägna ocb planera tointen. Under det tvisten om gårdens
byrande var bos Cantzlern anbängig, byrde lian, oaktadt Cantzlerns
bref, at ingenting skulle imedlertid tilgöras, bemälte gård ut åt
Häradsböfding Lagerborg, reparerte den litet, ocb lät släpa något

virke dit, til vidare reparations anställande; så säker var lian om
sin seger. När sedän blef befallt, at gården skulle säljas; släpade
lian åter bårt sit virke; ocb oaktadt Academien af bans anstalt
ingen nytta bade, bar ban dock ädelmodigt förklarat, at lian, til
ersättning för sin kostnad, jämväl behåller bela byran, som för balfva
året steg til 450 dl. kmt.

Om Biörklund bafve vi på läng tid ej bört det aldraminsta.
Hvad mån sluteligen bbr Wallenbergs öde? Hans resa ocb återkomst
var lika sällsam.
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Sedän våre Studenter öfyerallt begynt spisa för pengar, och
ej beböfva släpa liit mat med sig; så faller det dem vigare at resa
til Academien landvägen, än genom Stockliolm. Detta gör, at få
Österbotningar numera resa til Upsala; om de icke för särdeles orsaker finna sig böra besöka den Academien. Fordom, då de nödvändigt sknlle til Stockliolm, särdeles Norr-byggarena, liade de til Upsala
vigare resa, än til Åbo.
Innelyckt bar jag aran at öfversända Pars XII af Historia Bibliotbecse. Med nasta del tänker jag sluta Manuscripterne; då jag i 14;de
delen tänker upräkna någre Libri rari, m. m. ocb denned sluta arbetet. Blir jag framdeles i stånd, at utgifva biographier öfver dem
som tjent vid värket så bifogar jag dem, såsom en Appendix; til
P. XIII bar jag redan Eespondens. Det Träd-sticket bvilket jagför
ro skull bifogat denna del, öfverkommo vi kos en bokbindare, som
fått det af en liderlig smed; livarifrån denne fått det, vet lian icke
sjelf. Det föreställer förmodligen Broder Budde sjelf. Eoligt vore
at veta både kalckens ocb afbildens Historia.
Åbo Tidningarne följa äfven; af livilka förändringarne i Prästesyslorne för sidsta tiden kuuna ses.
Österbotniska Slägt-Eegistret, skal jag, så mycket sig göra låter,
söka at til tryck befordra. Jag bar nu collationerat afskriften med
bufvndskriften, som värit et rätt ledsamt göromål. Genom denna
afskrift är redan någon mera säkerbet vunnen emot bela arbetets förgängbghet. Yille vederbörande sjelfve gripa sig an, ocb låta särskildt trycka det på en gång, så vore det väl tjenligare, än at i
Dispp. utgifva det; men de vilja allt oka ocb jämka det, bvarpå
ingen ända blifver! Om jag lefver til nasta sommar, ocb bar balsan, så bar jag nog lust at göra en resa upp åt Osterbotten, ocb
då öfvertala gubbarne, at utan vidare utdrägt låta trycka sit docnment; då de sedän genom appendices få tilfälle at framdeles öka
ocb jämka det efter bebof.
De Documenter bvilka Herr Arkeßiskopen täckts lofva, til at
föröka Österbotniska Xations-Arcbivet med, supplicerar jag måtte
med någon resande finne, vid tilfälle oss böggunstigt tilsändas.
Jag försöker på, at bos gossarne väcka lust, til at vidare, om ocb
när de kuuna, bidraga til dess riktande; kanske de bitta på något,
som på sådant sätt kan förvaras ifrån förstörelse, ocb tjena framtiden til något ljus, eller nöje.
Annu bar ej Juhliasi sak bnnnit til slnt; lian sitter allt på Slottet.
Hans Moder böres må väl i Borgå. Ekenbergs tilgångar bbfva allt
knappare; så at lian redan börjar söka lån. Man bar sagt mig, at
lian sändt sin son til Stockliolm; döttrarne hållas bemraa efter vanligbeten; såsom i arrest.
12
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Prof. Hellenius liar nu flyttat til sin egen gård, förra Stenmanska, som är mycket upsnyggad. Schalberg bor ock i sin gård,
den lian köpte af Fru Wallenia.
Sedän vederbörande fått i bufvudet på sig den tankan, at Dr
Pihlman skal vara en farlig competitor til den lediga Theol. Professionen, (livilket jåg tror aldeles vara en terror panicus), så liafva både
Biskopen ocb Lefren förenat sig at utesluta honom. Fördenskul bar
Lefren begärt ocb fått af Kungen lof, at genom en Tbeol. disputation sub proprio prsesidio, legitimera sig til förslag; sedän lian redan
en gång på sarana förslag värit npförd, dervid ntan anmärkning
bibehållen, ocb jämväl nu af Consistorio dertil anses såsom sjelfskrefven. Til följe deraf bar Cantzlern, på Biskopens skrifteliga begäran,
gedt bonom en månads tid at fullgöra denna plikt. Således vann
Biskopen sin önskan, om en månads-utdrägt på tiden; derigenom
skal nu Piblman, som säkert ej disputerar, blifva ntan ali ursäkt, ocb
således med ens slagen ur brädet. En djupsinnig politik! Förmodligen får dock Piblman förslag, af den grund, at ej andre sökande
anmält sig, utom Lefren ocb Avellan. Utan så mycken slugbet, tror
jag at Lefren lika väl kunnat vara säker om syslan. Hans disputation skal vara en förklaring öfver Frälsarens ord til Petrus: älskar
tn mig?
Föd min får? Imedlertid bar nu Biskopen klagat på Consistorium Acad. i en skrift til Cantzlern, som är oss til förklaring
meddelad. Således bar Biskopen åter värit så lyckelig, at lian f uunit
på et nytt tviste-ämne. Nu påstår lian, at vi sökt betaga de sökande
sin rätt at legitimera sig, med bvad mera lian radoterar; då Lefren
ej bos oss dertil anmält sig, eller beböft göra det, ocb Piblman ej
vil disputera, så at vi väl ej lära kunnat låta genom Landsböfdingen
inställa bonom dertil, mot sin vilja. Men vi kunne omöjeligen få
lefva i frid!

Med oupbörlig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Renr. Gahr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 28 Nov. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocli BroCanceller.
Härjämte bar jag aran at öfversända de 4 sednast utkomne
Numrerne af Äbo Tidningar. Jag lioppas at Herr Arkeßiskopen ocb
ProCancelleren icke lärer ogilla den kartta vederläggning jag nti
dem infört emot den oförtjent af månge gillade satsen at Finnarne
liärstamma af Israeliterne. Som afsättningen bärtils, ehuru ej mycket
stai'k, dock värit tilräckelig at ersätta Boktryckarens kostnad, som
erbåller manuscriptet för intet; så är lian hugad at ännu fortfara
med förlaget. Ocli eburu de värkeliga arbetarena aro nog få, så at
det ej aflöper utan binder ocli besvär för oss som måste besörja om
Tidningarnes författande; så skole vi dock ännn åtminstone, i nasta
år, fortfara dermed, om Gud förlänar oss lif ocli bälsa. Nastan allt
biträde ifrån Landsorterne, bar npbördt: jag vet icke af bvad orsak:
det vi derifrån beböfve, måste vi sjelfve, genom correspondence,
kostnad ocli besvär, förskaffa oss. Det fordras altså värkeligen, en
liten del patriotisme, til at continuera med dessa blads utgifvande.
Ocli vår ställning blir mer ocb mer så beskaffad, at upmuntran til
patriotisme aldeles slåcknar. De gynnare som ntgifva Stockholms
Posten, behaga så skamlöst plundra väre blad, (utan at en gång,
gemenbgen, säga til derom), at detta värkeligen minskar Tidningarnes afsättning; men som det ej är vår, utan förläggarens sak,
efter vi utan allsköns fördel arbete, så bafve vi ej bärtils skött
derom: det visar åtminstone, at något godt i dem finnes.
Af min dyra afskrift utaf Svartboken, bar jag bärtils erbållit
vid pass en tredjedel. Det är utan tvifvel en vigtig Samling, ocb
jag undrar just, at ej vår Academie längesedan skaffat sig copia
deraf. Ibland annat, finner jag där åtskilliga Påfvelige B ulise, som
ej Herr von Oelse omnämner i sit Bullarium, eller Apparatus: ocb
undrar jag, at Örnhielm ej til sin Samling nyttjat vår Svartbok, af
bvilken likväl Peringsköld med flere, gjort bruk. Om Hr Canc.
Eådet v. Celse vore betjent dermed, så skulle jag sända bonom en
recension eller ock afskrift, af de Påfve-bref, som ej uti bans Apparatus omtalas, ocb dock här finnas. Til min edition af Juustens
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Chronicon, bar jag af elein vaeker bjelp; och ärnar bifoga ele förnämste in extenso.

Prof. Lefren har väl intimerat sin Tlieol. Disputation (om Petri
Pastoral-Examen; livilket lian, efter sit maner, ganska orclentligt
låter ske, så väl Theoreticuin soin Practicum, mecl veclerbörliga Personer, protocoll etc.), nami. Pars Prior: men clet ser ej likt nt, at
den kan ventileras, i anseencle til lians sjnkligbet; lian bade attaque
af Plenresie, ocli Medici kuuna ej tillåta bonom at så snart våga sig
i den kalla Acadeinien. Imedlertid är bans skickeligbet nu tvifvelsutan satt nti långt klarare dag, än förut. På nu se, om förslaget
skal uprättas, eller bvila ytterligare, tils lian kan gå npp i Catbedern. I anledning af elettä förslag, äre vi nu råkade i nytt krig
mecl vår Biskop, soin orclentligen klagat på oss bos Cantzlers-ämbetet; efter vanligbeten bar saken där mecl den opartiskbet blifvit
ansedel, at vi väl äre befallde at förklara oss; men clock i sjelfva
befallningen, redan i förväg, förklaras för brotslige. Bifalles nu
Biskopens påstående, at i Consistorio Ac. äga votum negativum, at
ej en gång då lian är jäfvig, kumia skiljas ifrån denna magt, ocb
at bandtera Consistorii Ledamöter såsom Scbol-poikar, som böra
ledas ui’ näsan vicl bvart steg, ocb mecl alla möjeliga små cbicaner
kumia fritt plågas, utan uppehör; så är ingen tvifvel, at ju Acaclemien kommer i såclant flor som man synes önska. Slafviska ocb
krypande kreatur, som ingen känsla af eget värele ocb af äclel fribet
äga, aro tvifvelsutan de bufvuclen som skola sätta vetenskaperne i
et lysancle skick: ocb jag ser nog förut, at denna lyckliga tidpunkt
snart nog skal bos oss inträffa, ocb vi blifva tvingade at bårtkasta
alla våra Eomanesque ideer om Academiens upbjelpancle til någon
glans, ocb at vidtaga den bärliga indolence som är för Republiken
så nyttig, ocb retirera oss i ett makligt mörker.
Nu talar åter Biskopen om, at resa til Österbotten ocb lialla
Prästmöte; väl vore det, vi skulle då häldst så länge siippa bans
gräl. Men Prästerne aro ej utan fruktan för nytt återbod: vestigia
terrent.

Nyligen fick Borgå Consistorium den bugneliga befallning, ifrån
Regeringen, uti Kongi. Resolution af d. 7 sistl. Octobris, at indragningen af Scbole- och Gymnasii-sfatens löner, öfver hela Pinland
skal så fortsättas, som redan til början skedt mecl Abo-Scbola. Således får en Lector 1,500 dl. kmt; ocb Scbole-lärarena i proportion.
Detta länder tvifvelsutan til stor upmuntran för Studierna; och den
kostnad en yngiing gör, på sine Scbole-Gymnasii ocb Academiska
års användande til flit ocb förkofring i kunskaper, är genom en så
bugnelig prospect visserligen rikliga belönt. Märkeligt blir at se,
om i Borgå Stift, där brist är på änmen til Ecclesiastike-syslor, ocb
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där nastan alla pastorater aro regale; någon menniskja, som liar
sundt förstånd, vil emottaga Schole-syslor, sedän lian något lärdt.
Ty genom private Conditioner liar lian långt större lön; ocli kan
lian få titel af Extr. Bat. präst, samt har sin summa tilreds, casu
existente; så tager lian pastorater likafullt. Nu säges Montins dyrtköpte försäkran om Libelitz pastorat, begynna se tvifvelaktig ut;
sedän Befalln. Wallenius, den bekante karelska Kungen, som reste
til Stockholm, bjuder tusende plåtar mera för bemälte pastorat, för
endera af sine mågars räkning, så skal man begynt erinra sig, at
Montin icke stått Pastoralexamen. Min broder i Borgå, funderar nu
på at öfvergifva Gymnasium, där lian vid Kraftmans afgång ej har
hopp om större lön än 1,500 dl. Imit, och i tid gå tilbaka til sin
Conrectors-sysla i H:fors, med fullt upsåt at i sinä dagar hvarken
söka eller hoppas något bättre: hans indelta lön där, är betydligen
bättre, än en Lectors penninge-lön. Hau har visst råkat ut för en
fatal lyeka! Underligt är, at alla de nya reformer som vidtagas,
altid skola börjas på oss här i Finland! Väre Schole-män skola tjena
med åtminstone två tredjedelar mindre lön, än deras medbröder i
Sverige; vår jord skal oss fråntagas, såsom öfverlopsjord, då hvar
och en i Sverige behåller hvad lian ärft eller förvärft, etc. Yi synas
vara blott stjufbarn.
Just som jag elettä skrifvit, ocli sirulle sluta, ankom ändtligen
Svenska pesten, meel hvilken fölgcle Herr Arkeßiskopens gunstiga
bref af clen 12 liujus. Men viti det jag tog det i handen, efter Cursors bortgång hvilken hämtade det, jämte flere bref; blef jag flat
at se en sida af förseglingen vara uplyft, ocb då jag genomläst brefvet, fann jag at deri legat pengar; bvilka voro bårttagne. Detta
bör jag straxt berätta; men binner nu ej, emedan Svenska posten
rättnu skal afgå, ej på Posthuset göra mig om hitbörande omständigbeter underrättad. För Cnrsor Strömdals ärlighet går jag i fnll
borgen. Med nasta Post skal jag om allt detta mera skrifva; nu
inåste jag straxt sluta.
Med vördnad framhärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 3 Dec. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocli ProCanceller.
Uti mit sidsta bref hade jag redan aran at kerättä, det Herr
Arkeßiskopens ocli ProCancellerens böggunstige skrifvelse af d. 12
Nov. yid ankomsten i min hand, befanns vara upbrutet, ocb den
innelagde 2 Eiksdl. sedeln bårttagen. Sedän bar jag examinerat
bäde Cursor Strömdal ocb Post-Inspectoren; då jag förnummit, at
Cursor nastan sanana stund då Posten anländt, emottagit väre bref,
ocb at vid väskans upbrytning samt brefvens ntdelande Inspectoren
sjelf jämte sin Skrifvare Jang, värit tilstädes. Alla dessa personer,
aro ntan ali misstanka, ocb ingen bar observert at bemälte bref var
öpnadt, soin ibland en sadan myckenbet lätteligen händer. Såleds
bar brefvets visitation skedt i Upsala; ocb bar jag om det Postbuset
ej de bästa tankar, bäldst man märkt åtskillige knep der begås, såsoin at flere bref, hvilka afsändarena särskildt betalt, slås ihop nnder
et couvert, til bärvarande studenter, Post-inspectoren etc. Om Herr
Arkeßiskopen ingen anledning äger at misstanka betjenten, sorti
bnrit brefvet på posten; så är altså säkert, at på Upsala Postbus
detta strek skedt; Tengströms innelyckte bref var ej vidrördt, ocb
jag undrar ock, at brefvet, soin bestod af 1 1 / 2 arck (med pengarne)
utom couvertet, kunnat gå för et lod. För ro skull, sänder jag couvertet innelyckt, at det må konna ses, burn det vai' nptagit. Jag
bar igenlackat den sidan som jag upref, innan jag märkte skälmstycket, som just vid upbrytningen först rögde sig.
Sidsta nummeni af Åbo Tidn. bar jag aran at bilägga. Jag
måste gripa til det där införde stycket, af den löjeliga anledningen,
at sättaregossen, som lär värit sömnig, brände upp vid sit ljus det
manuscript som jag anaors til denna nummer förfärdigat, ocb som
jag sedän i den bastigbeten ej bann å nyo göra färdigt, emedan jag
ej bebållit conceptet.
I går böll Prof. Schalberg en usel oration öfver vårt Cancellers-ombyte: vår Biskop tyckte likväl så om densamma, at lian ville
det Consistorium skulle öfversända exemplar deraf til Gref. Scbeffer;
hvilket vi dock så vida fingo tilbaka hållet, at auctor sjelf (som ock
naturligtvis tyckte om sit opus) får öfverskicka det: bvem kunde
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liindra det, ehuru ogerna vi se, at sådane uselbeter, som dock på
Consistorii vägnar författas, komma i fleres liänder, at undergå begabbelse. Lefren skal i morgon försvara sin Pastpral-Examen, hvaröfver App. Matbseus ocb Johannes fört protocollet, som yar litet
oordentligt, efter de sjelfve voro ibland examinandi, så at Kyrkolagen ej aldeles i akttogs: arbetet är dediceradt til bägge E. E.
Sparre; lian kallar sig däri pars pudibunda clientelse vestrse, som itien altför underlig phrasis. I tisdag läre vi skola ändteligen uprätta
det märkliga Theol. Professors förslaget. Annu har ej Y. Pres.
Ignatius låtit lysa för sig ocb Fru Pomoell; men det lär snart ske,
emedan anstalteme skola vara i full ordning.
Af träd-sticket vid min Disputation, bar jag aran at bilägga 2
Exemplar. Sjelfva träd-plåten, som är af buxbom, visar tydebgen,
at den är förfärdigad enkom til at aftryckas. Jag menar at kaiken
lär värit af silfver, ocb kanske under foten förestält denne figur.
Träd-plåten är en klump, vårdslöst tälgd ocb ej en gång slättad på
kanterne, eller på bak-sidan.
Af Liljeristeeltä portrait bar jag mi ej något aftryck i bebåll;
Swederns, som emot betalaing fick låta taga en bop aftryck, båller
elein väl dyre; bär bafve vi nu ej någon om icke kanske Lindell,
som meel besked kan afdraga exemplar; ej beller dugiigt papper.
Yår plåt ocb präss aro således oss nn föga nyttige, tils vidare. Jag
lär förnt berättaelt, at jag genom en liten pia fraus, förskaffade plåten til vårt Bibliotbek ifrån Lagerflycbtska Sterb-buset. Arckenboltzes plåt äge vi ock: jämväl eleraf menar jag Bibliotbeket skal
kumia draga någon profit.
Calonius lofvar sänela förtekning på sin portrait-sambng.
Märkeligt blir at se, om Upsala Acael. kan bli ägare af Linneiska
Museum. Skada vore om det ej kunde bebållas. Här gisse vi, at
Tbunberg skal bli efterträdare i Professionen; bvarvid syslan ej
torele förlora.
Framhärelar med vördnad
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 36 Dec. 1783.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller
Tvungen af domestike omständigbeter, at åter göra en msa
upp til mine föräldrar, bör jag förut upvakta Herr Arkeßiskopen
med någre rader.
Det närä förestående års-skiftet påminner mig först, at af upriktigaste lijerta önska Herr Arkeßiskopen et lyckeligt ocli förnögdt
nytt år, med ali den sällbet som min oföränderliga yördnad ocli
erkänsla sig kan föreställa, ocli soin länder at göra Herr Arkeßiskopens ålder lätt ocli glad.
De sidst utkomne nmnrer af Äbo Tidn. följa härlios. Til min
återkomst, besörjer Ass. Juslen om continnationens öfversändande.
I anseende til trängseln på trycket, för de många profgörande
til Acad. ocli Scliole-syslor, fick jag ej min P. XIII af Hist. Ac.
Bibl. tryckt; men den skal i nasta Termins början ntgifvas. Af Tidn.
ses bvilka Dispp. här mi utkommit. Annu höres ingen ting om Theol.
Adjuncts syslan. Roligt blir at se, kuru det går med vårt Tlieol.
Prof:s förslag. Genom Biskopens ocb Lefrens visa intriguer, drogs
dermed nt så länge, at Dr Ross dödde innan det bann expedieras.
Som derigenom 4:de Tli. Prof:n nphör; så lärer Cantzlern skicka
förslaget tilbaka, ocb befalla et nytts uprättande, sedän sökanderne
fått ujuta sin tid til goda ifrån Rossens dödsfall. Jag vet ej, om
det kunde bbfva nyttigt för Academien: då syslan nu bar full lön
i följe, torde flere extranei söka, ocb bårttaga den, til deras förlust
som aro lön-löse; men för intrigueurerne voin det välförtjent, ocb
såsom en frukt af egne anstalter, skulle deipå inträffa Columbi
Hvar odygd åker fram, bar bon sit straff på medan.
Cantzlerns svar i vår tvist med Biskopen, skal bafva anländt,
ocb vi däri bafva en sitrapa. Sådant var at vänta, ty vi vågade
bafva bon sens, ocb Brandell fortfar at vara vår Cantzler; Biskopen
bar tagit det kraftiga steget, at ordentbgen löna denna venala ocb
gemena menniskjan. Men at efter svaga själars sed, aldrig decidera
fermt, bar ock Biskopen fått en admonition för sit steg at inbibera
Consistorii activitet i målet; för öfrigt skal det ej värit orätt, at ban
eburu jäfvig, trängt sig til målets bandterande. Yi äre rätt väl i
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våre affairer; det kan ej annat, än encouragera oss vid väre göromåls nitiska skötande.
Sedän det lyckades med pengarnes bårttagande tir Herr ArkeBiskopens bref, så befanns kårtt efter kela Upsala väska npbmten
vid hitkomsten; men som däri Inga andra pengar funnos, än en stor
sedel, soin var transporterad ifrån Professor Greorgii til bans son
(bvilken är bär at bevaka en arfs-process), så bar visitator fnnnit för
godt, at lämna den qvar. Imedlertid bar Insp. Alleen rapporterat
b aroin, ocb midersökning blir tvifvelsutan anstäld.
Tjufnader liafva bär myoket tagit öfverhand. Ibland annat,
smog sig en tjnf in om qvällen, til den beskedlige Not. Chytrseus;
och då Chytrsens, som satt tyst inne, ocb ej ännn tändt upp Ijns,
steg upp at exaxninera mannen, fick lian af en kantig påk tvänne
slag för hufvudet, så at lian svimnade. Med lifvet är väl icke fara;
inen lian är ilki blesserad, ocli nödgades lialla sängen.
Anun talas om Biskopens resa til Osterbotten.

Med vördnad framhärdar
Högvördigste Hein Doctorens Arkeßiskopens ooh ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

TMI C. F. Mennander.
Iho

d. 16 Apr. 1784.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop ocb ProCanceller
Jämte Åbo Tidningarne, bar jag aran at bärbos öfversända et
Exemplar af 13;de delen utaf Historia Bibliotbecse Aboensis. Med
den följande Particula XIV, som jag oförtöfvadt skal sända pA Boktryckeriet, ärnar jag för denna gången sluta detta arbete, emedan
jag ej värit i stånd at ibopbringa nog dugliga materialier för at förfärdiga biograpbier öfver dem som tjent vid vårt Bibliotbek, bvarmed sidsta delen, efter min pian, skulle fyllas: kanske jag framdeles,
under en särskild titel, blir i stånd at fullfölja denna delen af min
föresats.
Om vår Tertius Tbeologus bafve vi ännu ingen underrättelse;
at Tengström är Tbeologise Adjunct, bar oss blifvit kungjordt, eburu
bans fullmagt ej ännu anländt. Af Osterbotningarnes Synodal-Disp.
13
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lära de yäl öfversändt til Herr Arkeßiskopen exemplar, efter sit
löfte. Biskopen bar denna gången skickat sig Prästerskapet derstädes til mera nöje än förra gången, och utöfver hvad de väntat; både
vid Prästmötet ocli eljest. Professor Cawander fölgde lionom; bägge
liemkommo med hälsan. Sedän Ass. Haartmans förra tilbnd, at i
sällskap med Hisinger oka lönen för Hellenins, med vilkor at Hist.
Natur alis Professionen skulle blifva beständig, blef förkastadt; så
bar hän fallit på en annan idee, livilken Consistorium Academicmn
ännu allmännare satt sig emot, men soin af vår Interims-Cantzler
mycket gynnas: nämligen at uprätta en Anatomiaa et Chirurgise Profession, til hvars lön lian offererar 10,000 plåtar, hvaraf interesset,
å 6 procent, således uptages til 600 plåtar, eller 200 Bikscll. årligen.
Detta interesse är utan tvifvel för liögt beräknadt, om capitalet skal
fås in på något säkert publikt ställe: men Consistorium skulle dock
altför gerna, för sin del accepterat tilbudet, ora ej de därvid häftade
vilkor rögt, det flere til denna summa, i privat speculation, gjort
sammanskott, hvaraf både prsejudicat ooh flere fölgder befarades.
Hän begär nämligen l:o at unge .Dr Haartman blir nämd til den
förste Anat. et Cliii - . Professor; hvarvid ingen ting blef påminnt. 2;o
at lian vid Ass. Haartmans afgång, likaledes blir sjelfskrefven til
Medicinse Practicae Professionen. 3:o at Licent. Pipping straxt blir
Prosector och Med. Adjnnct i hans ställe, ooh 4:o Anat. et Chir.
Professor, så snart Haartman transporteras til Med. Pract. Professionen; sarat s:e bägge Professorerne i Med. Faculteten, sedän framdeles succedera lika til den indelte lönen, eftei' sin ålder i syslan,
hvaremot den yngre bör noja sig med den nya penninge-lönen. Det
synes, at bägge de unge Candidaterne tilskutit drygare delen af den
erbudne fonden; och at ali utsikt för andre til befordran i Faculteten, för vacker tid är afskuren. Dessa vilkor ville altså Consistorium, mer och mindre afpruta; men det tilåter ej donator: få nu se
huru saken på högvederbörlig ort deciderat. De unge Candidaterne
sägas hvardera i förmöget gifte förskaffat sig ressource til sine utgifter. Efter Tengström bar Magister Gadolin blifvit Amanuenssia
vid Bibliotheket, til hvilken sysiä hän ingen competitor hade. Magister Tulindberg, soin var antagen til Extraordinarius vid Bibliotheket, bar lämnat Academien, och blifvit Läneßokhållare i Uhleå: en
nog ovanlig befordran; men lian bar apparence, at blifva sin faders
efterträdare i syslan. Fru Ross söker dubbelt nådår; roligt blir at
se, om det lyckas. Det Huset är för öfrigt i god situation; hon bar
hushållat rätt beskedligt och driftigt: utom Monois Sät. Husthåll,
äger hon 2 til 3 frälsehemman. Yår Yaktmästare G-åhlros, soin är
mycket sjuklig, begär at få afträda syslan til sin son, hvilken tjent
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på Bremers Handelsbod; det lär honom ej afslås. Tvänne Professors-Bibliotheker, Eosses ooh Nääfs, hafva liär denna termin blifvit
sålde; ingendera af värde, särdeles det förra. Eättnu blir vår Academie utan Magistri Docentes; Bonsdorff är Lector i Borgå efter
Orrssus, (men får lian ej mei' än 1,500 dl. kmts lön, efter nya staten,
så är hans lycka ej stor); ock Nordberg, är nämd til Lector vid
Scholan liärstädes: lian lär- väl dock tillika stå quar som Docens vid
Academien, ocli berättas at lian skal gifta sig med Mainsell Ignatia,
hvilket gifte lärer understödt lians befordran; men lians lön är i
samma predicament som Bonsdorffs, ocli synes ej särdeles förslå til
at underhålla et brillant Hus. Yåre unge Magistrar sola med sinä
speciinina; så at jag ej vet om flere än Meinander, livilken ärnar
söka Docenture i Astronomien, denna termin blifva färdige. Blott
2:ne par ärna stå examen pliilosopliicvnn i denna termin; ehuru de
studerandes antal ej aftager, så gifva de fläste sig ej tid at länge
stadna vid Academien, ocli förvärfva sig mognare kunskaper: yppigheten ocli lättjan, som gjort ibland dem bedröfliga framsteg, vålla
dock at de nu kosta sine föräldrar mångdubbelt meia än i förra
tider. Hvad fölgderne skola blifva, är lätt at inse.
Efter Brunnerus erliöll en Ignatius, Sokne-Adjunct i Sahalax,
fläste rösterne til Caplans syslan vid Svenska församlingen liärstädes (hvartil Landshöfdingens synnerliga protection ocli kraftiga bearbetande hjelpte lionom). I Pargas är nu ingen ordinarie Präst;
ocli til ocli med Klockaren saknas i soknen: emedan den förre beliaföretaga sig at stjäla kyrkan, så at lian fått sit residence på
Åbo Slott. Sokneboerne där, så väl som i S:t Maria, vilja undandraga sig at vidare löna någon Sokne-Adjunct.
En Capellan i Frantzila i Siikajoki, M. Ganander, arbetar starkt
på en ny mycket förökt uplaga af Juslenii Lexicon; jag bar nplåtit
lionom alla minä dithörande Samlingar. Likaledes vil lian utgifva
Proverbiale Fennicuni a nyo, hvartil jag äfven sändt lionom subsidier. Nyligen lät lian trycka i Wasa en samling af Finska gåtor,
på 2 1/ 2 arck, 8:o. Hän är mycket flitig, ocli stark Finne; men behöfver hjelp af mera sträng granskning. I synnerhet skal jag söka
at biträda lionom dermed, hvad Lexicon angår.
Här säges, at Yice-Corp. Baron Eeuterholm, skal fått lof at
accordera af Jansson dess Lagsaga; derföre är hän nu så ifrig at
fullkomna sig nti Jnridiken, at lian ej allenast i Hofrätten öfvar sig
i praxi, utan ock har Collegium nti Theorien hos Calonius. Äfven
säges, at Sederholm, som cederade bonis såsom köpman i Helsingfors, ocli sedän skaffat sig namu af Fältsecreterare hos Gen. Gref.
Posse, skal få accordera Assessors-syslan i Hofrätten af Hofrätts-
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Bådet Eck: så at Hofrätten ömsom ifrån Corps de Grardet ocli Köpmans-boden, förses med Ledamöter, i bvilkas vård vår säkerhet til
lif ocli egendom tryggt bvilar.
Til Stads-nybeter börer, at Borgmästaren Ulner skal gifta sig
med Commissarien Fithies änka, ocli Notarien i. Hofrätten Smalen
(som skal få accordera til sig Häradsböfdingesyslan efter Lars von
Törne), med Professor Avellans änka.
Underligt är, at ej anstalt göres til at undersöka bvilken som
visiterar brefven som ifrån Upsala bitsändas. Capitaine Meldercreutz
liade nyligen skrifvit et bref til vår Hector; ocli som det inneliöll
documenter, rörande bans egendom Wiurila, på livilken lian vill
göra et lån af Ekestnbbeska Stipendiemedlen så liade lian recommenderat detsamma. Yid ankomsten liit, var det upbrntet; elinru visiteraren bedrog sig i sin förmodan at där finna pengar.
De penningar som Herr Arkeßiskopen i bägge sednaste brefven mig täckts tilsända, dels för Åbo Tidningarne, dels til Mams.
Palen, liafva ej f allit i denne granskares händer.
Un bafve vi baft i någre dar rätt varmt; gatorna äro til en
del bare, Landsvägai'ne obrnkbare, ocli ån, innom staden, ej mera
at lita på för körande eller gående. Spannemålspriset bar stigit, så
at i staden betalas 11 plåtar för den Lifländska Bågen, ocli 12 til
fjorton på landet för Finsk råg, bvaraf föga något i Staden är qnar.
Men på korn är ännu tilgång. Uppe i landet måste folket tilgripa
bark ocb missne: men vi äre ej bos oss vane at så öfveiijudt klaga,
som det sker på Svenska sidan, ebnrn bristen, på vissa orter, ej är
mindre.
Hvad är det för en Cederbielm, som så andäktigt ocb nitiskt
upmuntrar allmänbeten at äta bästköttl Hos oss är det bröd, ocb
ej kött, som saknas; ocb vi tro oss beböfva våre bästar, när åkerbruket i vår skal åter angripas.
Den kyrkoläraren Montin, som fått Libelitz pastorat, bar bär
ej stått Pastoral-Examen, ocb lärer ej beller gjort det i Stockholm;
lian är Määnpää gubbens andre son, ocb var förut Adjunctns Sacellani; et frälsebemman, soin lian fick efter Capell. Salini! änka i
Pöytis, ocb som lian låter gå i loppet, bar satt bans både skickeligbet ocb förtjenst i full dager. Probsten Paldanius i Jorois, som
nu var 3;dje gången på förslag til Libelitz, ocb alla gångerne erbållit
enbälbg kallelse, på et bråk när, kunde ej npte lika vigtiga skäl.
Bouvaniemi Oapell-boerne, vid pass 15 mantal, vilja skiljas ifrån
Kemi, ocb utgöra särskildt Pastorat; dock at deras pastor skal få
del i Laxtionden til bälften. Om det må lyckas, får man se; deras
Landshöfdinge sägs understödja dem: tvifvelsntan är det iitsedt at
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gratificera någon viss person. Yice-Presid. Silfversparre i Wasa,
clins med en svår liectik; det sei’ farligt nt för honom.
Yi längte snart at få höra, livem som blifvit Professor efter
Linne: et ryckte bar här förspordts, at ock där vid Academien specnleras på nya professioners inrättande, 1 faveur för visse personer.
Med oaflåtelig vördnad bar aran at framliärda

Högvördigste Herr Doctorens, Arkeßiskopens och ProOanceUerens
ö dmjrikaste

tj enare

Henr. Qahr. Porthan.

Tili C. F. Nlennander.
Åbo d. 33 Apr. 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCancellarie.
Hoppet at tilkka kuuna meddela afskrifter af de Påfveliga Bref,
som i Svartboken förekomma, och af Herr Cantzlißådet v. Celse ej
npräknas, förledde mig i början at förlänge dröja med besvarandet
af Herr Arkeßiskopens gnnstiga Skrifvelser: jag viintä de ständigt
på det återstående af min copia ifrån Stockholm, men det arbetet
går där bårta magia långsamt, och ännu fattas mig en vacker del.
Imedlertid låter jag afskrifva de Bref som höra til afsikten; och
skal sedän skicka dessa afskrifter til Stockholm, at låta dem af Herr
Stechan vidimeras, på det de måga äga så mycket större vitsord.
Men hurn snart detta kan ske, är jag ännu icke i stånd at säga.
Ifrån Lexell hade jag bref, at deras Pru Daschkow vil lika
despotiskt styra Academien som Domaschnew; hvarföre de åter inkat
i krig, med sin Director, som nn lika myndigt försökt afsätta (utan
ransakning och dom) en Adjunct Sujef, som den förre ville afskeda
Kotelnikow ifrån inseendet öfvei’ Hat. Cabinettet. I synnerhet söker
hon komina åt Pallas, som stod synnerligen väl hos Domaschnew,
och nu kämpar emot samma magt hos Directom, som hän då understödde; Sujef är hans Adjunct och eleve. Academien har dock åter
segrat, genom Käjsarinnans slag i saken. Jag undrar på Lexell, som
vågar vara så dristig, som lian åter nu värit; men utgången blef
den, at lian är flyttad til Math. Classen, efter gamla Euler, med 300
Bublers tilökning i sin lön, så at lian nu har 1,300 Bubler, utom
quarter, varma och ljus. Hän är ej mycket nögd med en stor del
af sine medbröders character; men fägnar sig, at i Perber halva fått
en honnet Landsman til bistånd,
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Yår å är öppen under bron, ocli et stycke öfver ocb nedan om
densamma; men ännu bar ej Hallis-isen nedkommit. Landsvägame
kring staden äro bara, ocb smärre åar i Wemo ocb Wirmo, bafva
skutit. Brådden synes ej bafva i gemen tagit skada. Spanmålspriset stiger; ocb jag bar bördt sägas, at Biskopen, samt Brukspatron Munktell, taga 15 plåtar för rågtunnan. Det fattiga folket
längtar så mycket mer efter öppet vatten, då man hoppas tilförsel.
Det funderas nu starkt på at inriltta en åsk-ledare på Domkyrkan; den bbr nog dyr; Domprobsten bar bestyret derom. Icke
månge ärna i år bärstädes göra betydliga byggnader. Apothekaren
Lydeman, soin efter sin Banqueroute, blifvit en förmögen man, ocb
stark bushållare, ärnar af den ansenliga förtjenst bans bränvins-säljning gifvit bonom, fortsätta sit Stenbns allt til stora kyrkogatan,
bvarmed lian ifrigt håller på. Det blir en prydnad för Staden, likasom den ståtliga reparation bvarmed Handelsm. Tjäder i f joi npstudsade det gamla Thorwästiska Hnset, invid kyrkan.
Igenom et bref soin Presid. Cederhielm fått, bar det ryckte
bar utkommit, at Bisk. B. Tanbe skulle dödt i Hamburg; men det
ser ej sannolikt ut, efter ingen annan derom fått underrättelse.
Ingen. har här tänkt på någon Parentation öfver Rudenschöld;
men jag skal nämna derom för mine camerader. Til at orera öfver
Kimgens liemkost, när den en gång sker, är Prof. HeUenius förordnad.
Med vördnad framhärdar

Högvördigste Heir Doctorens Arkeßiskopens ocli ProCance 11e r e ns
ödmjukaste tjenare
Rem. Qabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 14 Maji 1784.

Högvördigste Herr Doctor Arkeßiskop och ProCailceller.
Jämte de sednast utkomne Humrer af Åbo Tidn. har jag aran
at öfversända Titelbladet och Eegistret för i fjol; jagkimde ej annat
pårninna. uiig, än at .1 lisien skulle redan i detta års början bårtskickadt dem. Likaledes sänder jag en förtekning på de Bulla3, soin
finnas i den del af Svartboken bvilken jag härtils fått lait öfver i
afskrift, ocb som utgör vid pass tredjedelen af liela boken. Jag bar
endast uptagit dem, soin ej finnas af Herr Canc. Eådet von Celse
omnämnde. Af deima förtekning synes, at bemälte Svartbok lofvar
i den delen en nog artig efterhämtning; ocb nndrar jag at Peringsköld som sedt ocb handterat den, ej med större omsorg rådfört
densamma, hvartil redan registret, som finnes frammanför boken,
med gammal hand upsatt, bordt föranlåta honom. Til mine anmärkningar och uplysningar öfver Jnustens Chronicon Episc. Finlandensium, får jag där sköna bjelpredor. Jag börjar fatta starka tvifvelsmål, om bär värit någon Biskop förr än Thomas; ocb at Folco ej bört
til oss, ntan til Estländarena, synas just de bref tilkärma gifva, som
man anfört at bevisa bans förordnande til Åbo.
Hu berättas at Lefren blifvit Tbeologus; men ännu bar lian
ingen fullmagt fått. Intet likligt ämne til Linqvist efter bonom
bafve vi bär; utan lära väl skola förskrifva oss Professor annorstädes ifrån. Men bvem vil mottaga en sysiä, där så ondt blir efter
lön '? Yngste Professori! bar blott 400 plåtar; dessutom bafva Hellenius ocb Clewberg fått rättigbet at tilträda lön i Pbilos. Faculteten:
om altså den sidstnämde blir quar vid Academien, så skal den blifvande Linguisten vänta på en vacance i Faculteten innan lian får
penninge-lönen, ocb på 2:ne innan lian får indelt lön. Det är fölgden af de nybeter soin i dessa år bos oss blifvit införde. Om nu
Professoi' Gladd begär beständig tjenstfribet med hela lönens bibebållande, såsom lian botar, ocb densamma erbåller, såsom ingen
tvifvel är, så bör den blifvande Cbeinisten bereda sig på godt tolamod. Annu vet jag icke bvem soin skal emottaga Lundo-annexa,
när nådåret går til ändå; den tilfaller nu Pbilos. Faculteten. Få se
om icke Scbalberg dock resolverar sig at blifva Präst; i annat fall
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knnde det blifva en god ressource för den blifvande Linguisten.
Finnas nu i Upsala någre sådane Linguister, som jämte det de aro
duglige ocli liederlige män, aro nog unge för at vilja i närvarande
ställrdng söka sig liit ? Jag bar bört en Magister Thorberg berömmas.
Prof. Kreander, som fortfar at med största vårdslösbet ocli försmnligbet sköta sin Profession 1 dess theoretiska delar, lär anse
praxis för det egenteliga ban bör fästa sin bog vid; bvarföre ban
ock nu skal arrenderat Korois af Biskopen, ocb vil jämväl arrendera
Reima prsebende-bemman af Acad. Camereraren. Hän lär således ej
tanka på transport til Lundo.
Sedän vederbörande som så bögeligen önskade at få Ignatius
til Stads-Capellan, vunno sin önskan, så låta de en Subscriptionslista gå omkring för at samla understöd åt Brunneri änka, (som måst
cedera bonis), med det vilkor at bon ej söker dubbelt nåd-år; bon
är mycket sjukbg, ocb lär föga blifva frisk; et barn bar bon efter
sin man.
Rastan emot min förmodan, öfverenskommo uti en bållen kyrkostämma bägge Församlingarnes Ledamöter at upböra med ali begrafning i Domkyrkan; ingen annan an Prof. Gadd, som var rätt artigt,
protesterade deremot: de andre samtyckte at deras grafvar skulle
straxt tilslutas. Ja bvad mera är, deputerade utnämdes som skola
jämte kyrkoherdarne utse en tjenlig begrafnings-plats utom Staden,
förmodebgen där vid lag bvarest Lif-Dragonerne fordom plägade

lialla sine Regements-möten; til bvars omstängande Stadsboerne lofvade bestå dagsvärken. Ocb så snart denna nya plats är i ordning,
skal ali begrafning upböra jämväl på Kyrkogården; som derefter
skal planeras ocb snyggas. Dock skal ceremonien förrättas i kyrkan
ellei- på kyrko-gården, på utsedde tjenlige rum, bvarifrån bket straxt
samme afton skal medelst en likvagn, utan allt medfölje i stillbet
transporteras til begrafnings-platsen; bvarvid den närmaste anbörige
kan vara tilstädes, för tilsyns skull. Kyrkan bebåller altså sine begrafnings-pengar bkasom tilförene.
Wiborgs Gouvernement är nu stäldt på den nya Ryskafoten;
vid bvilkets inrättning jämväl Metropoliten Gabriel ifrån Petersburg
jämte Arcbimandriten Benjamin ifrån Kovogrod voro tilstädes at
inviga densamma. Såsom Scbolan, oaktadt goda löften ocb förslager om dess förvandlande til et Gymnasium med tilökte både Lärare
ocb löner, ännu blef in statu quo, (förmodebgen af penninge-brist),
så togo större delen af dess Lärare vid det tilfället afsked, af brist
på utsikt til bergning) et öde som väl ock lärer snart drabba våra
Scbolor i Finland); en del engagerade sig vid det nya Gouvernements-Cancelliet; ocb en valde bäldre at hafva Privat-Condition, som
är långt förmåubgare. Somlige ärna dock söka pastorat framdeles,
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om de imedlertid hunnit samla så mycket pengar som fordras at
kunna skaffa sig en sådan sysiä. En af dem skrifver mig til: klingande meriter aro vid befordringar hos oss långt vigtigare än Scholmeriter! Metropoliten G-ahriel besökte vid sin därvarelse Scholan,
ooh skänkte vid det tilfället af egne medel åt de 4 quarblefne lärarena 200 Rubler til delnings, samt til Schole-Bibliotheket 50 Rubler:
hvilket var så mycket ädelmodigare, mot en Schola af främmande
Religion! Ifrån Ryssland berättas, at de Lutherska Prästerne därstädes ock nu skola mistä sinä förra rättigheter och få penninge-lön,
alla Pastores lika: blir likväl denna lönen, såsom derjämte berättas,
vid pass l,000:de plåtar i Svenska pengar; så tror jag at större delen
i sjelfva värket ej mycket förlora, allenast myntvärdet voi‘e påliteligt.
Yi bafve här nu en vecka liaft rätt kalit ock obebagligt väder;
i dag tyckes det likväl åter vilja blifva varmare. Professor G-add,
som har tjenstfribet på et år, skal åter resa npp åt Tavastland, at
lijelpa landets linsliållning i skick. Ofverste-Lient. B. Carpelan, som
succederat Gen. Ramsay nti den besvärliga posten at vara Landets
ypperste process-makare, bar öfvertalt Merimaskn-boerne at söka
skilnad ifrån Nadendals pastorat, för at läggas under Rimito; ocb
bar åtagit sig, at utan deras kostnad genomdiifva saken. Således
bar Consistoiinm Acad. med bonom rakat i process. Hän bar bemman i Rimito; ocb som där förestår en kyrko-byggnad, så vil ban
bafva flere deltagare däri, för at sjelf siippa med mindre kostnad:
oberäknadt det nöjet at få processa.

Framhärdar med vördnad
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßisköpens ocb ProCancellerens
ö dmjnkaste

tj enare

Henr. Gair. Porthan.
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Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller.
Herr Doctoren Arkeßiskopen ocli ProOancelleren täckes förlåta, at jag så länge liållit uppe mecl hosgående Tidningars ocli
Disputations öfversändande. Hu står jag på resande fot til Österbotten, bvarifrån jag skal liafva aran at med et fullständigare bref
upvakta. Assessor Juslen påstår, at lian i bref til Herr Arkeßiskopen värkeligen öfversändt de första numrer af Tidn. för i år; men
i fall de förkommit täckes Herr Arkeßiskopen beliålla de nu följande, livilka annors kanna lämnas til Osteidi. Hation derstädes, åt
bvilken jag af Tidningarne yil skaffa et complett exemplar.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Ai-keßiskopens ocli ProCancellerens
ödmjukaste t:re
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander,
Åbo d. 34 Sept. 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocli ProCanceller
Äterkommen ifrån min Österbotniska resa, skyndar jag at npvakta Herr Arkebiskopen, ocli afsänder tilkka de återstående nnmrerne af Åbo Tidningar. Elinru regnig väderleken var, reste jag
dock med nöje genom en ort, där jag bar så månge bekante ocli
vännei'. Jag beliöfver ej heratta Heri' Ai'keßiskopen, burn älskad
ocb värdad Herr Arkeßiskopen i bela orten fortfar at vara. Hätt
många Pastors-ledigbeter aro där nu på en gång, i den norra delen;
i Pedersöre (bvarest Staden vil skilja sig ifrån Soknen, ocb få öarne
til annexa, et orimligt förslag, som nu ligger bos Kongi. Majsit),
Kelviå, Siikajoki, Kemi ocb Kuusamo, bvartil nu konimer Paldamo,
genom Kyrkob. Appelgrens d. 3 bujus timade död. M. Glabriel

Tili O. F. Morniandor 1784.

107

Aspegren hade af sin survivance ej båtnad; jag besökte bonom vid
min resa norr åt, då lian var klädd, men såg ganska förfallen nt,
ocb vid min återkomst var lian begrafven. AYestzyntbius i Pybäjoki är mycket sjuklig, ocb bar 10 lefvande barn, bvaribland 7 dött,rar; den äldsta säges snart skola blifva gift med M. Arenius, som
är ägodelnings-domare i Kuopio. Jag gjorde anstalt, at sidsta banden med det första lägges vid G-enealogia Sursilliana, så at den i
nasta år skal säkert komina på trycket: gubbarne aro ganska villige
at dertil bidraga, allenast arbetet göres färdigt. AYestzyntbius bade
företagit sig at reglera ordningen i visse delar, så at bela arbetet
nu måste omskrifvas. Det blir Idnk med tryckningen, i anseende
til allegationerne på det frammanföre följande; som gör det nödigt,
at sido-talet i Ms. ocb det trykta exemplaret måste orubbadt följas
åt. Som förtekningen på alla församlingarnes Präster, som ntgör
sednare delen af arbetet, ännu är ganska ofullständig; så rådde jag
at utgifva den särskildt, ocb imedlertid skynda med Genealogiens
tryckande, som ock approberades. Jag skal väl nu drifva på saken.
Yärrst är, at AYestzyntbius åter misste sin adjunet, så at lian i sin
vidlyftiga församling ocb med sin klena bälsa är nog bindrad at
sig; dock skal man se til, at ock undanrödja detta
därmed
binder. Genom den sidsta fördelaktiga Handels-Conjuncturen blefvo
Städerne i Osterbotten satte i tilstånd at ansenbgen tiltaga i byggnad, utom Christina ocb NyCarleby. AYasa är sig icke likt, i anseende til flere tilstötande orsaker. Men allmogen bar i sjelfva
realiteten föga gagn baft af sin lätta penninge-fångst: yppigbet, et
förskräckeligt bränvins-supande, ocb et orimligt köpslagande med
bemman, bar ej laumat mycket quar af den starka förtjensten; skogarne äro grufvebgen medtagne, ocb åkern icke synnerligen förökad,
åtminstone ej i proportion. Den underlige M. Aitan, som i 10 år
aldrig taiat, bar nu åter begynt tala, sedän bans löfte ocb föresats
gått til ända; lian vistas bos sin svåger Kyrk. Holmudd i Malax.
Af en Svensk Skräddare ifrån London, benämd Nordling som fått
det underliga infallet at besöka Lappmarken, ocb bvilken jag råkade
i Brabestad, fick jag bedröfliga Tidningar om Kyrk. Matbesii tilstånd; lian mente bonom nu vara i Sverige bos D;r Noring, til bvilken lian rest genom Götbeborg, sedän lian på et belt år ingen tjenst
kunnat göra; burn tro det nu står tili med bonom? Hans broder
M. Georg Matbesius i Solf är ock plågad af svår bypoehondrie; dock
var lian nu bättre då jag besökte bonom.
Den Tidningen at en Gr. Oxenstierna, Capit. vid Gardet, skal
blifva HofrättsPåd ocb taga lönen framför Krabbe som länge baft
fullmagt på syslan, förekom vederbörande i AYasa svår; tvifvelsutan
bbr denne Herre snart Yice-President. Men hvarföre skal blott Åbo
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Hofrätt vara öppen för Militairen? Lagm. Jansson fick af Reuterliolm 72,000 dl. kmt. för sin sysiä, och behåller 2 eller 3 Soknars
Lagmans-kappar. En ung Smalen, Extra-Eiso. vid Hofrätten, som
köpt Härads-Höfd. syslan af Lars v. Törne, ocli depensert på den
circa 10,000 plåtar, skal gifta sig med Professor Avellans änka, en
Lagerborg. Magister Rydman, som värit Hofpred. lios Hertig Carl,
ocli tilbandlat sig Toimea Pastorat för vid pass lika summa, blir måg
åt Ofver-Inspectoren Callmejer härstädes.
Til LL. Profession härstädes aro sökande l:o Tidgren (som bar
sit Specimen, Gemina versio, på prosa ocli vers, Ecclesiatrycket
på
stici, med noter, Pars prima), 2:o Mag. Poppius, som mi erhållit Yenia Hocendi i LL. Orientalibns, ocli är ganska omogen, 3:o Hi/lander, LL. Adjnnotns Ord. i Lund, hvilken vi icke kanne, 4:o Mag.
Thorberg ifrån Upsala, 5:o Extr. Theol. Adj. Clewberg äfven derifrån,
men soin lärer post fatalia (om de skola i'äknas), med sin ansökning
inkommit. Jag vet ej hvilken af dem må hafva bråttom, efter vi
nyligen af Cantzlern fingo befallning at skynda med förslaget; hvarpå
svarades, at vi måste vänta på Tidgrens specimen, etc.
Här sägs, at utom Chem. Adj. Pöring och Mag. Gadolin, jämväl vår Adjunct Holmberg sökt Chemiie Profession i Upsala; det
vore väl skamlöst, af en förlupen Apothekare-Gesäll, och en så complet ignorant! Haartmans project skal af Kungen vara bifallit, och
unge Haartman således bli Professor, samt Pipping efter honom
hafva survivance; Apothekaren v. Mell får således ro ut med pengar.
Het förljudes, at Domprobsten Gadolin, i ans. til sin försvagade
hälsa, skal begära tjenstfrihet; få se, om i fall den beviljas, åter en
supranumerarius Theologus skal tilsättas. Professor Schalberg begär
nu Lundo Annexa, ehurn lian ej kan et ord Einska.
Härhos sänder jag för ro skull exemplar af Einska Eabler som
Commiss. Achrenius i Kalajoki utgifvit, samt af Calamnii Suru Runot,
som tilförene lära värit tryckte.

Med djup vördnad framhärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens och ProOancellariens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 29 Oct. 1784.

Högvördigste Herr Doctor, Årkeßiskop ocli ProCanceller.
De sidstntkomne Numrer af Åbo Tidn. bar jag aran at härhos
öfversända. Penningarne til Mams. Palen bvilka Herr Arkeßiskopen
mig tilskickade, låter jag Ass. Juslen, efter vanligbeten, tilställa
henne.

Probsten Lithovius i Lappo var ännn rätt kryg i sommars, då
jag var i Österbotten, äfven så Probst. Frosterus i Lobteå, livilken
jag äfven menar vara af Herr Arkeßiskopens ungdoms bekante; lian
är nn gift med den s;te Frun.
Jag mins ej om jag sidst berättade, at i en Grafskrift öfver
Probstinnan Fjellström, soin dödde i Calajoki bos sin måg Fiscalen
Calamnius, redan är anmärkt, at Osterbotniska Prästerskapets stamätt bör beta den Sorselska ocb icke SursillsJca; denna Grafskrift gaf
jag åt Westzyntbins, at regardera.
Hvarken under sin stnmliets-tid ellei 1 sedän, bar Magister Aitan
i andre afseenden synts bafva baft fel på förståndet: lian föreger
sig bafva gjort et löfte, soin lian trodt sig skyldig at bålla. Men
at lian drogs med bypocbondriske nycker redan då lian sidst vai 1 i
Åbo, mins jag nog; lian knnde t. ex. ej öfvertalas det lian ej bade
et fiskben i haisen, bvilket ingen annan menniskja fann där kumia
sitta, ntan plågade sig altid med dess bårtskaffande.
Jag beklagar bjerteligen Aaron Matbesii tilstånd; jag kände
bonom föi 1 en ömsint ocb reel kari; men just bans sensibilitet lärer
bafva bidragit til bans olycka. Hans bror Georg var i yngre åren
mycket munter ocb obekymrad; men bar ock nu blifvit ganska sensible. Hans mycket beskedliga ocb naturligen muntra bustru, bar
ej kunnat bindra bans mjältsjuka oro; sonen, soin är bans adjunct,
är en rätt beskedlig yngling: bägge beböfva ali försiktigbet at bålla
bonom vid godt lynne. Den olyckliga brodren Mats, var ingen ting
mindre än sensible; ocb aldrig märkte jag bos deras moder, soin
dödde i Georgs bus, någon sadan disposition. Ebuni Georgs bustru
ocb son redan vid min clitkomst voro underrättade, genom ryckte, at
Aaron skulle väntas til Sverige, tordes de icke nämna något derom
för sin man ocb fader.
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Här går et ryckte, at förslaget til Cbemise Professionen i Upsala
redan Liityit uprättadt, ocL at Eöring ocli Gadolin jämvät fått rum
derpå; den sednare disputerte i lördags, ocli gjorde sine partes väl.
Yi skole i morgon jnstera förslaget til Linguar. S. Professionen bärstädes: pluraliteten liar nämdt de 3:ne som inkommo med sine ansökningaf innoin fatalie-tiden, räknad ifrån det Lefrens transport på
aviserne vardt kungjord; til följe deraf aro Tidgren, samt Magistrarne
Tliorberg ocli Poppins föreslagne, ehnru unge de 2:ne sednare äin.
Den förstnämde kan väl intet annat Osterländskt språk än Hebraiskan, ocli den förmodeligen icke altför flinkt; men lian känner dock
grunderne, ocb är mycket arbetsam, ocli knnde såsom äldst af de
sökande, ocb lönlös betjent vid Academien ej förbigås. På nu se
hvilken soin får den lönlösa syslan.
Domjnobsten Gadolin bar begärt beständlg tjenstfribet ifrån
alla föreläsningar, i anseende til sine genom en anbållande nervsjnkdom försvagade både kropps- ocb sinnes-krafter, soin i synnerbet
göra bononi oskicklig at länge meditera; lian vil dock vara med i
Consistorio, när lian förmår. Hans ansökning går med Consistorii
tilstyrkan öfver til Acad. Canceller. Hän som förr ej tycktes vara
mycket sensible, är det nu i bög grad; så kan menniskjan förändras!
Kyrko-stämmans beslnt ang. en begrafningsplats ntom staden,
hvaröfver någre klagade, är af Kongi. Maj:st faststäldt; således skal
i Tisdag en ny kyrkostämma bållas, föi' at utse ocb fastställa platsen.
Den flitige Mag. Ganander, bar mycket tilökt Proverbiale Fennicum, som jag nu bar bos mig at granska: ty granskas beböfva
bans arbeten, såsom nog synes af bans Aenigmata Fennica 2 1/2 ark
8;o, Wasa 1783, ocb Uudempia ulosvalitusta Satuja (öfversättningar,
merendels i obunden styl), ib. 1784, 91/ 4 ark 8:o, m. fl. bvilka lian
låtit trycka. Hans Lexicon skal jag ock, i samråd med någre vänner, öfverse innan det lämnas til trycket. Jag ser af Hupels Estniscbe Spracb-Lebre, at man numera icke i Estland känner Stahlii
Grammatica Estbonica, bvilken jag i min ungdom mins mig hafva
sett. Äger Herr Arkeßiskopen densamma? Jag ville gerna få se
den; ty jag erinrar mig at Petroei Pinska Grammatica nastan bel ocb
bållen är derutur plagierad, likasom Martinii ur Petrcei, utan at vara
nämde.
Med oupbörlig vördnad framlefver

Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ö dmjukaste tj enare

Henr. Gahr. Porthan.

Tili G. M. Sprengtporten
Åbo cl. 19 Dec. 1784.

Högvälborne Herr Öfverste ocb Eiddare af Kongi. Majs:ts
Svärds-orden.
Då våre ferier vid Academien åter ingått, ooh jag måste nyttja
denna mellantid för att besöka mine gamle ocli sjuke föräldrar; så
reser nnge Hr B. Sprengtporten imedlertid kein til sin Fru Moder,
som ock sändt efter iionom. Under denna termin liar lian ej allenast fortfarit med Fransyskan, Historien ocli Geograpbien, ntan ock
begynt med Tyskan, ocb deri tämmeligen avancerat; så at lian i
nasta Termin med framgång kan äfven börja med Engelskan. I
Geometrien bar lian 2;ne gånger genomgått Enclidis Elf te bok, som
i början syntes något svår, men nu förekommer lionom så lätt, at
den Tolfte snart nog skal kunna genomläsas. Likaledes ärne vi
syssla med Coniske Sectionerne tilkka; så at vägen til Algebra blir
aldeles banad. Som lian sjelf förklarar sig liogad at nu ock begynna
med Latinen; så tviflar jag ej, det nödig kunskap derutinnan skal
ntan svårigbet kunna bonom bibringas.
IJnder mellanstunderne, bar lian roat sig med Historiska böckers
läsning på egen band. För at ej glömma sin dans, bar jag låtit
lionom stundom vara med på våre assembleer bär i staden.
Af bilagde smnmariske räkning täckes Herr Ofversten ocb Eiddaren aftaga, det ej allenast de til Hr Barons bebof af mig i förvar
tagne 10 Eiksdl. åtgått, ntan ocb 41 Eiksdl. 38 sk. 1 r. deröfver,
eburu jag sökt iakttaga ali tjenlig busbållning; för denna summa
är jag således i förskott. Ocli bar jag med denna Husbåbs-räkning
icke sammanblandat bvad til pensions betalningen är af mig bärtill
upburit, nami. under Herr Ofverstens ocb Eiddarens bärvaro 24
Eiksdl., ocb i Julii månad 25 Eiksdl.; tilsammans 49 Eiksdl. specie.
Under namn af Handpgr bar jag uptagit bvad til unge Hr
Barons små utgifter, postporto m. m. åtgått; de betydligare bar jag

bestridt.
Yid min återkomst innoin nästk. Januarii månad, boppas jag
at erbålla Herr Ofverstens ocb Eiddarens yttrande om bvad jag
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bör, rörande unge Herr Barons upfostran och undervisning
tilgöra; ocb framhärdar med vördnad
yidare

Högvälborne Herr Öfverstens ocli Riddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili G. M. Sprengtporten.
Åbo d. 18 Febr. 1785.
Af Herr Öfversten och Riddaren Georg Magnus Sprengtporten,
bar jag erliållit så väl den betingade fulla pensions-snmman, stor
Etthundrade Riksdaler specie, för et belt år, livarunder Herr Ofverstens och Riddarens unge Herr Son til en del värit och dels ännu
kommer at hos mig vistas i pension; samt på nasta årets pensionssumma i förskott Sju Riksd. 9 sk. 11 r. specie; likaledes betalning
för hvarjehanda små utgifter, soin jag för unge Herr Barons räkningt utlagt, bestigande sig til fyratio en Riksdl. 38 sk. 1 r. specie.
Så at jag tilsammans undfått, inberäknadt de Tio Riksdl. specie
h:ka til Hr Barons små utgifter mig förut af Herr Öfversten och
Riddaren tilstälde; Ethundrade Eemtio nio Riksdl. specie: hvilka
159 R. specie härmedelst quitteras.

Henr. Oäbr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo cl. 25 Febr. 1785.

Högädle Herr Kongi. Secreterare.
Sä gerna jag skulle önskat, at ur de vid Acad. Bibliotlieket
härstädes befintelige Arckenholtziske papperen kurnia länma några
underrättelser rörande Drotning Cliristinas Amaranter-Orden; så
mycket beklagar jag at inge sådane bos oss aro at tilgå. Långt
ifrån at äga sjelfva statuterne, (soin jag ej lieller vet om de någonsin existerat) hafve vi ej, lieller något annat document som i minsta
matto rör denna orden, mer än hvad i allmänt bekanta tryckta skrifter derom finnes, såsom de af Herr Konglige Secreteraren nämde,
lios Whitelocke ocli om jag rätt mins, Aslimole, m. 11.
Det vårt Acad. Bibliotliek af Arckenholtziske Samlingarne bekom, består i strödda lappar ocli stycken. At hän haft sine papprar
i ordning, ses nog af de på hvardera befintliga numrer. Men sedän
lian under de sidsta åren, såsom bekant är, beklageligen blef sjnk
och oredig, så at alla hans Samlingar kommo i främmande händer;
blefvo de ej allenast bragte i oordning, litan ock så starkt plundrade,
at vi, som enligt hans Testamente bordt få altsammans ornbbadt,
måste låta oss noja med de öfverlefvor som til oss skickades. Ingen
förtekning var öfver dem at tilgå; vi kunde altså ej säga hvad som
saknades. Uti en bundt, hade likväl förtekningen blifvit glömd quar;
hvaraf jag såg, at mer än två tredjedelar af dertil hörande documenter blifvit confisquerade. De på kanten af documenterne teknade numrer, löpa ungefär i denna ordning: 14, 23, 32, 45 och så
vidare. Atskillige andre Samlingar hafva i stället blifvit riktade med
det vi mistat; så at jag likväl ej tror at någon ting blifvit förstördt,
ntan kan gagna forskare af väre häfder, där det igenfinnes. Torde
hända, at någre uplysningar rörande Amaranter-Orden likaledes finnas annorstädes än hos oss, ehuru de hördt til Arckenholtziska Samlingen.
För at til en början gifva något begrep om det som af desse
Samlingar kömmit til oss, har jag aran at innelyckt sända de delar
af min Disputation. om vårt Bibliotliek, hvilka omtala desamma. En
stor del af de bref och documenter som vi bekommit af hans Collection, aro afskrefne, enligt hans påteknade annotationer, ur Palm16
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sköldske Samlingen, Yolumen Epistolarmn Salvii (kändt af Memoires
de Christine), Eiks-Archivi Handlingar, m. m. Sknlle i anledning
af den förtekning som i Disputationen finnes, Herr Konglige Secreteraren åstunda del af något, så skal jag ej imderlåta at deraf öfversända pålitelig afskrift.
Med fullkomligaste liögaktrdng hai- aran at vara
Högädle Herr Kongi. Secreterarens
ödmjnke tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo cl. 25 Febr. 1785.

Högvördigste Herr Doctoi-, Arkeßiskop, ProCanceller ocli Eiddare
af Kongi. Maj:sts Nordstjerne-Orden.
Härhos liar jag den aran at til Herr Arkeßiskopen öfversända
slutet af förl. års Åbo Tidningar, ocli hvad för detta år liärtils utkommit.
Professor Lexells clöd vai- ej allenast för Yetenskapen en förlust, utan ock för mig enskildt ganska kännbar. Hän var hypochondriacus, men en ganska redelig man, ocli af Finskt tänkesätt. En
växt, som hän måste låta bårtskära, försvagade först hans krafter,
ocli sedän stötte en feber dertil. Professor Ferber, såsoui hans vänn,
bar liit berättat omständligheterne af hans sjukdom ocli död: i sit
sidsta bref, soin var nastan et formeligt afsked, adresserade lian sine
anhörige at om hans angelägenheter correspondera med Ferber.
I dag lär Tidgren presentei-a sin fullmagt på Linguar. Professionen i Consist. Academico. Dr Gadolin bar erhållit tjenstfrihet,
såsom lian begärt; ocli Magister Avelin, som tillika blifvit nämd til
Extr. The ologie-Adjunet, är af Cantzlern förordnad at läsa för honom.
Consistorium Acad. anmälde dertil Ord. Theol. Adj uneten.
Vi vänte nu at få höra om Ass. Haartmans andre Profession
af Kongi. Maj:st blifver antagen, den lian til Mag. Bonsdorffs, sin
systersons förmån vil inrätta: gubben drifves starkt af Kepotismen.
Som Bergsli. Hisinger ensam åtar sig at löna Botan. Demonstrator
med 100 Kiksdl. årligen, så vil Haartman återtaga sit Ylikylä, hvilket lian til Academien donerat, ocli gifva det til fond at tjena den
nye Professio Historiaa Natur abs til lön; ocli beräknar nu gårdens
rena afkastning til 400 plåtar, i stället at den förut upgafs för De-
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monstrators räkning blott til 150 plåtar.

Consistorium Acad. har
åter afstyrkt denna inrättning, så föreslagen. Om möjeligt vore, at
räkna på 400 plåtars bebållning af Ylikylä rusthåll, så blir dock
svårt för väre blifvande Pliilosopbi at vänta på 2:ne vacancer innan
de komina til indeldt lön: at 400 plåtar ej långt förslår, kan lätt
fimias; och hvarken Acad. Secreteraren eller Theol. Adjuncten kan
hädanefter söka en Pliilos. Pi'ofession, då lian måste lämna en bättre
lön, ocli bar så långt at vänta på en bättre. M. m. Men nog lär
dock saken reussera.
Cantzlern har gjort binder i Schalbergs utnämnande til Lundo
pastorat, emedan ban ej kan Finska: ganska skäbgt i sig sjelf, om
det snpponeras at vederbörande värkeligen sjelf skola sköta sinä
annexe-pastorater. Men nu gör det oss mycket bryderi; ty ingen
af dem soin Finnar aro vil blifva Präst, ocb således komina ej lönerne
i Pliilos. Faculteten i ördning. Professor Lindquist bder derigenom
en brist i sin lön af 100 dr smt. i räntor ocb et präbende-bemman.
På se, burn den saken kan bjelpas. Fru Ross bar repetert sin ansökning om dubbelt nåd-år på Lundo pastorat; få se om det lyckas
bättre än förra gången.
De til Mams. Palen af Herr Arkeßiskopen sände pengar, lämnas benne efter vanbgbeten småningom af Ass. Juslen, utan at hon
vet det de benne blifvit tilsände, innan summan är ali: bon måste
stackars gumma bemötas soin et barn, ty bon förstår ej at busbålla,
i sin fattigdom. Nu bar bon ock värit sjuk ibland.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens Arkeßiskopens ProCancellerens ocb
Riddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 1 April 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop och ProCanceller, sarat
Ledamot af Kongi. Nordstjerne-Orden.
Härkos kai' jag aran at öfversända suiten af Åbo Tidmngarne.
I anseende til menföre på hafvet, tviflar jag nog om mycket af de
förre Nmnrerne ännu hunnit fram; meu så hoppas vi, at denna besvärliga och långsamma vintern, som af nastan beständig omväxling
af köld och urväder värit märkelig, dock snart skal taga sit afsked,
och lämna posterne fri öfverfart.
Yi längte at höra, hvilken blifvit Chemise Adjunct i Upsala;
efter Köring och Gadolin soin därtil anmält sig, äfven aro sökande
til vår Philos. Adjunctnr, och vi derföre ej ville brådska med förslaget, innan där bårtta saken hunnit decideras.
Om Ass. Haartmans nya Profession, hafve vi ingen ting förnnmmit; men Consistorii Acad. recommendation för Schalberg til at
få Lundå annexa, hai’ Cantzlern återsändt, at om hans insikt i Pinskan bhfva närmare nnderrättad. Detta härrör af Herr Biskopens
nit, som sjelf ej mycket Finska förstår. Anginge saken någon annan
än Schalberg, så sioille lian beflita sig om at lära Finska, och åtaga
sig at deri snart vidare frainsteg göra; men denne inannen har sit
eget hnfvud; lian påckar och tar icke råd; anför i sin förklaring en
hop anstötligheter mot Biskopen, såsom at denne sjelf ej bättre
skött sin annexa än om lian aldeles ej förstått språket, samt på 9
år ej predikat öfver 2 eller 3 gånger, med mera. Så at vi ej vete
hvad utgång saken tager. Ingen lider dei’vid kännbarare än Pmf.
Lindquist, som måste åtnöjas med 400 dalers lön, i stället för 500,
om ej Schalberg får annexan.
Hvad vi fruktat, at administrationen af fonden til den nya
Anatomi® Professionen, sioille göra oss mycket bryderi, det erfare
vi redan. Föi’valtningen af pengarne, med ansvar för dem, blef oss,
ty värr, ålagd genom Kongi. Maj:sts utslag, men därjämte skaffade
sig Ass. Haartman Cantzlerns tilstånd at få i sin lifstid behålla bestyret om pengarnes förräntande, mot det hän årligen til Consistorium Academicum upgifver sin säkerhet. Frågan blef då straxt, om
ej Consistorium som skal stå icke desto mindre, enligt samma kon°
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stiga bref, i ansvar för pengarne, bör hafva rätt at pröfva, ocli då
så nödigt synes, förkasta lians upgifne säkerbet % Hän anmälde det
lian ville utlåna pengarne åt Rådman Trapp, mot Joseph Bremers
borgen. Consistorium, som erinrade sig, burn underlig sak en köpmans hända förmögenhet är, ville häldre utlåna pengarne mot inteckning i Sundbolms säteri, åt Frußlåfield: men imedlertid tog Haartman ut pengarne, som bos Handelsm. Dahl voro deponerade, ocb
lånte bårt dem åt Trapp. Hvad skole vi nu göra? Går det annors
än väl, så få vi ändock stä i ansvar: ocb somlige börja redan frukta,
at ej en gång pengarne, åtminstone til en god del, någonsin värit
värkeligen nedsatte bos Dahl, utan först skola genom besparing
samlas. Imedlertid äre vi rätt brydde för dem, ocb lärer detta ej
blifva den sidste gången.
Prof. Kreander är, för sin lungsot, recommenderad til tjenstfribet ifrån denna månads början, ocb Magister Gradolin skal läsa
för bonom. Professor Haartman, junior, bar ock så svagt bröst, at
icke obkt är, det Asessoren öfverlefver bonom, ocb at lian spelar
samma role som Prof. Avellan.
Assessor Juslen bar värit illa sjuk i en mag-sjuka, blandad med
gall-anstöter, ocb är ännu ej rätt återstäld til bälsan. Hans Fru
sjuknade först i denna sjukdom, ocb derpå lian; samt efter nog långsam tilfriskning fick lian et recidiv, som vai- svårare än första anfallet. Frun är ej beller ännu rätt frisk.
Nu börja bär jämväl Consistorielle gäld at försäljas. Då förfrågningen skulle ske i Sysmä, så anmälde större delen af församlingen,
at de ej ville väljä, utan väntade sig Magister Böbman til pastoi'
(som genom sin broder bär deponerat derföre 20,000 daler kmt bos
Bremer) genom Kongi. Majsits utnämnande: därvid afstadnade allt,

tils posten ifrån Sverige binner medbiinga hans fullmagt.
Det går så långsamt med de Studerandes präparationer til
Magister-promotionen, at det ej lärer vara at tänka derpå ännu i
nästa sommar. Kongi, brefvet, som förbjuder at prästviga någon
som icke fyllt 25 år, bar dock förmärkts göra den värkan, at redan
någre som tänkte straxt blifva präster, nu beslutit magistrera, under
det de måste vänta. Onskeligt vore abenast, at icke många dispensationer (bvarom någre bärifrån redan gjort ansökning), göra värkan
obetydelig!
I f ali Herr Arkeßiskopen anmärkt, om ibland de Påfve-Bref
som Herr Kongi. Secreteraren Fredenbeim erbållit ifrån Horn, finnas
någre som röra Finska saker; så beder jag ödmjukast at derom
bbfva underrättad, på det jag om gunstig del af desamma må veta
anbålla, för at nyttjas til illustiation af Juustens Cbronicon, bvaraf
jag med nästa post skal bafva den äran at åter öfversända et stycke.
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Yi bafve härtils ej erhålbt något af de Lärde Tidningar som
i Upsala skole utgifvas, ehuru vi subscribert på någre exemplar.
Yi äre ock nyfikne at få veta bvilka dem fortsätta, sanat hvad bopp
man om deras fortfarande kan göra sig.
Kyrkob. Rydman ifrån Toimea är bar, för at gifta sig med en
af Ofver-Inspectoren Calbnejers döttrar: bans blifvande Svärfader
bar genom sin Credit satt bonom i stånd at kumia tilbandla sig
detta betydliga pastorat. Jag lär redan förut baft aran at berätta,
det vår Bomprobst erböll beständig tjenstfribet, ocb at Magister
Avelin af Cantzlern blifyit förordnad at läsa i bans ställe, med Cbaracter af Extr. Theologise Adjunct. Domprobsten bar åter värit
sjuklig; dock öfvervinner ban denna anstöt småningom.
Med oaflåtelig vördnad frambärdar
Högvördigste Herr Doctorens, Arkeßiskopens ocb ProCancellerens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo cl. 39 Apr. 1785.

Högädle Herr Kongi. Secreterare ocb Riks-Historiograpb.
I anseende til Posternes tröga gång denna tiden, hade jag icke
aran at erbålla Herr Kongi. Secreterarens Bref förr än i sidstförledne yecka. Nu skyndar jag mig at straxt öfversända afskrifter
af bägge de Docnmenter som genast åstundas; ocb de öfrige skola
efterband äfven affölja.
På Acad. Bibliothekets afskrift af Gustaf Adolpbs Bref til Ebba
Brabe, bar Arckenboltz teknat in margine Warmholtz. Jag förmodar
altså, at ban fått afskriften af sidstnämde flitige samlare; kanske at
i bans efterlämnade samlingar eller papper, bvaral Hoit Gjörwell
bar åtminstone en god del om bänder, kan finnas underrättelse bvarifrån dessa bref förskrifva sig? Jag måste tilstå, at jag om dem
ocb deras autbenticitet äger ingen kunskap; men granskning förtjenar den. Jag bar i afskriften bållit mig ord ifrån ord vid Arckenboltziska copian både til ortbograpbie ocb interpunctation. Hvad
Mässby, bvarifrån en del af Brefven aro daterade, må vara för et
ställe (om annars namnet är rätt skrefvet), vet jag ej beller.
Örnbjäbns berättelse innebåller, efter tidens smak, mera bisaker ocb mindre af bufvudsakeliga uplysningar, än man kunnat yänta.
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Hvarifrån Arckenholtz fått detta document, soin nog yårdslöst är
afskrefvet, har lian ej anteknat.
litan tvifyel måtte ibland Warmlioltzske samlingarne mycket
finnas, soin ditkommit ifrån Arckenlioltz; ty hägges förtroliga vännskap, ständiga correspondence ocli nit at samla i Historien, försäkrar
mig derom, ntoin flere anledningar.
L. Camerarii bref til Oxenstierna, jämte flere andre bref, har
Arckenholtz afskrifvit ur Volumen Epistolarum Salvii, som hän i sine
Mem. de Christine omtalar. Där måste många flera interessante
handlingar soin uplysa den tidens vändningar, finnas. Jag vil minnas, att Herr Kongi. Expeditions Secreteraren Eredenheim ej längesedan förskaffat sig en samling af Adler Salvii Bref: månne det kan
vara densamma som Arckenlioltz nyttjat?
För ro skul bilägger jag en underrättelse angående källorna
hvarifrån Arckenholtz hämtat en del af de Bref af hvilka Herr
Kongiige Secreteraren åstundar afskrift; den grnndar sig på hans
egenhändiga antekningar i brädden på documenterne. Såsom hän
til sine Memoires de Knsdorff ärnat foga en Appendix, (hvilken dock
i Acad. Bihliothekets exemplar saknas) så torde därstädes, i fall den
fiunes vid det renskrefna exeinplaret som i Biks-Archivo förvaras,
ej allenast alla de åstundade Rusdorffs egna bref sub n:is 44, 45,
47 etc. igenfinnas, utan ock flere andre märkehge saker; jag sluter
det af annotationerne vid vain strödde papprar, hörande til gamma
appendix. Ensdorffs bref äro skrefne med en Tysk omständelighet.
Hvart den originelle samlingen af Gr. Ax. Oxenstieinas correspondence, som var förvarad på Tidön, numera må hamnat, är mig obekant: den ser jag at Arckenholtz flitit rådfört.
Afskrifter af alla de papprar som förvaras i vårt Acad. Bibliothek, skal jag gerna förskaffa, allenast Herr Kongi. Secreteraren
täckes uppgifva hvilka som åstundas. I mine omständigheter och
läge, vågar jag icke at formera Stora planer til hvarken samhngar
eller utarbetningar i Historien: det lilla som angående detta lands
öden kan stå at inhämtas, är det enda jag bemödar mig at sammanleta, hvarföre jag ock företagit mig at utgifva Bisk. Juustens Ghronicon Episcoporum Finlandensium med anmärkningar, i en fölgd af
Dispntationer. Där til torde ej månge andre otrykte hjelpredor stå
at hoppas, än hvad i Liber Privilegior. Ecclesite Aboensis som i
Kongi. Bibliotheket i Stockholm förvaras, förekommer: och som jag
förmärkte, at man ej gerna ville låna den hit til nyttjande, så har
jag genom Herr Secr, Gahm, såsom min gamle bekante, fogat anstalt
om en afskrifts tagande deraf, hvilken Herr Secr. Stechau, såsom
med den gamla stylen familiariserad, behagat åtaga sig at emot betalning göra, och hvaraf jag redan erhållit vid pass tredje delen.
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Detta mit arbete är vai ej af allmänt interesse; men så vil jag dock
bjuda til at göra det så fullständigt som ske kan. Skulle fördensknl
Herr Kongi. Secreteraren öfverkomma något document, som synes
tjena til biträde vid detta mit värk, så vore underrättelse derom
mig ganska angenäm: Irvaremot jag til ali gentjenst i det lilla jag
kan förmå, skal räkna mig högst förbnnden. På det Herr Kongi.
Secreteraren må kunna se burudan min pian är, bar jag aran at
bärbos öfversända de af denna disputations-suite redan ntgifna

stycken.
Med fullkomlig bögaktning Irar jag aran at frambärda
Högädle Herr Kongi. Secreterarens ocb Biks-Historiograpbens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 29 Äpr. 1785.

Högvördigste Herr Hoctor Arkeßiskop ocb ProCanceller samt Ledamot af Kongi. Majsits Nordstjerne-Orden.
Sedän ändtebgen eftei' långt drögsmål Posterne ankommo öfver
bafvet, liade ock jag den aran at erhålla Herr Arkeßiskopens gunstiga skrifvelse af d. 22 Febr. ocb boppas at minä bref vid samma
tid lära til Upsala anländt med siliten af Åbo Tidn. för innevarande
år, samt de bristande för sidstledet år. Nu bilägger jag de nnmrer
som sedermera bbfvit tryckte, jämte tredje stycket af Jmistens
Cbronicon. Af Historia Bibliotliecse Aboensis skal jag innan kårt
liafva den aran at öfversända slntet.
Yåre Hjeltar rasta sig nu starkt at tåga til Parola mabn, där
de skola vara samlade d. 6 Junii; således bafve vi utan tvifvel at
ock vänta kongi. Ms:t hit. Yår Cantzler väntas ock samma tid bit
öfver; lian är förordnad at förrätta en Eiddaresyn i Lappo, nu likasoin förra gången då Finska aimeen var samlad i Painia.
Ass. Haartman bar nu något ändrat sin nya Professions-anstalt
i Pbilos. Faculteten; ban förbebåller ej allenast at bans Hist. Kat.
Professor nödvändigt skal vara både Medicus ocb Pbilos. Magister,
utan ock at Bonsdorff skal få survivance så på denna Profession,
som på den Oeconomiska efter Kreander, ocb nu straxt blifva Demonstrator. Glubben regeras starkt af Nepotismen. Deremot offe-
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rerar lian til Academien hela sin egendom, Stadsgården och lösa
egendomen m. m. soin hän skattar til 2 tusende Eiksdaler; deraf
skal fyllnad tagas i Anat. Professorens lön, i fall räntan faller til 5

procent, och resten hlifva fond til stipendier. Bifalles hans förslag,
soin förmodligen sker, så få vi i Philos. Pacultet. 2 Professorer med
400 plåtars årlig lön; taga nn någre dessutom afsked med full lön;
så hafya de so.m succedera dem föga hopp at i sin lifstid komina
til indeldt lön. I stället sknlle vi hehöfva Adjuncter; men den syslan
är mindre brillant at inrätta. Hu hafve vi fått höra, at af de 10
tnsen plåtar som aro fond til Anat. Professors lön, v. Mell tilskutit
40,000 dl. för sin blifvande måg nnge Haartman, Pipping 12,000 dl.

för sin prosector-sysla och survivancen til Anat. Professionen och
Ass. Haartman 8,000 dl., dock med conditio reversionis til hans andra
stiftning, så snart nnga Haartman tilträder indelta lönen, då lian
skal lägga ut dessa pengar til sit förra tilskott.
Ass. Juslen som ifrån Pehr. månad värit sjuk, är ej ännu fullkommeligen restituerad. Yår å har väl nu skotit; men ännu hafve
vi ej vårväder.
Med vördnad framhärdar
Högvördigste Herr Doctorens och Arkeßiskopens samt ProCancellerens

ödmjnkaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

10

Tili C. F. Mennander.
Åbo d. 17 Junii 1785.

Högvördigste Herr Doctor, Arkeßiskop ocb ProCanceller samt Ledamot af Kongi. Nordstjerne orden.
Herr Arkeßiskopens gunstiga skrifvelse af d. 27 April liade jag
den aran at erliålla, jämte de innelyckte 3 Rd. specie, af hvilka jag
tilataide Mams. Paleen 2 Riksdl., ocli behöll 1 Rd. för Åbo Tidningarne. Af dessa Tidningar följa nu de sidst utkomne Ninnrerne.
I anseende til det Kongi, påbudet, at alla Yeckoskrifter borde genast
nphöra, som ej med särskildt Privilegimn blifvit auctoriserade, bafve
vi ej vidare tordts fortsätta dessa blad. Men Prenckel bar bos
kongi. Cantzb-Collegium begärt lof, at til årets slut de måtte få continueras, på det prenumeranteme ej måga klaga; derpå vänte vi således svai-. Bifalles bans begäran, så ntgifves årgången fullständig,
ocb flerenumrer i sänder, så at vi komina med dem i ordning: afslås den, så äre vi ocb lian nrsäktade, ocb lian får liquidera med
prännmeranterne. I alla fall, kunne vi ej längre än detta år utgifva
någre vecko-blad; ty såsom den rättigbeten är endast Boktryckarena
exclusive tillagd, ocb vi ingalunda vilja bafva anseende af at stå i
Prenckels sold, så måste denne Tidning aldeles upböra. Kog bade
vi bist, at utgifva en hop samlingar i forin af Handbngar, quartalsvis, eller årligen; men bafve intet bopp öin afsättning; nybeteme
ifrån Domcapitlen, ocb någre dels moraJiske dels satyriske stycken
bafva härtils skaffat oss de fleste pränumeranterne. Prenckel bar
värit förläggare, fått manuscriptet för intet, vi bafve ock besörgt
correcturen: ocb likväl bar bans vinst värit ganska liten. Således
lär nu blifva svårt, at få något tryckt til Uplysning af Pinska sakerne, förutan i Dispntationer; ocb såsom det säges, at jämväl desse,
utom specimina som auctoreme ensamme skola försvara, torde snart
blifva afskaffade, så slippe vi det besväret at framdeles gräla med
någon skrifning för publicum.
Mig vitterligen, bar Prof. Kreander ej det ringaste bekymrat
sig om Kalmens resebeskrifning: hän bar ej en gång hunnit med
någon enda disputations utgifvande, sedän hän blef Professor. Tvänne
gånger bar hän börjat dermed; ena gången blef redan et ark tryckt:
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men dermed har det stadnat. Hän måste bafva andre slags göromål,
sorti hindra lionom.
Ass. Juslen är väl nu så vida restitnerad, at lian går ute, ooh
skal dricka vatten, men lians kropp är så medtagen, at jag mycket
fruktar för lians fullkomliga vederfående; livilket rätt mycket oroar
mig. Hans Frn är frisk.
Nu fundera Prästerne starkt på Banco-revisors utväljande: jag
gissar at Gladolin får de flestes kallelse, eliuru ock både Biskopen
och Kreander arbeta för sig. Jag undrar på dem alla tre, at de
vilja resa! Ifrån Borgo skickas förmodebgen Domprobsten.
Min respoindens orkade ej, för sin fattigdom, låta trycka mer

2 arck af Bibbs Historien, livars sidst utkomne stycke bärbos i
ödmjukbet öfversändes. Men jag bar en annan, som i nasta Termins
böijan utger det öfriga.
Helt oförmodeligen bedrade oss Herr Kongi. Exp. Secreteraren
Fredenbeim med sit besök. Det är endast skada, at ban dröjer bär
så kårt tid. Såsom Kungen, bvilken nu är på Parola, i nästa veckas
början lär resa tilbaka åt Stockholm; så vil Herr Kongi. Exp. Secreteraren ej beller längre quarbbfva.
Med oaflåtelig vördnad framhärdar
än

Högvördigste Herr Arkeßiskopens ProCancellerens och Ledmotens
af Kongi. Nordstjerne-orden
ödmjukaste tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Äbo d. 15 Sept. 1785.

Högädle Herr Konglige-Secreterare och EiksHistoriograpbus.
Med unge G-adolin, son til Domprobsten härstädes, bvilken i
nästföregående vecka reste åt Stockholm, sände jag til Herr Kongi.

Secreteraren en del af de afskrifter ur Arckenboltziske härvarande
Handlingai-ne, bvilka Herr Kongi. Secreteraren åstundat. De förut
med Posten öfversände, boppas jag lära riktigt anländt. Slutet af
Husdorffs bref bade min afskrifvare så felaktigt copierat, at ban
måste skrifva det om; bvarigenom det ännu stadnade bär. Men
detta slut, tilkka med de öfrige begärde afskiifterne, bar jag nu
collationerat; och altsammans skal i Veckans slut med en annan resaude til Stockholm öfverskickas,
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De copior af hvilka alla clessa liär blifvit tagne, äro icke med
Arckenboltzes egen kand skrefne, utan af andre afskrifvare, sora
ofta värit ganska okunnige. De linfvndsakligaste felen liar väl Arckenlioltz rättat, liäldst sådane som kunnat förorsaka någon orätt
mening, oclr angå betydliga saker; men en del bar lian ej bjelpt.
Sådane bar jag ej beller ändrat, utan skrifvit eller låtit skrifva af altsaimnans sådant soin det i våre papprar läses. Dit böra de Gfräkiske
stropberne som Rusdorff inflickat i sine bref, efter sin vana at paradera med sin erudition, likasom at bruka en aldeles Tysk omständligbet: de kuuna lätt rättas, såsom i brefvet til Gabr. Oxenstierna
rjO-eXe för rj&EXa, ocb xa&obrjyog för xa&od7]yiog; i brefvet til Axel
Oxenstierna Lutet. Paris. nonis Decemb. 1629 å§r\nåXeOEv ocb a/ur«Åor;
i brefvet til bonom Lut. Paris, 8 kai. Pebr. 1630,
Uvobslov, ocb längre fram eke t för Ixe t.
Om en del af dessa bref ej aro ntan sit värde, så finner man
i stället af somlige ingen bjelp ellei- uplysning; såsom af de första
Eusdorffs paedantiska Compliment bref. Så ofta Arckenholtz anmärkt
livarifrån ban fått clocmnenterne, så bar jag tilsatt det i afskriften.
Men ban liar ej annoterat livarifrån ban tagit dem som angä Siebenburgiska affairerne. At K. G-ustaf Adolpb interesserat sig för sin
svägerska, ocb at bans intercession värit kraftig, berätta ock landets
inbemske skribenter, såsom Benkö (Transsilvania, Windob. 1778) ocb
Kazi (Hist. E. Hungar. Tyrnavise 1737); men bennes vännskap för
Stephan Csaki, ocli böjelse för Catbolska Eeligionen lär svårbgen
kunna ursäktas, ebvad bon ock i sit bref til sin broder föregaf. De
ungerska namnen i våre afskrifter aro ej säilän orätt skrefne; som
af Histoi-ien måste förbättras.
Af våre öfrige papprar, sjmas följande förtjena at rådföras,
bvilka jag vil låta afskrifva, i fall icke Herr Kongi. Secreteraren
förut äger af dem copior: nami. l:o Engelske Ministern Thomas Eoes
bref til Eiks-Cantzlern Oxenstierna, dat. Danzig d. 13/ 25 Apr. 1630;
2:o bref til samma Herre ifrån Ebas Pauli, Borgmästare i Stetin;
3:o 2:ne J. Oamerarii bref til en vir Nobilissimus, jag vet ej bvilken,
dat. Noribergse 16 Sept. et Herspruk 21 Jnn. 1632.
En del stycken bar Arckenboltz ock låtit åt sig ur tryckta
samlingar afskrifva; til exempel K. Gustaf Adolpbs svar til Kurförstarne, af d. 13 Sept. 1630, ifrån Stralsund, på deras til bonom aflåtne
skrifvelse; copieradt ur Tbeatrum Europäum, för det året, p. 256
258. Likaledes et Tai, til Konungens ära, öfver slaget vid Ltitzen,
ur Mercure Francois för 1632, 2;de partie, p. 769—770. Om af bans
rättelser af åtskilliga misstag i Hartes Historia någon fördel kunde
dragas, vet jag icke säga. Men at i Memoires de Mr. Rusdorf, soin
finnas i Riks arcbivo, mycket ljus kan bämtas, lärer vara ostridigt.
—■
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Finland liade af komingens krig mera känning än kanske någon annan ort i riket, medelst de ständiga ocli starka utskrifningar
som lian liär, dels närvarande ocli dels frånvarande anstälde. En
otrolig liop liemman blefvo derigenom öde, ocli landet utblottadt på
folk. Atskillige hithörande anmärkningar måsfce falla den in, soin
genomögnar Jorde-böckerne ocli Lands-Cancelliemes Handlingar för
det tidelivarfvet; livilket väl var lysande, men ej lika salit för undersåtarena. Nödvändigheten tjenar dock konnngen til försvar, vid lians
långvariga krig. En utlåtelse af H:r Jolian Skytte, nti Ra det, angående konungens frikostigliet emot Adeln, medelst donationer af
krono-gods, som jag annoterade ur Palmsköldska Archivet, lär vara
nogsamt bekant, ocli visai' at Konnngen väl föresåg Reductionen,
men måste för det närvarande vara npmärksam på sin ocli sin familles säkerliet.
Ora någre liandlingar eller uplysningar rörande Finlands öden,
under Herr Konglige Secreterarens Historiska läsning ocli samlingar
förekomma, beder jag at derom erbålla gunstig underrättelse; det
är endast i et så inskränkt änme, hvilket är lika fattigt som bärtils
vårdslösat, som jag yid lediga stimder företagit mig at samla ocli

arbeta.
Med fnllkomlig liögaktning bar aran at framhärda
Högädle Herr Kongi. Secreterarens ooh EiksHistoriograpbens
ödmjuke tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Bilaga.
1. L. Cartierarii Epistola ad Axelium Oxenstierna Hagse Comitis */u
Martii 1623. (Ex Yolmn. Epistol. Salvii p. 48).
2. Ejusd. ad Eundem. Åltenavii prope Hamburgum XV Maji J6Q6.
(Voi. Epist. Salvii p. 60—63).
3. K. Gustaf Adolplis Bref til Gr. Axel Oxenstierna. Häringe d. 1 Apr.
1628. (Tire de TOriginal du Comte Oxenstierna å Tidoen).
4. K. Gustaf Adolplis Svar til Gr. Axel Oxenstierna om Tyska kriget.
Stockh. d. 26 Dec. 1728 [!] (Palmsköld).
5. K. Gustaf Ådolphs Bref tili Axel Oxenstierna. Lägret vid Niirenberg
d. 1 Augusti 1632. (Tiree de I’original de Mr. le Oomte Ax. Gabr.
Oxenstierna å Tidoen).
6. Alla Rusdorffs Bref aro afskrefne ur hans Ms. Brefsamling i Oasselska
Bibliotheket.

Ank. d. 20 Mars 1786.
Besv. d. 26 d:o d:o.

Tili G. M. Sprengtporten.
[Utan datum; påtagligen från slutot af deoember 1785].

Högvälborne Herr Öfverste ocli Eiddare af Kongi. Svärds-Orden.
Då jag hade den aran at erhålla Herr Öfverstens ocli Biddarens liöggunstiga bref af d. 22 sidstl. Novembris, så bade unge Hr
Baron Sprengtporten just dagen förut, den 20 innevarande hunnit
afresa upp til Tavastland. Hans Hi' Morbror Capit. Grlansenstierna,
soin för sine angelägenheters skull gjort en resa lait, förmådde honom
at följa sig til Jokela, hvarifrån lian lofvade åt bäinta honom hit
tilbaka omkring den 19 nästkommande Januarii. Imedlertid fick jag
tilfälle med en säker resande, at sända brefvet, soin var til unge
Hr Baron, straxt efter dit upp, honom tilhanda. Litet för sin afresa
skref hau Herr Öfversten och Eiddaren til; h:ket bref sändes til Hr
Capit. Wangel at vidare fortskaffas. Henna utväg hade lian begynt
taga, sedän de bref Inka directe sändes til Hag, och franquerades
på Hamburg, förnummos icke hafva framkommit. Soin de bref h:ka
Herr Öfversten och Eiddaren sldckat hit til honom, likaledes på
vägen förkommit, så at på lång tid ingen underrättelse ifrån Herr
Öfversten och Eiddaren hit anländt; så oroade detta synbarligen
den unge lienen. Men då lian nu innoin ej lång tid, deremot erhöll
tväime bief, så bar hän derigenom bhfvit mycket upmuntrad.
I et bref soin jag i våras hade den aran at skrifva til Herr
Öfversten och Eiddaren, berättade jag, at lian i anseende til sin sai.
fru Moders svåra och långsamma sjukdom drögde längre lieminä,
än ärnat var, och anlände icke hit föi' än den 9 April. Men sedän
höllo vi flitigt på med studierne; hvarunder lian likväl väntade at
snart begifva sig på resan til Holland. Utom den skrifvelse hvarmed Herr Öfversten och Eiddaren mig ifrån Stockholm in Februario
behedrade, hörde vi likväl af ingen vidare anstalt til resan, än at
Hi’ Öfversten B. Hastfehr sade sig blifvit af Herr Öfversten ocli
Eiddaren amnodad at utse för unge Herr Baron någon följeslagare;
men ej då ännu funnit någon pålitelig man, och hafva skrifvit til
Herr Öfversten och Eiddaren, samt väntade ytterligare ordres. Härvid förhlef det, tils större delen af sommaren var förbi, och i synnerhet alla Aho fartyg soin skulle til Holland, voro afreste. Yi voro
rådville och okunnige om hvad orsaken måtte värit; men så länge
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ej någon säker ledsagare hördes af, ocli tydlig föreskrift fattades —•
kuru. resan skulle ske, kunde vi ej annat än fönnoda det någre Kinder uppekållit anstalten. Ändtel. mot slutet af Augusti månad,
skickade Hi' Capit. Glansenstierna efter unge Baron, för at til följe
af Herr Ofverstens bref,'rusta konom til vägs, ock förmente at närmare ordres om resan kit anländt: men vi visste af ingen ting, ock
således kade syårkgen, om kär ock värit fartyg at tilgå, resan kunnat företagas; käldst vi ej Keller visste til kvilken kan i Stockkokn
kunnas adresseina. Men just på samma tid erköll jag et bref ifr.
Hi 1 Öfveinten ock Kidd. Aknfelt, som berättade det lian värit sinnad
at resa til Holland, ock i det fallet ärnat taga unge Hi' B. Sprengtporten med sig, enl. Herr Ofverstens ock Riddarens åstundan; kvarifrån kkväl dels apparence om fred därute, dels b:te Herres förändrade egne omständigketer, då konom afköllo; kvarföre kan ock
amnodade mig, at imedlertid fortfara med den unge Herrens undervisning såsom tilförene. Således slog ock Hi 1 Baron resetankarne,
för detta år, ur kogen.
Under denna ovissket, kaiva vi fortsatt väre aiketen efter den
engång faststälde planen. Fransyskan, Tyskan ock Engelskan kar
kan med alfvar studerat; ock Latkien något litet, då så lägkgt värit.
Utom repetition i Aritkmetiken ock Geometrien, kar kan i Coniska
Sectionerne genomgått Parakein, ock et stycke af Läran om Ellipsen, samt gjort början i Algebra kos Professoren Lindqvist. Med
skrifvande, Historien ock Geograpkien, kafve vi continuerat, ock
gjort början med Moralen. Som eftertankan med åren blir stadigare,
så kar jag velat sparat den sidstnänmde vetenskapens tlieori til denna
tiden; emedan den kärtils af exempel kfkgare kunnat läras, än af
egenteliga reglor. Med pkysiken skole vi i vinter göra alfvarlig början. Hans kog at sjelf läsa, kar jag underkålkt; ock kar lian på
det sättet genomgått Millots Histoire Generale ock en kop delar af
Plntarques vie des Hommes illustres, jämte någre flere smärre böcker.
I den mån eftertankan växt, tycker jag dock at iians minne at fatta
ock kehällä ord, något aftagit; soin vid språkens lärande tyckts röjas,
Inka derigenom fordra mera flitig repetition. Men sakerne fattar
ock bekåller lian lätt.
Hän hai' sedän Herr Öfverstens ooh Eiddarens afresa växt så
mycket, at om ock hans kläder ej blifvit sletne, de likväl icke kunnat brukas. Så mycket större skäl har jag haft, at ej köpa honom
mera Idäder iin aldeles oumbärligt värit. Uniformen är läugesedan
obrukbar; och eliuru Herr Ofversten och Eiddaren
....

[Slutet saknas].

Tili G. M. Sprengtporten.
Åbo d. 24 Mart. 1786.

Högvälborne Herr Öfverste ocb Riddare af Kongi. Svärds-Orden.
Til följe af Herr Ofverstens ocb Riddarens gnnstiga skrifvelse,
anhöll jag lios Herr Capit. Wangell om någon del af den summa
penningar bvilken til unge Herr B. Sprengtportens förnödenhet bos
lionom var nedsatt. Jag fick derpå intet svar, men trodde at våre
posters afbrutne gäng denna årstiden, skulle därtil värit orsaken.
Andteligen återsände min commissionair ifrån Stockholm min assignation på b:te Herr Capitaine; med lians påskrift, det hän vil minnas
at redan af Herr Ofversten Almfelt pgr blifvit til detta behof öfversände, ocli at hän menar det äfven tili Herr Capit. Grlansenstierna
pgr til samma beliof blifvit öfverstyrde. Jag begriper icke livad
detta vil betyda; imedlertid bar sedän Herr Ofverstens och Eiddarens afresa ingen til mig aflämnat några pgr, eburu Herr Ofversten
ocb Kidd. Ålmfeldt en gång behagade förklara sig villig dertil:
bvarföre jag sei’ mig nödsakad at bärom underrätta Herr Ofversten
ocb Kiddaren, på det sådana binder må undanrödjas. Til sine små
bebof bade väl unge Herr Baron med sig något pgr ifrån Jokila
vid sin återkomst; men på pensionen eller niine förre utläggningar
bar ingen ting blifvit mig godtgjordt.
Om sine göromål, med livilka på förra foten fortfares, lärer
unge Herr Baron sjelf terättä. Enligt Herr Ofverstens ocli Eiddarens ordres, skall lian nu börja lära sig kanna Hölländska liisterien,
utom den ai lm anna, ocli fäderneslandets soin lian liärtils läst; jag
låter lionom läsa den på tyska, för at tillika öfva sig i detta språk.
I sit upförande continuerar lian at väl skieka sig.
Med yördnad bar aran at frambärda

Högvälborne Herr Ofverstens ocb Eiddarens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili J. H. Liden.
Åbo

d. 7 Julii 1787.

Högädle och Yidtberömde Herr Professor.
Med mera än en slags sinnes-rörelse hade jag aran at emottaga Herr Professorens Bref af d. 5 sidstl. Junii; ooh jag har drögt
at svara derpå, för at tillika kuuna kerättä det jag til Stockholm
expedierat, för at i Upfostrings-Sällskapets Boklåda til vidare framskaffande aflämnas, 2;ne paketer, adresserade til Herr Professoren.
De inneliålla et complet Exernplar af min Disputations-suite om vårt
Acad. Bibliotliek, soin jag icke förr än i sidstnämde inånad hunnit
sluta, ocli med et allmänt titelblad förse: i fall någon älskare af sådane saker der på orten åstundar ännu et el. annat Exernplar, så
kan jag tjena denned, antingen såsom en samling af disputationer,
el. i form af en bok, med de särskilde titelbladens ocli tbesernes
utslutande. Af denna sednare formen, bar jag ock bilagt et Exemplar; soin p. 8 ock p. 72 är litet förändradt, dock ej i någon väsendthg omständigiiet. Yidare fölgde i b;te paketer en hop af mine
öfrige disputationer, som vai ej alla aro ännu completterade, men
som jag dock, om Gud förlänar lif ocli hälsa, efter hand ärnar fullborda. Disputationeu de Bircarlis, deri Pespondens, eu ovanligen
quick yngiing, nu först 15 år gammal, har god del, skal hän pro
gradu fortsätta ocli sluta. Men Juusteni Chronicon ärnar jag i synnerhet med alfvare arbeta med; ocli i den suiten, såsom i et Magazin, samla allt hvad jag til Einska Histoiiens uplysning, före Peformations-tiden, haft lihalle at öfverkomma. Tillika medfölgde et
exernplar af sidsta årets Åbo Tidningar, til Gymnasii Bibliotheket i
Linköping, för hvilket Herr Professoren sig så nitfullt interesserar;
jag har tilförene i Compagnie med vår siialle Theol. Adjunct Tengström, til b:te Bibliotliek skickat de förutgående årgångerne: och förtryter det mig at dessa Tidningar skulle afstadna, emedan de lämnade oss et godt liilalle at låta trycka hvarjehanda, til uplysande
af vårt lands häfder och tilstånd tjenande afhandlingar och anmärkningar. Jag har ibl. annat där låtit infoin åtskilliga ej ovigtiga
documenter ur den märkeliga samlmg som här är känd under namu
af Åbo Domkyrkas Svartbok, och hvilken jag på enskild kostnad
låter i Stockholm afskrifva af Hr Secr. Stechau. At deiifmu bvaije17
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lianda goda imderrättelser kumia liämtas, har jag sökt visa genom
en afkandling i Bibanget til 1785 års Åbo Tidningar; ocb jag undrar
värckeligen, at denna samling, hvilken öfver 100:de år värit i Antiqu.
Årcbivo förvarad, så sparsamt blifvit nyttjad. Jag har t. ex. där
tunnit mellan 20 ocb 30 Påfve-Bref, som i v. Celses Apparatus ej
ointalas, m. m. Men jag kommer til besvarandet af Herr Professorens värda skrifvelse.
För den gynnande ocb frikostiga åtanka, bvilken Herr Professoren, vid den förebafvande ändringen med Herr Professorein til
Natio O. G-otbica i Upsala förärade Bibliotbek, täckts skäncka äfven
vårt Acad. Bibliotbek; bör jag på allas vara vägnar aflägga den
upriktigaste ocb förbundnaste tacksägelse! Da Ups. Bibliotbek är
så rikt, ocb det Lundiska ej beller lärer vara altför fattigt, så tviflar
jag icke at vår Boksamling deraf bar at förvänta en betydbg bjelp;
ocb jag fägnar mig bjertebgen deråt, emedan jag, altsedan den tid
jag tjente vid detta värk, derföre beballit en outplånbg kärlek, ocb
derföre jämväl för min ringa del sökt oka ocb gagna detsamma.
Af allt Åbo tryck, bar jag flitigt sökt förse vårt Bibliotbek med
exemplar; äfven som af andre curiosa. Af det i Hist. Bibliotbecse
införda Specimen Catalogi, lärer Herr Professoren ock kuuna se, at
det sedän den tideu da Herr Professoren var bos oss, erbålbt vacker
förbättring, ocb erfarit flere gynnares gifmildbet. Bägge våra salar
äro nu fulla, så at vi måste vara betänkte på större utrymme: men
vår gamla fiende fattigdomen, gör oss denna omsorg bögst bekymmersåm. Herjämte bar vårt Bibliotbek fått vidkännas et öde, til
någon del bkt det som jag bört vederfarits Herr Professorens Bibliotbek i Upsala, nami. at Bibbotbecarien (Kgl. Secr. Clewbergj är
employerad i Stockholm. Hau bar där Uirection öfver Operan, med
bibebåbande af sin lilla Bibliotbecaru-lön, ocb permission at vara bärifrån imedlertid frånvarande; vi äre förlägne med Bibliotbekets vård
imedlertid, ocb måste tour-vis förrätta denna sysiä. Således nödgades jag under hela mit Rectorats-år tilkka vain Bibbotbecarius;
ocb nu måste Prof. Tidgren bestrida denna sysiä til nästa Termins
slut, allt ex nobili. officio. Som ingen kan tvingas dertil, ocb soml.
Professores ej vilja åtaga sig detta besvär, det ej beller är allas
sak; så f a de öfrige så mycket oftare dela det meban sig, utan at
man vet burn länge så skal fortfaras?
Flera skäl göra, at Herr Professorens gjorda förändring med
sin Bibbs-inrättning måste viima alla oväldigas bifall; ocb längtar
jag at förnimma det Höge Yederbörande densamma godkänt. Då
Bibliotb. Leopold nyl. blifvit flyttad til Drottningholms Bibkk, så
lärer ock hela anstalten så mycket förr kumia i sin vidd värkstäbas.
Ocb när så långt kommer, at vi blifve i stånd at se bvilka böcker
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kumia tilfalla Åbo Bibliothek, så skal jag visserbgen icke underlåta
at efter jämförande med väre Cataloger, lämna Herr Professoren om
resultatet promt ocli säker underrättelse; ocb räknar jag imedlertid
för et angenämt bevis af Herr Professorens ynnest ocli vänskap, at
Herr Professoren behagat lämna mig del af sit tagna beslut ocli til
Consmi Ac. i Upsala inlämnade skrift.
Såsom Inspector för Österbotniska Nation härstädes, bar väl
ock jag lagt grund til en liten Nations-Boksamling til denna ungdoms tjenst. Men den bvarken är el. skal enligt planen blifva särdeles talrik. Ideen är, at skaffa de fattigare studerande tilgång til
de oumbärligaste böcker under det de bär studera. Således köpas
väl ej de smärsta compendier; men ej beller Stora värk: ocb af sådane som de bäldst beböfva, köpas i stället 4 ä 8 exemplar. Väre
stndenter äro ofta så fattige, ocb dessutom är tilfället at få köpa
böcker, då de kmma beböfvas, merendels bär så osäkert; at jag lunnit denna utväg nödvändig, om ej brist på böcker skal bämma bogen
för läsning. Hela samlingen kan nu utgöra omkring 100:de Yolumer; men jag bar redan af denna inrättning försport en märckelig
nytta.
För någre år tilbaka, sände jag 2 el. 3 gånger til Stockholm,
at i Hi 1 Gjörwells Boklåda aflämnas, supplementer til Herr Professorens samling af Åbo disputationer. Men jag bar ingen underrättelse haft, bvart de tagit vägen; autingen de blifvit nedsände til
Herr Professoren, el. lämnade til Bibliotbeket i Upsala. Förtekningen på dem bar jag i bebåll. Tilkka medfölgde et Ex. af Proverhiale Fennicum, som är ock bär en liber rarus. Herr Professoi'ens
Catalogus bar jag fortfarit at supplera; ocb med ali nit sökt rikta
vårt Bibbs samling af Dispp. Aboenses, som där förut voro altför
få; tänker ock dermed än ytterbgare fortfara.
Då jag aflämnade Bectoratet til Prof. Scbalberg, bade vi den
nåden at H. K. H. Kronprinsen med sin närvaro bedrade denne
Act; en sällsynt bändelse, ocb bos oss den enda i sit slag. Yi bade
ock tilfälle at visa bonom vårt Bibbk, Trägård, Laboratorion Chemicum, Anatomiesal, ocb våre sma Nat. samlingar. Om allt detta,
ocb mera som under kungens ocb prinsens vistande i Finland förelupit, lämna Tidningarne väl, för öfrigt, närmare kunskap.
Herr Professorens bärvarande vänner låta alla bjerteligen bälsa!
De andre bafva värit friske; men Ass. v. Akens bälsa är krasslig,
ocb ofta vådeliga anstöter underkastad. Prof. Calonius bringar studium Juridicum bärstädes i godt flor; lian är bade flitig ocb kunnig,
samt förenar practik ocb erfarenbet med Tbeoiien. Jag bar i pension bos mig en ung Bai'on Kurck ifr. Södermanland, som bans anhörige Prtes. B, Kurck sändt bit, på sin kostnad, at under Prof.
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Calonii handledning studera Juridiken, jämte det lian hos mig inhämtar andra nödiga kunskaper: lian ger godt hopp om sig. Hr B.
ocli Presidenten vilat hän skal studera grundeligen, läsa Yetenskaperne på Latin, ooh lära kanna de nödigaste auctores Classici.
Tiettä tänkesätt hos en sadan Horre, har förorsakat mig mycken fägnad. Den unge Baron, som först värit engagerad vid Militairen,
men nu ändrat lefnads stånd, hlifvit student, ooh ordentl. bivistar
vanlige Collegier, explicerar derföre nu Livius, sedän vi genomgått
Ciceronis officia; ooh jämte det hän ej försummar andre hans stånd
ägnande öfningar, har hän genomgått et Coinp. Theologicum på
Latin, förutan Moralen etc. Yår Adel plägar annars ej gifva sig tid,
at vid Academien inhämta mycket af den egentel. så kalla de Lärdomen.

Jag är just nu tilreds, at göra en resa upp at landet, på några
veckor. Som jag företagit mig, at samla materialier til en Hist. ooh
Cxeogr. Beskrifning öfver Finland; så nyttjar jag ferierne at besöka
i synnerhet dess aflägsnare delar: denna gången ärnar jag bese Karelen ooh en del af Savolax. För at kumia allestädes komina fram,
nyttjar jag blott en lätt Chaise, ooh får icke göra räkning på bequämligheter: men detta ersättes genom det säkrare ocli ymnigare
tilfället jag derigenom får at lära känna min fosterbygd.
Herr Professoren lärei' ursäkta min vidlöftighet. Det nöje jag
känner, at på detta sättet en stund få språka med Herr Professoren
förleder mig at vara så omständelig.
Den Högste stärcke Herr Professorens krafter, ocli lätte nådigt
Herr Professorens tilstånd. Huru glad vore mig hvar ocli en tidning, som kunde gynna denna min önskan!
Med fullkomligaste högaktning ocli upriktigaste tilgifvenhet
har jag aran at framhärda
Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Oahr. Porthan.

Tiil P. F. Aurivillius.
Åbo d. 18 Jan. 1788.

Högädle Herr Bibliothecarie
Yår skingring imder ferierne bar vallat, at jag ej fått i ordning pengarnes remitterande för böckerne som vi låtit inropa på
Auctionen efter Sai. Herr Prof. Aurivillius, förr än nu. Yår Camererare, som nu fått ordres at öfversända dem, ooh liåller på at växla
sig tjenliga sedlar, lärer med denna el. sidst nasta post, uträtta detta
ärende. Med nasta post skal jag ock hafva aran at svara på det
angenäma ocli gunstiga bref bvarmed Herr Bibliotbecarien mig
liedrat; nu skyndar jag mig, at expediera vår ytterligare requisition,
at vi ej måga komina försent dermed.
I fall Hr pbilos. adjuncten Knös är inne, täckes [fördenskul
Herr Bibliotbecarien til honoin låta aflämna boslagde bref; el. i
annat fall til Herr Magister Plintenberg, som värit god ocb erbjudit
sig til denna commissions uträttande.
Med fullk. bögaktning liar aran at framhärda

Högädle Herr Bibliothecariens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili G. C. Cederhjelm.
Åbo d. 38 Marlii 1788.

Högvälborne Herr Baron, President ocb Piddare af Kongi. Nordstjerne-Orden.
Til det lugn ocli hvila ifrån en mångårig i Rikets tjenst nedlagd möda, bvarmed Hans Kongi. Maj;st Herr Baron Presidenten
ocb Riddaren bugnat, bör jag så mycket mer Herr Baron Presidenten ocb Riddaren ödmjukeligen gratulera, som Herr Baron Presidenten ocb Riddaren kan både nyttja ocb njuta detta lugn så at
det för ledsnaden blifver otilgängligt, ocb för Fäderneslandet ocb
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vetenskaperne nyttigt, likt Scipio, som plägade säga: nunquam se
minus otiosmn esse, quam cnm otiosns, neo minus soluin, quam cum
solns esset.
För det nya bevis af ynnest, hvilket Herr Baron Presidenten
oclr Eiddaren täckts mig lämna, så väl medelst paketets mottagande
af Herr Professor Liden och anstalt om dess vidare fortskaffande
ifrån Stockholm, som det öfversände Supplementet til Acta Boetliiana, aflägges ödmjukaste tacksägelse. Paketet lioppas jag at snart
erhålla, med någon af de månge resande härifrån, som denna tiden
nyttjat lägenheten at öfver isen komma til Stockholm. Det är hugneligt at förnimma, at Liden, nnder sin beklagiiga belägenhet, dock
behåller så mycken munterhet och sinnes styrka! så at hän, jämte
egen lindring, kan fortfara at gagna sine landsmän. Hän var så god,
och meddelade mig tidigt underrättelse om sin förändrade disposition med sin BiMiotheks-inrättning, soin visserligen i flere afseenden
förtjenar bifall. Jag hoppas at lian lärer erhållit det paket soin jag
i sidstförl. sommar honom härifrån tilsände, och som jag lät aflämna
hos Kgl. Bibl. Gjörwell, innehållande äfven min Hist. Bibliothecaa

Aboensis.
Här bar, Grildi lof, den animaliske Magnetismen m. m. ej Tunnit anhängare, någre få undantagandes, som hämtat hit öfver dessa
herrliga hemligheter, men ej kunnat göra proselyter. En anstalt at
här inrätta en så kallad Bacqnet, misslyckades; och sedän lär man
gifvit saken förlorad. Skam vore det ock, om i bredd med et universitet, sådane dårskaper kunde slå rötter! Men Svedenborgianismen (som man företagit sig at med de andre drömmarne förena),
hai' i Nyland ibland Militairen, genom H:rr Nordensköldaivs nit, fått
flere anhängare; dock utan at viima bifall i Åbo, åtminstone härtils.
Om Lavater och hans ideer, hai' jag ur Allgemeine Deutsche Bibliothek, Berhnische Monaths-schrift och Nicolai Eeise, hvilka alla jag i
min lilla Boksamling hafver, fått helt annat hegrep, än jag för några
år sedän om honom ägde. Men hans physiognomiska värk önskade
jag dock at få til vårt Acad. Bibliothek, om vår fattiga Cassa ville
det tillåta; nu måste vi rätta oss efter Catos regel: emos non quod
opus est, sed quod necesse est. Imedlertid har vårt Bibliothek nu
inom et år åter fått vacker tilökning, och jämväl af någre rare och
prägtiga värk, som duga både at visa och n}dtja. Ibland andre små
rariteter, köpte jag nyl. på en auction i Predrikshamn, efter en
Probst, Bespubhca Glasialis för 1 sk. och 9 runstycken. Jämväl
med någre Manuscripter hafve vi blifvit riktade. Således skänkte
oss Capit. Kalm, son til sai. Prof:r Kalm, 3 volumer in folio ifr.
Stierncrantziske Bibliotheket, hvilka lian räddat ifrån sin förestående
undergång. Bemälte Bibliothek var samladt af framl. Landsh. B,
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Stierncrantz i Helsingforss, en af vårt Lands snällaste Höfdingar,
ocb liar intil sednare tider stått instängdt på Stjemsunds Herregård
i Tavastland, men är mi skingradt af Herr Lieut. B. Stjemcrantz
ocli bans svågrar. En präst bar ibl. annat tilbytt sig en del deraf
mot en Sjöskums-pipa; som denne Präst är en kminig man, så bar
jag bopp at af bonom få en del til påseende. De Ms. volmnerne
liar Capit. Kalm kömmit öfver bos en Gnldsmed, som skulle använda
dem til strutar; ocb på det Herr Baron Presidenten ocb Eiddaren
måtte kunna linna bvad de ungefärl. innehålla, så bilägger jag bärlios början til en förtekning öfver de förnämsta deri förekommande
documenter, bvaraf fortsättningen, i faU Herr Baron Presidenten ocb
Eiddaren så befaller, skal bärnäst följa.
Som jag i sommar, om den Högste förlänar mig liälsan, är sinnad at resa öfver til Sverige; så skal jag då bafva med mig ocb til
Herr Baron Presidenten ocb Eiddaren försända så väl de bristande
delarne af min Hist. Bibliotbecse Aboensis med det generelle Titelbladet til denna dispntations-suite, som et särskildt complett exemplar: likaledes af Parentationen öfv. Hassel, med tilbörigt kopparstick.

Om jag rätt mins, sa inneslöt jag i paketet til Prof. Liden äfven
et exemplar för Linköpings Gymnasii Bibliotbek af alle 23 delarne
utaf Hist. Bibliotliecae Aboensis; men skulle det ej bändt, så skal
jag väl bota den försummelsen bärnäst, då jag ock skal dit öfverstyra et exemplar af Terseri Catecbes bvaraf jag nyl. åter öfverkom
en dnplett. Theol. Adj. Tengström bar berättat mig, at Hr Domprobsten D:r Alf vore maun om at få denne Catecbes; ocb jag ärnar
i utbyte begära en vidimerad afskrift af Påfve Gregorit IX bulla
til arkeß. i Upsala samt Biskopen i Linköping, dat. Lugduni Y Id.
Jan. Pontificatus anno 111, som v. Celse i sin Apparatus P. 1 p. 63,
n. 7 säger finnas i et Linköpings Domkyrka tilbörigt Ms. om det
annors är ännu i bebåll. Delta dokument beböfver jag til den samling af Bilagor som jag ärnar låta följa på niine amnärkningar til
Bisk. Juustens Chronicon Episcoporum Finlandiaa; af bvilken Disputations suite nu VH partes äro tryckte, ocb ännu någre i denna
termin skola utkomma. 1 fall Herr Baron Presidenten ocb Eiddaren bar af delta arbete, (som jag gör til et slags magasin för bvad
jag i Finska liistoiien förmår samla), någre stycken ocb åstundar de
följande; så räknar jag för en skyldigbet at med dem upvakta.
Om det lyckats för Herr Baron Presidenten ocb Eiddaren at
få reda på de sednare 8 Capitlen af Kammeckers Collegium om
Sverige, anbåller jag ödmjukast at derom blifva underrättad. Jag
skulle gerna önska, at få til vårt Acad. Bibliotbek et complett exemplar af delta värkeligen interessante värk.
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Som jag giömde at fråga Herr Ceremonie-Mästaren Fredenheim,
itinan hans afresa, h ura det är fatt med Warmlioltzes Bibliotheca
som hän skal lofvat låta på trycket utkomma; så är jag nu okunnig,
hvad hopp vi hafve at få se detta angelägna arbete färdigt. Nog
vore flere nyttige manuscripter värde at på trycket utgifvas, om vi
hade tilgång på förläggare, såsom utomlands är vanligt.
Det rara arbetet hvarom Herr Baron Presidenten och Riddaren
i sit förra ynnestfulla bref täcktes nämna, har med vår Dialogus
Creaturar. moralizatus ingen gemenskap; utan heter Joannis de Capua
Directorium hummien vitee, som b:te auctor omkring år 1262 säger
sig öfversatt ifr. Hebreiskan och vara först på Indiska språket författadt. Yärket beskrifves af i. A. Fabritius i hans Bibliatheea Greca
T. A 7!, p. 460 Mj. och Biblioth. Latina Medice et infimee cetatis T. 1
p. 917 följande; det är myeket sällsynt, och skal vara i sit slag
cmieust: jag har ej haft tilfälle at se det.
Vår Biskop tog hastigt afsked ifrån det jordiska. Thcologise
Adjuncten Tengström, som lian kallat til sig för at öfverlägga med
honom om et oeconomiskt ärende, var ensam hos Biskopen, då lian
af en stickflnss innom par minuter så tyst afled, at Tengström ej
märkte det förr än allt var bestäldt, och ingen hjelp mera knnde
något nträtta. Hau begrafves i dag eftermiddagen på S:t Marise
kyrkogård i sin nyssbygde graf, och likpredikan hålles af Prof. Cavander, emedan vår Domprobst nyttjade isföret at til Stockholm
öfverresa, förmodel. för at im försäkra sig om snccessionen til en
sysiä hvilken lian redan 1756 var så närä!
Herr Hofr. Pädet Fredensköld repar sig ater, efter den svåra
anstöt af Lamhets-slag i hela högra sidan som hen ej länge sedän
hade. Meu om Höge Yederbörande finna det hau återvunuit nog
vigueur för at blifva Yice-President i Kgl. Hofrätten, det skal tiden

utvisa.
Med vördnad framhärdar
Högvälborne Herr Barons Presidentens och Eiddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo cl. 11 Apr. 1788.

Högädle Heir Bibliotbecarie,
Igenom orätt anstalt, liafva de pgr som vårt Acad. Bibliotbek
är Herr Bibliothecariens sai. Hr faders sterbhus skyldigt, icke blifvit
til Upsala öfversände; livarföre jag ödmjnkl. beder om tilgift, ocli
im innelykt bar aran. at skicka Tvåhundrade Rihsdl. sjiecie, at användas först til afbetalning af vår förra skuld, 2,920 dl. 2 sk. kmt, ocb
sedän til at betala de böcker Inka sedermera förmodel. blifvit af sai.
Herr Prof. Aurivillii sköna boksamling för vår räkning inropade,
antingen af Herr Pliilos. Adj. Knös el. Herr M. Mintenberg. Sknlle
något blifva öfver, beder jag ödmjnkl. at det användes til betalning
af de böcker, Inka ifr. sai. Hr arkeß. Mennanders Boksamling af
fiörlnte Herrar torde för Åbo Acad:s räkning blifvit köpte. Men vore
bändein på den förstnämda anctionen större, än at dessa pgr räcka
til; beder jag det den bristande summan lyftes i Stockholm hos
Herr Kyrkoberden i S:t Marise församl. Dr Petrejus, bos Inken en
tilräckelig summa är deponerad för vår räkning, ocb bvilken emot
upvist auctions-räkning ej underlåter at densamma liquidera. Utan
betydelig olägenliet, boppas jag pgrne kunna ifrån Stockholm fås
til Upsala: de liafva til den ändan legat redan långa tiden tilreds,
utan at jag visste annat än at invisning på så stor del som vårt
debet besteg sig til, blifvit til Herr Bibliothecarien öfversänd.
Hosgående Bref täckes Herr Bibliothecarien til Herr Philos.
Adjuncten Knös affamna, el. i fall lian vore frånvarande, til Herr
M. Mintenberg: det angår någon ytterligare upbandling på Mennanderska anctionen.
Med fullkomlig bögaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Bibliothecariens
ödmjuke tjenare
Henr. Gahr. Porthan.
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Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 10 Junii 1788.

Högädle Herr Bibliotbecarie
Under d. 11 sidstl. Aprilis, liade jag den aran at i bref til Herr
Bibliotliecarien öfverstyra en summa stor 200 Hd. specie, til betalningen för de böcker, som dels redan blifvit inropade, dels framdeles ännu kunde inropas, för vår Acad:s räkning, ur den sköna
Boksamling som Herr Bibliotliecariens sai. Herr Fader efter sig lämnat. Jag lioppas at Herr Bibliotliecarien riktigt erliållit detta mit
bref, jämte pgrne; elniru jag bvarken clerom eller auctionens continuation sedän erbållit nagon kunskap. Som jag, efter Läse-Terminens slut, ärnar göra en resa öfver til Sverige; så beder jag ödmjukeligen, at Herr Bibliotliecarien täckes låta förfärdiga nödiga lådor
ocli deri låta inlägga de upköpte böckerne, samt bebålla dem i förvar til min ankomst: då jag om deras afhämtande ocli ali kostnads
ersättande, skal draga omsorg, emedan jag i alla fall då tänker tillika besöka Upsala.
Jag är rädd, at jag i liastigbeten sidst förgat at berätta, det
vi för det utsatte piiset 300 dl. kmt aro villige at köpa Miscellanea
Hat. Curiosormn, N:o 1,271, 1272 ocb 1,274 på auctions-Catalogen;
emedan jag bar utväg at ifr. Tyskland få de bristande volumeme.
Om någon annan ej imedlertid tagit b:te värk, så lägges det altså
til vår öfrige liandel.
Som jag lioppas at i sommar liafva den lyekan at träffa Herr
Bibliotliecarien; så spar jag dertils någre förfrågningar ocli reflexioner h:ka jag annors ärnat bär anföra.
Hos Herr Pbilos. Adjuncten Knös täckes Herr Bibbotliecarien
amnäla min compliment. Jag lioppas at äfven få råka honom i
Upsala.
Här liafva nu på en tid krigsrustningar ocli de sensationer Inka
derigenom, ocli liälst hos oss, måste npväekas, liotat vårt litteraira
lugn. Gud vände allt til det bästa, ocli befrie oss snart ifrån desse
allarnierande prospecter!
Med beständig högaktning bar aran at frambärda,
Högädle Herr Bibliotliecariens
ödmjuke tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili P. F. Suhm.
Viro illustrissimo Petro Friderico Suliin
S. P. D.
Nominis sui cultor devotissimus

H. G. Porthan.

Summam, non uno nomine, voluptatem mihi attulerunt Literse
Tuse, Yir Illustris, faventissimse, qvas mense Junio superioris anni
datas, proximo inde Septembri, ex itinere per interiores Finlandise
nostrse provincias suscepto redux, recepi; cum qvod memoriam liominis obscuri revocare in mentem non abnneres, tuin qvod lucubratimiculas nostras Tibi non displicuisse, significares. Qvem favorem
munere etiam libri Hammondiani, sane curiosi, auxisti, mihi pergrato,
qvi qvgecunqve fata tangunt horninani ad fennicse stirpem gentis
pertinentium, ea cupide colhgam. Nomen vero Dni Thomoe von
Westen, in cujus merita laude vindicanda Dn. Hammondus versatur,
neqve apud nos ignotum f uit; cujus Litteras ad Olemin Jsemtlandensem a. 1723 datas, in Svecicam conversas lingvam, publici juris
a. 1773 fecerat diligentissimus moniinientorum ad patrise historiani
spectantium editor b. Sam. Loenbom, typis Stockholmise cornmisso
libello: Två Berättelser om Lapparnas omvändelse ifrån deras fordna
vidskeppelser och Afguderi.
Benigne promissum exemplum Eddie SiemuiidiaiiEe, suiinno desiderio exspecto: atqve ut ostenderem non elanguisse studium menin
de litteris, pro meis vei viribus vei situ ac opjioibunitate merendi,
Navarcho cuidam Nystadiensi sarcinnlam dedi ad Te deferendam,
qvse scriptiunculas nostras qvasdam continoret; qvam spero eum vei
jam Tibi exhibuisse, vei propediem exhibiturum. Erant inter cseteras Bissertationes, illarum exemplum, qvibus Bibliothecse nostim
Academicse fata atqve conditionem leviter explicui, (qvas, non bene
memini, an superiore jam aimo tibi transmiserim, et illarum continuatio, qvibus Chronicon Episcoporum Finlandensium, a. B. Justeno
olim concinnatum illustrare aggressus sum (qvarumqve sjiero primas
particulas me supeiiore sestate misisse). Judicabis sine dubio, Vir
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illustrissime, posteriorem banc seriem notas exhibere, qvales joco
Rabenerius qvondom edidit, sine textu: sed volui in hoc qvasi borretun, materiani congerere qvam in promtu babui, historiaa bujns
patriae meae illustrandse abqvo modo inservientem. Qvam materiani,
ad aedifioium elegantius exstruendmn aliqvis olim adhibebit. Aliqvas
ejusdem operis partes, post abitum dicti Navarcbi editas, alia occasione, brevi ut spero sese oblatura, illis adjungam. Ac si sciam,
qvocunqve libello apud nos edito comparando me posse excellentissimam Tuam Bibliotliecam angere, lubentissimo faciam animo; qvi
sciam, librorum saepe inopia laborans, qvanta snbsidia tales opes
publico Reipublicse literarise usni munifice et faventissime conservatse, res prsecipue Historicas rimantibus, qvamqve et necessaria et
grata, praabeant. Yale, Yir Illustrissime, et in bonarum literarum
emolumentum atqve ornamentum florere perge!
Dab. Aboaa die 13 Junii 1788.
P. S. Spero illam etiam sarcinulam superiore aimo Tibi redditum Inisse, qvam postea binc transmisi, exemplum scripti Hebdomadarii continentem, qvod per aliqvot annos hic loci exiit, ac cujus
edendi curam, cum aliqvot amicis, babueram; antiqvam liujus generis scriptis in publicum emittendis arctiores apud nos limites ponerentur, paruin ad eorum excitandam collaturi industriam, qvibus
nulla alia merces speranda est nisi qvod civibus suis se prodesse
studuisse, sciant.

TMI J. H. Liden.
Åbo d. 20 Junii 1788.

Högädle ocb Yidtberömde Herr Professor.
Med Herr Yice-Presidenten Hallenberg, erböll jag ändteligen
det paket ocb det Bref af d. 14 Januarii, bvarmed Herr Professoren
täckts mig ibogkomma. Bägge voin bjertebgen välkomne; ocb de
öfversände skrifterne ej allenast för deras eget värde, utan ock såsom et bevis på Herr Professorens emot mig fortfarande ynnest ocb
vännskap.
Af min Historia Bibliotb. Aboensis sände jag, innan jag bade
den fägnaden at erhålla Herr Professorens bref, et exemplar til Herr
Suliin i Köpenbamn, af bvilken jag under min därvaro med myeken
ynnest bemöttes, ocb til bvilken jag derföre ansedt mig skyldig at
skieka något af våre små saker i litteraturen. Hän bar således fått
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2:ne Exemplar; som dock ej skadar: ty lian vet väl at göra af dem
det bruk lian finner tjenligast. Hän liar värit så god ocli ifrån Kö-

penliamn skickat mig tilbaka långt vigtigare litteratur-producter.
Af Aurivilliska Boksamlingen katve ock vi i Åbo fått oss några
vackra saker. Oaktadt vår fattigdom, köpte vårt Acad. Bibliotbek
för 3,000 dl. kmt. Ooh för inemot så mycket til, hafve vi liandlat
ifrån andra liåll, under den tid jag nu åter agerat Bibliotliecarius:
så at vårt förråd, sedän jag slöt Historiani Bibliothecse rätt artigt
förkofrat sig. Ibland desse tilökningar vil jag nämna Rudbecks Canipi
Elysii, 2:dra delen; Oregorii Euclides (Oxon. 1703 f.); Photii Bibliotlieca, ed. Hoesclielii; större delen af Hevelii opera; Ciacconii ocli
Guarnaccii Yitie Pontificum Romanorum; Erasmi Opera omnia, Lugd.
B. 1703, Tomi X f. Pagi Oritieä Baronii; Medailles de Louis le
Grand, et prägtigt Exemplar; Mcnclcmii Scriptores Rer. Saxonicarum; Meibomii Scriptores Rer. Germanicarum; Vitruvius Ed. Jo. de
Laet; Lengnichs Gescb. der Königi. Preussisclien Lande, 9 Theile;
Cohnenar Annales d’Espagne; Plinii Paneg. Ed. Scbwartzii, 4:o; Ejusd.
Epistolaa, Ed. Cortii et Longelii; Lucilii Pragrn. Ed. Dousae; Curtius
Snakenburgii; Ennii Eragm. Ed. Hesselii; Lucanus Burmanni; Lueretius Havercampi; Meunnsld THesaurus Linguar. Orientalium; Bongasii gesta Dei per Erancos; Talmud Babylonicmn, Yoll. XII, f.
Kdmpheri Amoenitates Exoticse; Niehuhrs Reisebesclir. ocli Beschreibung von Arabien; Georgi’s Besclireib. aller Xazionen dess Russischen Reiclis, med illumin. Tabeller; Slanges Gescb. Christian des
IY; Tarrenii Yallekius Maximus; med en vaeker hop andre. Ar
ieke det tecken til skäligen god både hushållning ocli nit om vårt
Bibliotheks uphjelpande? Eörlänar den Högste oss fred, så är jag
ej utan hopp, at vårt fattiga Bok förråd på sådant sätt skal småningom ryeka allt närmare til någon jämförelse med Rikets andre
publike Bibliotheker. Om vår fångst ifr. Mennanderska Bibliotheket
är jag ej ännu underrättad. Detta skryt, då det angår et så beskaffadt publikt värk, vet jag at Herr Professoren ej illa uttyder;
af en Bibliotliecarius inför en Bokkännare lärer det tålas. Imedlertid förestår oss nu et annat bekymmer: våra hyllor aro nu fulla;
ocli jag ville ogerna gripa til den obehagliga utvägen at fylla rummet med tvärhyllor: men Academien är utan Cassa, ocli publicum
lärer ej hafva råd at til sådane behof något aflåta! Den ledsamma
fattigdomen är oss allestädes i vägen!
Yi vänte dagligen hem Professor Gadolin ifrån sin utländska
resa, at emottaga Bibliothecarie-vården, under Clewbergs frånvaro.
Eå nu se, hurudan Bibliotliecarius hän blifver; snäll physicus är
lian: men hvar sak fordrar gemenl. sin egen hog, ocli egen man.
Så länge Bibliothecarie-syslan är hos oss så illa lönt, ocli endast en
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vänt-syssla, eller steg at komina sig til iiågot bättre; är det mera
en lycka, än anledning til säkert liopp, at den altid kommer i bänderne på nitiske Bibliopliili ocb Bibliognoster. Prof:r Gadolin är
Yice-Bibliothecarins; ocli det bar värit under hans frånvaro, då värket skulle förestås endast af nyss antagne Extraord. Amanuenser,
som jag åter måst offer erä mig at dervid vicariera: jag bar fattat
för mycken affection för denna vår literaira skatt, at icke så länge
jag förmått söka vårda densamma; ocb sådane slags opera supererogationis får man stundom lof at göra.
Med en Norrköpings skeppare, vid namn Setterströin, (om jag
rätt mins), sände jag til Herr Professoren continnationen af mine
disputationer öfv. Jnnstens Cbronicon Episcopor. Einlandensium,
jämte annat smått af mine arbeten. Jag boppas at de riktigt framkomma. Denna disputations-suite bar jag nu hunnit utgifva til X:de
Delen, inclusive; ocb skal i böst, om jag bar balsan, oka den med
1 el. 5 ny e delar. Soin jag betraktar den soin et Magasin för Finlands Historia, så bafva sombge anmärkningar måst blifva så vidlöftige, at de med skäl kunna beta Noten ohne text. Men det får
icke bjelpa; jag boppas at man förlåter metbodens felaktigbet, för
mit bemödande at samla ämnen til framdeles grannare utarbetning,
Skepparen hade så brådtom, at
om någon sig dertil resolverar.
jag ej haun mer än skrifva några rader, om de medsände sakernes
destination: jag bar nami. tagit mig den fribeten, at innoin samina
paket innesluta någre articlar til Gymnasii Bibl. i Linköping, ocb
Herr Presid. B. Cederbielm. Jag är försäkrad, det Herr Professoren bar tilfälle at öfversända de förre til Herr Prof. D:r Alf ocb
den sednare, som jag särskildt averterar, drager nog försorg om de
bonom tilbörige sakers afbämtande.
Af Dursei Dagbok vilja 12 å 16 mine bekante bärstädes blifva
ägare. Om altså Herr Professoren täckes tilsända mig så månge
Exemplar, jämte underrättelse om piiset, sa skal jag tildela elein
vederbörande, ocb upbära samt afsända betalningen. Af första arket
erhöll jag 9 Exemplar. Som jag in medio af nästa månad ärnar
göra en resa til Stockbolm, ocb där fördröja til medium Augusti;
så tör jag där kunna afhämta b;te exemplar, vid det jag bbfver färdig at anträda min återresa.
Om icke tidernes eftertänkeliga beskaffenbet tvunge mig, at ej
altför långt eller länge skiljas ifr. hem-orten; så bade jag ärnat företaga mig en längre resa, genom Dalarne allt ned til Götbeborg.
Men nu befalla oss flere skäl at vara bvar ocb en på sin vakt. Gud
låte den stormen som kan liota oss, snart ocb lyckebn skingras, eller
den Gåtan som bekymrar oss, snart ocb fägnesamt blifva uplöst!
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För Finland aro slike phänomener icke behaglige; Gud styre allt
til det bästa!
Förnnftige Landsmän aro Herr Professoren visserl. mycket föibundne, för anstalten med de nyttige Anmärkningames sammantryckande, soin i Stockli. Posten stått om Svedenborgianismen ocli
Magnetismen. Här bar den dårskapen, Gudi lof, icke kunnat viima
framgång, oaktadt åtskillige Missionariers bemödande: kring Sveaborg aro dock någre smittade; men jag boppas at smittan skal ej
knnna vidt utbreda sig. Yårt folk lia ej så retlige nerver; upfostran
bar ännn värit mindre veklig ocb sjelfsvåldig. Folket är mindre
rikt ocb förnämt. Lynnet är mei'a trögt. I anseende til de tidsens
tecken soin visat sig; bar jag dock räknat för min plikt, at ock för
min ringa del tjena mine Landsmän (liäldst väre nnge studerande
soin bärifr. skola bemföra nyttige ocb vettige kunskaper), med uplysningar soin hafva afseende på detta temporaire behof. Herr Professoren lärer märkä det af någre Tbeser, soin finnas framför min
Disp:s-suite rörande Finlands Historia: den anledningen bar jag
nyttjat, at bibringa ungdomen vissa nödiga ideer, soin jag förklarat
med ali flit. Jag bar ock denna Terminen bållit föreläsningar privatim i Psycbologien, för et tämmel. talrikt auditorium, b:ket jag ej
försummat at bibringa sunda principer i läran om Drömmar, Syner,
Exstaser, Svärmerier, Galenskapen med dess åtskillige arter ocb
grader, Anings- ocb spådoms krafter, med dylikt mera. Stundom
bar jag ock gjort vederbörlige applicationer ad pie defnnctmn. Hvem
bade för 10 ä 20 år sedän kunnat tro, at sådant skulle beböfvas,
mot slutet af det 18;de seculum? Men msk:n är et underbgt djur,
ocb sig likt! under de olikaste skaplynnen.
Om jag länge drögt at besvara Herr Professorens angenäma
bref; så bar åtminstone svaret blifvit omständebgt. Nn återstår det
seduare brefvet, b:ket Skepparen Wennerberg mig tilstälde, at lika-

ledes vidröras.
Hjertelig tacksägelse för de ytterligare nova literaria ifr. andra
sidan bafvet, med Inka Herr Professoren mig regalerat!
Men det kunde ej annat än bögebgen ömma mig, at Herr Professorens förra sjukligbet ännn med nya plågor blifvit förökad. Den
Högste förläne åter bndring, ocb stärcke ståndaktigbeten at bära
denna börda!
Här i Finland bar detta år, efter en bel rad missväxter, värit
bedröfligt. Mycket folk bar lidit af svält, så at vi värit öfversvämmade af tiggare ifrån alla orter. Sedän det fattiga folket under de
föregående åren uttömt allt sit förråd, bårtsåldt allt bvad säljas
kunnat, ofta med Landtbrukets kännbara skada, ocb den ena med

r
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lån understödt den andra tils de allesamxnans blifvit utblottade; sä
brista dem mi alla utvägar. Månge bafva tilgripit onaturlig spis;
ocb vi bafve at frukta förfärliga sjukdomar, som med sit bärjande
lära bårttaga den vackra tilökning i vår ringa folkstock, bviikon vi
på de sidsta trettio åren vunnit. Yårt stackars land förlorar lioppet,
at någonsin blifva tilräckeligt befolkadt, odladt ocb således välmående. Climatet sjelft synes blifva allt oblidare. Yåre Landtmän
börja redan förtvifla om Fruktträn någonsin mera förtjena i Finland
planteras. Jag har sedt vackra Kersbärs-gårdar, som räkna sin början ifr. Dr Cbristinas tid, men de bafva nn blifvit öde, ocli det är
sällsynt at finna lios oss et friskt tio års gammalt Fruktträd. Yårarne blifva längre, kallare ooh torrare; livaraf de fleste trädens död
liärrörer.
Eegeringen bar under dessa svåra år, med berömlig buldhet
understödt vår torftiga allmoge med lån nr sine magasiner, men
livad kan det ensamt förslå? Ocb det måste återbetalas. Den största
välgärning är likväl, at månge derigenom erbållit utsäde. Prospecterne för nasta år, aro ej beller de hugneligaste. Yår-växten tvinar
af torcka. Utsädet var på en del orter odugiigt, ocb regnet bindrade
en del at få nt sit böstsäde i rättan tid; så at vi frukte för fölgderne, eburu bar i Åbo län liknelserne äro tämmebgen gode. Då
nu den stackars bonden, til på köpet, i sadan bård tid skal utrusta
sin Tcnekl ocb sin reserveJcarl (en tunga som endast Finland lärer få
vidkännas) ocb leja ännn en vargerningsJcarl i bans ställe, bindras
af durcb marscber i stället föi' de små Herrar Fri-volontairer som
på så många rotar voro instoppade, nu i bast skaffa duglig kari,
m. m.: så kan man se burn beklagansvärdt vår Landtmans tilstånd
är. Hän är dock tålig ocb saktmodig; ocb bungersnöden bar dock
baft den värkan til bans fördel, at oaktadt fruktan för krig, ban ej
baft biist på soldate-ämnen, som erbudit sin tjenst för billig lega,
men bästar få Rustbållarena dyrt betala; ocb den brinnande hast
med b:ken General en Cbef påskyndar alla anstalter, genom forceräde marscber etc., bar ej ringa värkan gjordt på de vårnämde bästarne, under allmän brist i landet på föda för folk ocb kreatur,
bvilken måst anskaffas på långt båll, för dyrt pris etc. Som större
delen af Eeserve-soldaterne bade dränge-tjenst, enl. nådigt tilstånd,
sä bafva månge stånds-personer, ocli särdeles officerare på sine bo-

ställen, förlorat oförmodl. sine arbetare vid Gårds-bruket, då Reserveille lika väl som ordinarie karlarne måst marscbera bårt; men
brist på föda bar bemma, lär ock lätta tilgången för desse ståndspersoner på arbetsfolk ocb dagsvärkare, allenast de äga mat i förråd. Det som under alla dessa rörelser ännu ganska mycket tranquilliserar folket, är at ifrån Eyska gränsen, (dit vårt Avant-garde,
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under G en. Majorens ocb Landsböfdingen i Tavastelms B. Carl Armfelts befäl, såsom säges 3,000 man starkt redan aftågat) Inga anstalter böras, utan allt är stilla i sit förra tilstånd, men alle våra studerande ifrån Eyska sidan, reste härifrån med största räddlioga, då
armeen kom i rörelse. De anförde til sin skyndsambet et skäl som
liade god grund: un kafve vi rese-pengar, sade de; men blir det
ofred ocli communicationen mollan bägge Eikerne afbryts, då vi
ändock måste resa hem, så torde vi hafva svårt at erliålla undsättning, sedän vi imedlertid förtärt livad vi nu äge quar!
Men se, jag bar redan värit så vidlöftig, at tid blifver at sluta!
Herr Professoren bar tre dagars arbete med at läsa allt detta pladder! I fall ej Presid. Cedeilijelm berättat om någre manuscripter,
rörande mäst Finske affairer, som Capit. Kalm, son til Professor
Kalm, skänkt tili vårt Acad. Bibliotbek; så skal jag bärnäst, för ro
skull, nämna derom. Nu är tid at sluta; b;ket sker med den upriktigaste försäkran at oaflåtel. framhärda
Högädle ocla vidtberömde Herr Professorein
ödmjuke tj:e

Hmr. Gabr. Porthan.

19

Tili P. F. Aurivillius.
Stockh. d. 4 Aug. 1788.

Högäclle ocli Yidtberömde Herr Bibliothecarie.
Elmru jag redan i några veckor vistats på denna sidan om
hafvet, har jag dock värit liindrad at besöka Upsala h:ket jag likväl
lioppas i denna veckas slut blifva i stånd at värkställa, i sällskap
med Herr Probsten Nordin. Skulle innan dess, eller vid den tiden,
någon sjölägenhet derifrån vara bit til Stockliolm, och de för Åbo
Bibl. ocb Academici uphandfade böcker vara färdige at afsändas,'
vågar jag ödmjukekn lios Herr Bibliothecarien anliålla om deras hitförsändande: för större vighets skull, kunde lastoina adresseras til
Hi- Mårten Magnus Caloander, Bokbållare bos Hrr Tottie et Arfwidsson, h:kas Contoii- är vid Skepsbi-ou ocli Brunns-gränden: lian äimin Commissionair härstädes; den accorderade fragten skal jag vid
ankomsten til Upsala erlägga. Herr Bibliothecarien täckes förlåta
mig, at jag härmed besvärar; men som nu aro Åbo-fartyg inne, så
vore godt at nyttja lägenheten, ocli dessutom torde min vistelse i
Upsala blifva så kårtt, at väl vore om ofvanbide anstalt förut kunde
besörjas. Kan jag i någon matta vara Herr Bibliothecarien til någon
tjenst tilbaka, så skal jag räkna det för största nöje at hvar och en
sadan lägenhet i akttaga.
Yid ankomsten til Upsala, skal jag hafva aran at aflämna bref
och expediera corninissioner som ifr. Åbo blifvit mig ombetrodde.
Med fullkomligaste högaktning har jag aran at framhärda
Högäclle ocb Yidtberömde Herr Bibliotliecariens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius
Bosv. d. 1. Apr.

Stockh. d. 25 Aug. 1788.
Bibliothecarie,
Högädle Herr

Jämte det jag har aran at aflägga nppriktigaste tacksägelse töiden ynnest Herr Bibliotliecarien nnder min vistelse i Upsala täcktes
mig bevisa, tai- jag mig den fribeten at bilägga de blad soin vid
min parentation öfv. Hasse! böi-a ombytas; i den säkra förboppning
at Herr Bibliotliecarien täckes sedän öfverlämna et Exemplar til
Herr Ärkeßiskopen, i fall lian ej bar denna parentation förnt, et til
nuv. Hector Acad. Hr Prof. Heikter, ocb et til Hr Prof. Ploderus:
det 4:de (ty jag vil minnas at jag lämnade 4 Exemplar), täckes Herr
Bibliotliecarien sjelf bebålla. Ettei- bemkomsten til Åbo, dit jag i
morgon ärnar anträda återresan, skal jag öfversända flere Exemplar;
ocb beder om tilstånd at bkaledes få adressein dem til Herr Bibliotbecarien.

Bok-kistorna fick jag tilfälle at af Upsala Skepparen emottaga,
ocb låta transportera på en Åbo jakt, som redan afseglat: jag boppas
firma dem lyckel. för mig i Åbo. Gfud låte allenast våra allmänna
saker få aflöpa, att vi snart måtte få fägna oss af ro ocb lugn!
Yid min närvaro i Upsala, nämde jag väl för Hr Hector Profm
Heikter, at vi på 4 år inga Dispp:r ifr. Upsala erbållit, ehnru vi
accurat, enligt öfverenskommelse ditsändt våra. Yar gnnstig ocb
påminn ytterligare bonom ocb flere af Herrarne derom, at sadan
anstalt måtte fogas, det lika ordentligbet af Hrr Upsalienses må i
akttagas, som vi nti Åbo observoin; nami. at dispp:rne årkn, jämte
öfversände förtekningar, i packlårar til oss sändas. I annat fall måste
det emellan Academierne inrättade Commercium literarium afstadna:
åtminstone blir jag ocb någre af mine ämbetsbröder nödsakade, at
genom privat anstalt förskaffa oss de interessantaste Dispp. ocb derefter lärer väl ock ifr. vår sida ali vidare omsorg i den delen afstadna. Ifr. Lund få vi ordentl. bvad där utkommer; men ifr. Upsala har på lång tid mycken negligence i den delen förspordts, som
dock så lätt synes kuuna förekomma, om man allenast behagar.
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När jag kommer hem, skal jag ej förgäta supplementet til
Lidenska Catalogen. Yid tilfälle, beder jag at blifva underrättad
kuru det står til med Hr Ph. Adj. Knös.
Med fullkoml. högaktning bar aran at framhärda
Högädle Herr Bibliothecariens
ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili A. N. Clewberg.
Iho d.

34 Dec. 1788.

Högädle Herr Kongi. Secreterare.
Yid de vacancers besättande, som nu aro vid vår Academie,
tviflar jag ej, det Herr Kongi. Secreteraren gerna önskar det Academiens gagn och heder ma främjas. Var derföre gunstig, ooh hjelp
til, så vidt ske kan, at hos Hans Exc. vår Cantzler och dem soin
lära kunna värka på bonom, sarat hos andre vederbörande, stärka
den föresatsen, at vid detta tilfälle söka til någon del minska den
oordning livari vårt löningsväsende, och deiigenoin hela Acad. värket, medelst Ass. Haartmans underl. inrättningar, m. m. blifvit försatt. Kn är först fråga om Domprobste-syslan. Den önske vi häldst
åt Cavander. Jag behöfvei' för Herr Kongi. Secreteraren ej säga,
hvarföre vi ej så gerna ville hafva Lefren därtil; gnbben har sin
merit, men gör hvarken såsoin Yice-präses i Consistorio Eccles, el.
Pastor i Svenska Domk. församlingen mycken lieder åt Academien:
lian är aldeles ej homme d’affaires, och än mindi'e homme de conversation, där hans Djekne-Historier och oförfarenheten at vara med
i verlden, altid gör honom löjelig. Men dock se vi honom häldre
vinna denna förmån, än Kreander, för hvars character vi alle hafva
afsky; Cavander har värit hans informator, förmyndare och välgörare, soin genom collecterande etc. hjelpt honom til Academien, och
som hän dock ej drar i betänkande at vilja prejndicera! Men ehuru
litet vi kunne lida denne m:skn, så önske vi dock, at lian i nasta
ledighet efter Cavander el. Lefren, må blifva Theologus. Hän gör
väl ej det minsta gagn, hvad profession lian må hafva; men då i
Theol. Faculteten 2:ne andre, och dessutom Adjuncten, läsa, så synes
lian där göra minsta skadan. Genom hans flyttning kunde Hellenius
göras til Oec. Professor, och således en surnumeraire sysiä indragas.
Sedän bör man se til, at få Hellenius til at söka transport til en
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annan Profession, som kan för honom passa, ooh combinera Oecon.
Profession med den Haartmanska Inken Bonsdorff innehar: då komme
alt i samma stånd, soin då Pr. Kalm lefde, ooh yngste Professori! i
Fac. Pliilos. h:ken nn bör få blott 400 plåtar i lön, sknlle få 1,000
dl. Skicklige äimien sknlle då bafva upmuntran, at söka våre

syslor.
Jag bör väl at Kreander, enl. sin djupsinniga politique, vil
nyttja detta skälet af lönernes reglerande, för at intriguera sig til
Dornprobst, med tilläggande af det förfärliga liot, at om lian det ej
blir, då ej söka den 3:dje Tbeol. Professionen. Men detta skal blott
vara et compelles intrare. Ty hans nit för Guds församling, ocli
bogen at framdeles såsom Biskop få föda Cbristi jord f!], är så brinnande, at lian visserl. ej försummar at i alla fall, genom inträde i
den andel. Faculteten, raaka sig et steg til den Heliga Stolen närmare. Det som gör oss värkel. ondt, är at vår siialle Tengström
liärigenom blir efter: men vi måste vårda bonum publicnm framför
privatum, iet så trängande fall. Ocli då vår bederl. Tidgren nyl.
länmat dödligheten, så önskade jag at Tengström komme i lians
ställe, med bibeliållande af sit pastorat, ocli kanske tilläggande af et
tili, om Hans Exc. Cantzlern vil vara gunstig; ty en annexa blir då
vacant i Pliilos. Fac. om Kreander blir Theolog. Jag bar bört den
ideen vara bos Cantzlern insinnerad, at ntvärka på en gång Cavanders ntnämnande til Domprobst, ocli Kreanders til Tbeologus i bans
ställe, litan särskildt förslag. Det vore väl ej just i sin ordning:
men i våra sakers närvarande förvirring, vore det et nödmedel, som
ingen skulle stöta sig öfver. Yar gunstig ocli insinuera dessa betraktelser bos vederbörande. Mi g angår saken enskildt ej det ringaste; men det skulle bögel. fägna mig, at se någon dager för vår
ställnings förbättrande i framtiden, ocli Academiens upkomst ocli
flor i allmänbet.
Anmäl min respect bos Herr Kongi. Secreteraren Kellgren 1
Näst anönskan af allsköns lyeka til det instundande ny a året,
bar jag aran at med oaflåtel. bögaktning frambärda
Högädle Herr Kongi. Secreterarens
ödmjuke tj:e

H. G. Porthan.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo cl. 24 Dee. 1788.

Välborne Herr Cancellio-Eåd, Eiddare af Kongi. M:sts NordstjerneOrden, sanat en af de Aderton i Svenska Academien.
Yid min laemkomst i förl. laöst, var sai. Pliilos. Adjuncten Eöring, som hade qnar 6 Bxemplar til försäljning af de 7 st. af Svenska
Academiens Handlingar hvilka Academien sjelf förlagt, redan afliden. Jag skyndade mig fördenskul at taga dem om laänder; men
fann, at 3 Ex. voro aflämnade på credit, och på den handein har
jag ej ännu fått reda; åtager mig dock, at derföre ansvara och
pgrne indrifva. De öfrige 3 Exemplaren tog jag bårt, och har af
dem sedän försåldt 2:ne, jäinte 5 Ex. af B:de styeket, hvilket Herr
Cancellie-Eådet til mig täcktes lämna. Hosgående nota, tjenar til
vidare nplysning härom. När jag får reda på, hvilka af sai. Eöring
köpt de föreg. styeken, måste jag kunna af B:de styeket ännu afsätta
flere Exemplar.
Herr Cancellie-Eådet och Eiddaren har i href til Theol. Adjuneten Tengström, täckts yttra sin åstundan at erhålla underrättelse
om vårt nniversitets tänkesätt i anseende til den fameuse independence-ideen, som några vill-hjernor här på orten skola fattat. Jag
vågar försäkra Herr Cancellie-Eådet och Eiddaren, att detta lika så
dåraktiga som brotsliga infall, ej allenast af hvarje enda medlem vid
vår Academie, så docentes soin discentes, med den afsky som det i
alla afseenden förtjenar, anses, ntan ock af hela nationen; kanske
någre vindbeutlar ibland vår adel nndantagne, som torde hysa den
vaekra önskan, at få på Lifländska och Curländska foten förvandla
sine medborgare til trälar, och handtera dem som boskap. Särdeles
ville jag ej råda någon at proponera hela det förslaget för menigheten, som redan är nog eldfängd, så at ej myeket skulle fordras,
at sätta densamma, det Gud nådel. afvände i fureur. Mångenstädes
hafva Eote- och Enst-hållare värkel. rådfrågat sine präster om det
samvets-målet, huruvida de borde inrymma toipen åt sinä hemförlofvade knektar, som at urskulda sig, nyttjat den sanna utvägen at
skjnta skulden på sine officerare, hvilka derföre knapt töras visa
sig på gatorne i staden o. s. v. Einska nationen hatar Eyssarne så
hjertehn, at Eyskt beskydd af dem anses med samma ögon, som
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beskydd af djefvulen; ocli bar detta nogsanit visat sig, vid de försök soin Tiesenkatisen gjort at förleda präster ocli allmoge i Osterbotten at bryta sin troket emot konungen. Ocli detta är jämväl så
naturligt, at en bög grad af perversitet både i fårstånd ocli hjerta,
skulle fordras af livar ocli en soin kunde annorlunda tanka. Til
Herr Probsten Nordin, sänder jag iin med våre resande Biksdagsmän, första stycket af en Disputation de obligatione Civis ad capessendam Bemp. för livilken jag nyl. prsesiderat, såsom et litet prof
af de principer vi lios vår nngdom söke inplanta, så mycket försiktigketen tillåter at familiarisera den åldern med politiska frågor;
ocli lärer lian ej underlåta at densamma, jämte de för Sv. Ac. Handlingar af mig incasserade pgr 6 E. 40 sk. til Herr Cancellie-Bådet
ocli Biddaren aflämna.
Herr Cancellie-Bådet ocli Biddarens uit för vetenskapernes upkomst, ocli mig l altid ertedda ynnest, gör mig nog dristig at ankalla
om Heix Cancellie-Bådets ocli Biddarens gällande biträde vid de
syslors bortgifvande soin nn lios oss aro lediga, ocli om livilka jag
til Hr Kongi. Secreteraren Clewberg ytterligare skrifvit mine oförgripel. tankar, livari nastan kela Acad. instämmer. At näml. Prof.
Cavander blefve Domprobst; kuru litet skiokelig Lefren därtil är,
kan af blotta de besvär ljusligen finnas, i fall någon tar sig den
mödan at genomläsa elein, livilka kan kos Hans Exc. Cantzlern deröfver insinuerat, at kan ej fick första rummet på förslaget, en i sig
sjelf så föga vigtig sak. Sedän skulle vi önska, ekuru det ömmar
oss om Tengström, at Kreander blefve Tertius Tkeologus, samt Tengström L. L. saerar. Professor efter sai. Tidgren. Men kan Tengström
bli Tlieolog, då täckes Herr Cancellie-Bådet ocli Biddaren ifr. Upsala gifva oss förslag på en skieklig knguar. SS. professor; ty kär
kaiva vi ej något dugligt ämne nu för tiden.
Men jag vågar ej längre missbruka Herr Cancellie-Bådets tolamod; litan sluter med försäkran om den oaflåtel. vördnad, kvaimed
jag bar aran framkärda
Yälborne Herr Cancellie-Badet ocli Biddarens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili i. H. Liden
Åbo d. 26 Decenib. 1788.
Ankoin ej förr tili Norrk. än d. 8
Martii, då 10 Finska Postor på on
gång anländo.

Högädle Herr Professor
Efter lång försummelse får jag nu aran at besvara Herr Professorens kärkomna bref af d. 1 Julii. Huru många märkeliga liändelser, bafva icke sedän timat, ocli livilket rikt ämne, fast ty värr
icke altid angenämt, bar ej detta balfva året gifvit tilkommande
Häfdeteknare til betraktelser! Men jag ärnar icke anticipera deras
göromål; eburu ofta jag värit frestad af den ideen, at för mig sjelf
uptekna blotta facta, som under mine ögon el. i närmaste grannskapet förelupit, så snart jag fått reda på deras värkeliga beskaffenbet, befriad ifr. de tilsatser med bvilka den ene pryder ocb den
andre svärtar dem. Men detta arbetet vore icke lätt at med besked
värkställa!
Af Handlingarne om 1682 års liiksdag, bar jag försålt 22 Exemplar, för bvilka bärhos följa pgr, Ellofva Eikscll. specie. För 4 andre
Exemplar, som jag skickat til någre bekante i landsorterne, väntar
jag snart betalning; ocli tager äfven så inånge med mig på en resa
som jag i morgon ärnar anträda upp til min födelse-ort: så at jag

vid min återkomst, vil Gud, inom tilkommande Jannarii månads
slnt, boppas knnna remittera öfver åter en summa. Det var barin,
at jag ej förut visste af Herr Professorens upsåt at utgifva denna
interessante sambng; ty vårt Acad. Bibliotbek bar (genom Capit.
Kalms berömliga upmärksambet på sådane litencinielia [?]) fått Fragmenter i förvar af en Journal som Ofverste Klingsporr vid Nyl. ocb
Tavasteb. Läns Dragoner (bvilken föll i slaget vid Clissow), fört öf.
hela sin lefnad, ocb som lian jämväl kivistät b:te Hiksdag, så bar
lian deröfver någre värkel. interessante efterrättelser, af bvilka jag
gerna velat lämna del. Jag skref af detta stycke i afsikt at sända
det öfver til Herr Professoren; men Probsten Nordin, för bvilken
jag i sommars visade det, tog det af mig. Om det roar Herr Professoren, så skal jag vid min återkomst, taga deraf ny afskrift, ocb
densamma öfversända. Det är belt kårt; men för samlingens skull,
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kan det förtjena at vara med; ooh skal det vara mig en särdeles
fägnad, om jag genom dess meddelande kan visa något vedermäle
af den tacksamket hvartil jag är förpliktad för det exemplar Herr
Professoren mig täckts förära, äfvensom för de flere andre skrifter
Herr Professoren behagat mig tilsända. Jag skulle nu straxt öfversändt detta papper; men jag har värkel. ej hunnit afskrifva det, för
en myckenliet göromål som mig denna tiden öfverhopat, då jag
dessntom, af vänskap för vår afl. Prof. Tidgren, sidstledne Termin
åtog mig at jämväl bestrida hans lectioner. Men liärnäst lioppas
jag få större ledigliet, då jag torde kurnia tjena med någre flere
bitar ur de samlingar vårt Bibkk nyl. erhållit.
Altför gerna liade jag vid min vistelse i sommars på andra
sidan liafvet, önskat at göra en skutt åt Norrköping: men dels var
jag så sysselsatt i Stockholm at copiera en hop för mig nödige handlingar, och dels var inquietuden om hemortens öde, under de då
upkomne farlige ställningar, så stor, at jag föga mod eller munterhet
hade at skilja mig ämm längre iti'. Åbo. Gud väre lof, at allt det
onda ej hände, som vi befarade! Men Herr Professoren kan tanka
i hvad oro man här var, då fienden stationerade sig vid Hangö udd
(som väre behagade öfvergifva, och derigenom gifva Eyssen tilfälle
at afbryta sjö-communicationen emellan vår armee och Sverige), ej
längre ifr. Åbo skärgård, än at alla hans vakt-skott hördes af dem
som bodde några mil utom staden. Gud ske lof, at lian dock ej
visste nyttja sin fördel, ulan låg där likasom af en lethargie betagen, intil dess någre beväpnade fartyg hunno komma vår skärgård
til betäckning! Men detta är förbi; den Högste förläne, at ej större
förskräckelser oss framdeles mä förestå.
Jag hade i Upsala tilfälle at se den flitige Bibl. Aurivillius
arbeta med mönstringen af Bibliotheca Lideniana, hvarifrån Upsala
fick en skön tilökning; och tviflar ej, det Herrar Lundenses nu lära
vara syslosatte at uttaga sin lott. Som jag ej känner deras opes
librarise, så vet jag väl ej kuru mycket efter deras vai må för Åbo
blifva öfrigt; men som hvad vi få, är en grace af gifvaren, hvartil
vi ej den minsta förtjest äge, blir allt oss så mycket kärkomnare,
och skal tjena oss til så mycket större skäl at värdera gåfvan. Gud
låte oss allenast få fred, ty så inquiet jag annars vore, at få förnimma hvad oss kan komma at tilfalla, så tilstår jag, at så länge
vårt öde är så vacklande, denna min begärelse mycket hammas.
Huru giad skal icke deremot, sedän vi blifvit försäkrade om det
lugn, utom hvilket muserne icke gerna trifvas, den occupationen
blifva mig, at utröna huru stor förökning vi skole viima! Herr Professorens benägna löfte, at ändock särskildt tanka på vårt Bibliothek,
fägnar mig imedlertid hjerteligen, på våre Musers vägnar; ty jag
20
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tröstar mig, livad vara allmänna bekymmer angår, med det gamla
lioppet: dabit Deus his quoque finem. Den rara Abc Boken bar
jag iinedlertid upstält i Bibkt, ocb anteknat såsom en förelöpare;
samt aflägger derföre skyldigaste tacksägelse.
Jag berättade i mit förra, om den ked af missväxter soin plågat Finland i flere år. Nu i denna höst, fick, Gudi lof, Landtmannen, nastan öfver kela landet så i rättan tid, och se en härlig brodd,
kvars like vi ej på 10 år fått skåda. Gud låte oss allenast sjelfve
få skära, kvad vi genom den Högstes välsignelse hoppas at jorden
Barbarus kas segetes! Nyland
skal bära, at det ej må ketä
Finland,
province
i
soin i köstas kade svag brodd;
var den enda
så mycket ömkligare för invånarena, som missväxten kela tiden mäst
plågat dem. Månge på den orten, aro redan litan bröd föda, ock
säden är så dyr, at kronan inåste på sine ställen betala 5 E. för en
tumia råg. Nu är väl sant, at detta egentl. sker, då i brist af contant, betalningen sker genom Commissariatets sedlar; men det värkar dock på sädes-priset, til den fattigas svåra känning. En armee
i et så beskaffadt land, kar ej för sig de kugneligaste prospecter
til våren; ock ej keller de usle invånarena; soin dock genom armeen
kaft ej obetydlig förtjenst, ekuru marcker ock inquarteringar tilkka
värit ock äro dem til en svår tunga. Här i Äbo-län, är markgången
för en t. Eåg 4 E., som är okördt! Ock kuru svårt är ej, at ifr.
Sverige släpa kit säd, om ock där är tilgång, samt kafvet af denna
stränga köld så lägger sig, at foror deröfver kuuna framskaffas.
Yid obekagiiga utsikter, väckes lätt minnet af framfarna olyckor;
jag kan således ej afkålla mig ifr. at tanka på den faseliga Hungersnöden i slutet af K. Carl XI regering. Är det ej förskräckkgt, at
blott i Nylands- ock Tavastekus-Län, enl:t ofvannämde Klingsporrs
intygande (som då var där Yice-Landsköfdinge, ock lät anställa sorgfälkg I'ansakning öfver denna olycka) öfv. 28,000 personer svulto
ikjäl, så at somliga kela byar blefvo öde? Ock det, oaktadt Konungen ingalunda försummade, så snart vederbörl. rapporter inkommo
(som dock, ty värr, skedde merendels försent), at bispringa sinä
nödstälde undersåtare, både ur sine magasiner ock med ansenl. kjelp
ifr. Lifland. Men jag vänder mig bårt ifr. dessa ängsliga ämnen.
Om Pröf:r Sckultens i Norrköping kände ledsamket, berättade
kan mig kela tilgången, ock var föga upbygd af vederbörandes tanklösa nit. Men nu lärer lian glömt altsammans; käldst kan är så
modig, at kan midt i denna krigiska ock critiska tid vågar at gifta
sig, med en ung ock vacker Fröken Finkenberg, en afskedad Lieutenants dotter i kans grannskap. Hän är ägare af kalftannat Eustkåld
i vår skär, ock bar där byggt ock rastat vederbörligen, för at kumia
kerbergera Fru ock famille.
—■—
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Vi gjorde et ganska godt byte af ProCantzler! både i anseende
partier,
til
erfarenliet i ärenderne, ocb fogbgbet emot Academici
samt ocb synnerkn. Hau reser nti Norr-orakring, efter en vecka,
til Eiksdagen; en besvärlig resa nog för en 7Q års man, häldst då
den ej med ledige sinnen kan ske. Gnd låte allmänne rådslagen
där blifva patriotiska (i ordets ratta bemärkelse), visa ocb moderate
å alla sidor! til både Konnngens ocb Fäderneslandets sanna bästa!
Academien bar detta år gjort 2:ne betydliga förluster, i det
först Philos. Adjuncten M. And. Eöring, ocb sedän Prof. Tidgren
medelst döden afgått. Den förre var en nng man af en förträffl.
cbaracter, godt bnfvnd ocb goda nndervisningsgåfvor; Chemien var
egentel. hans force, livari lian var sai. Prof. Bergmans eleve. Men
innan lian reste til Upsala, bade lian bar i Matbesi ocb Pbysiken
lagt lasta grunder. Agde dessutom god smak, ocb angenämt upförande. Tidgren känner Herr Professoren. Hans Cbaracter var lika
så förträffbg; vi förlorade i bonom en flitig lärare, soin med mycken
läsning förenade god smak, ocb ägde mångfaldig kunskap. Hebr.
ocb de dermed närskylde språk, voro ej bans bnfvndsak; men lian
böll på at i dem arbeta npp sig med mycken force, ocb visste at
göra sin undervisning ej mindre angenäm än nyttig. I ali m anna,
lefnaden var lian nplyst medborgare, ocb innoin Consist. Acad. en
förståndig ocb foglig medlem. Yi sakne bonom allmänt, ocb bjerteligen! Ocb det så mycket mer, soin vi ej vete bvar vi skole få
en man, soin värdigt fyller bans mm. Hos oss, sakne vi et sådant
ämne; ocb den förlägenbet livari vårt aflönings-värk i dessa åren
blifvit försatt, ger oss ej mycket bopp at ifr. de andre Academierne
eibålla skiokebge män, då de i början måste tjena utan lön. Yår
snälle Tbeol. Adjunct Tengström, går bäldre in i sin egen facnltet,
om Domprobste-syslan ocb den följande vacancen, kan inom Academien besättas, såsom vi boppas.
Någre nnge män vid Academien bafva företagit sig, at åter
utgifva Tidningar bärstädes, ungefärl. efter den förra planen. Få
se, burn det för elein vil lyckas. Jag bar lofvat understödja dem
med hvarjehanda Historiska materialier. At börja med, bar jag nr
Österbotn. Nations Bokförråd meddelat dem en slags Cbrönica öfver
det långvariga kriget ifr. 1700 til 1721, så vida det rörde Finland
ocb särdeles Osterbotten upsatt af en Hådman i G. Carleby, bvilken
den tiden var student, ocb eftertänksam nog at nptekna det märkvärdigaste soin sig bar tildrog. Detta styeket är ej utan sit värde;
ocb utvisar en likhet emeilan våre anstalter i alla tider, soin lärer
böra til svenska folkets egenbeter! Ur Bibliotbekets samlingar, skal
jag ock låta en liop saker efter hand inflyta; om _ företagandet bar
framgång. Den soin vil blifva ägare af dessa blad, mot 32 sk. prse-
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numeration, kan requirera clem genom närmaste post-contoir; ocb
lär för 16 sk. tilökning kunna erbålla dem bvarje vecka med
posten.
I nasta Termin skal framl. Biskop Haartmans Boksamling säljas: Catalogen tryckes som bäst. Af mine Annott. in Cbronicon
Episcopor. Eini. har jag åter låtit trycka 4 stycken (p. 11—14); soin
jag framdeles, vil Glud, skal liafya aran at meddela.
Nyl. uplästes i våra kyrkor Kongi. Majs:ts varning til Finlands
inbyggare, at ej låta förleda sig af fiendens stämplingar, ocb det
bekanta Independence-projectet, m. m. Det kan vara väl, at folkets
trobet nplifvas. Men om någon misstanka legat til grund, at Finnarne fattat minsta skymt af böjelse för et sådant lika dåraktigt
som brotsligt project, så sker mine Landsmän liögsta orätt. Kanske
4 el. 6 adelige vindbeutlar, som boppats at derigenom kufva sine
landsmän, ocb på Lifländska foten göra dem til trälar, fattat värkeligt tycke för en sadan idee, som visse emissarier för sine förtrogne vågat at framkasta; men en så plunip snara har af alla tänkande menniskor blifvit med lika afsky som förakt ansedd: ocb
menigbeten har aldrig hört den omtalas. Yår menigbet batar Kyssen ocb bans beskydd,
(hvars beskaffenbet de nogsamt af egen
ocb sine grannars erfarenbet fått lära kanna), så bjerteligen, at jag
ej ville råda någon at proponera dem et sådant project: deras förtroende för Konungen ocb misstroende för Herrarne, är ock så stort,
at det är en fullkoml. omöjeligbet, annorlunda än med det starkaste
våld, at kumia bibringa dem minsta böjelse för en sådan galen idee.
Huru långt visse Cbefer för våre Kegementer måge entrerat deri
det må Glud veta: ty hela den saken är ännu bölgd med mycket
mörker. Men då de ville försöka, at skaffa sig visse possessionaters
ocb ståndspersoners accession til sit steg, bvilket likväl ingalunda
så plumpt proponerades til deras bifall; så fingo de snart förnimma,
at de på folkets tänkesätt grufvel. missräknat sig. De äro så batade,
at våre officerare knapt vågade, vid bemkomsten, visa sig här på
gatorna; ocb almogen satte i fråga, om de skulle inrymma torpen
åt sine bemtågande soldater, tils desse ådagalade lika missnöje, soin
ock ingalunda var förstäldt, med sine befälbafvares upförande, soin
deras hemmavarande landsmän. Blott en proposition ocb en vink,
vore tilfyllest, at bringa hela menigbeten i•— fureur! bvarifrån oss
Gud bevare! alla sinnen äro bögst eldfängde; ocb efter vanligbeten,
mera försedde med nit, än med eftertanka. Men nog bärom!
De regementer bär legat, bafva quarlämnat et förfärbgt antal
sjuka. Man bar på vårt slott inrättat et sjukbns för circa 300 män.
Anstalterne därvid, äro efter vanligbeten. Stadens invånare bafva
af berömlig nit sammanskutit til anskaffande af de oumbärligaste
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förnödenheter, sängkläcler, visse mat-persedlar etc. åt de sjnke, som
merendels aro af Helsinge-Wästgötha, Dals-Jönköpings etc. regementer. Såsom nastan inge fältskärer ocli aldeles ingen Medicus
var dervid at tilgå; hafva väre Medici, Ass:r Bergman, Prof. Hellenius ock Pr. Haartman, af medlidande åtagit sig at vårda de sjnka,
ocli påmint allt hvad de orckat, om nödige anstalters vidtagande
til deras räddning. Medicinska anstalterne vid armeen!*) Derföre
dö så månge af det sköna manskapet! Jag kan ej utan fasa erinra
mig vårt sidsta olyckliga ocli nesliga Finska krig; då af 50,000 man
utvalde troupper, vid den skamliga Capitulationen vid Helsingfors
blott 13,000 voro öfrige; ocli blott et enda fältslag, det nog obetydliga vid Wilmanstrand, liade förefallit. De öfrige omkommo af fältsjukor ocli
vanskötsel. Jag bar sedt en syn vid Hangö-ndd, där
Orlogs flottan då låg, bvilken jag ville glömma. En sand-däld, där
de begrofvo sine döde, är ännu beströdd med bufvud skålar ocli
menniskoben, sedän vädret bårtfört sanden livarmed de blefvo öfverbölgde! Hnshållningen, diäten, vården på Orlogs flottan, var denna
g&ngen ojämförligen bättre. Här Helsinge Regementet för 14 dagar
sedän i den bittraste köld marcberade härifr. tilbaka til gränsen,
skaddes månge, eliuru stadens invånare täflade at med strumpor,
myssor, vantar, skor, tröjor, balsdukar etc. förse detta vackra ocb
beskedliga manskap: men alla liunno ej tilräckel. hjeljias. Hu ligger
här en commendering af manskap soin tjent til besättning på en del
af armeens flotta.
Hai’ Herr Professoren baft tilfälle at se det
arbete om krigs förande i Finland, som sai. Grefve Ehrensvärd i
Ms efter sig lämnat, ocli önskligt vore, at månge af väre Höfvidsmän hade i sine händer? Redan den nnderbge campagne som i
sommars skedde, visar hvad odödel. förtjenster anläggaren af Sveaborg ocli armeens flotta äger om fäderneslandet. Jag bar nastan
fått ny lust, at låta trycka mit eliuru så ganska ofullkomlige åminnelse Tai, hallit här i Academien öfver denne store niannen, hvars
namn i Finland blifver oförgäteligt! Men jag måste väl en gång
sluta detta långa bref. Herr Professoren täckes förlåta min vidlöfftighet: det är en lättnad under obehagbga känslor, at få språka,
eliuru ock frånvarande med en vänn! Den Högste förbarme sig så
väl öfver . hela fäderneslandet, som oss enskildfr. Ocli låte jämväl
det nu snart tilstundande års-skiftet medföra ämnen til gladare
—•

*) Yåre Regementors roscrver, et skunt ungt manskap, hvaraf minsta delen
åtorkom til sine hem-orter, ooh större delen af desso med fältsjukor behäftade, dö efter
hand ej allonast sjolfve hårt, utan utsprida ock smittosamma sjukdomar i provincerne,
af hvilka et grufveligt härjande är at befara! Donna corpsens bcskaffonhet lär i
Sverige vara föga känd: men doss ude i sommars ännu mindre!
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kansioi 1 ! Deribland voro visserl. den en ibl. de ljufligastc för
mig, at få böra det Herr Professorens bälsa tagit en önskeligare
vändning.
Med oaflåtelig högaktning frambärdar
Högädle Herr Professorens
ödmj tj:e.
H. G. Porthan.

Tili J. H. Liden.
Iho cl.

26 Febr. 1789.

Högädle Herr Professor.
Ehuru fatal vår postgång öfv. Hafvet i år värit, boppades jag
likväl, at mit bref som jag i förl. års slut, kårt för min vanliga Julresa at besöka min gamla Pader, bade aran at til Herr Professoren
afsända, skulle hunnit fram innan menföret inföll; men af Herr Professorens angenäma skrifvelse, dat. d. 26 sidstl. Januarii, fick jag,
til min haun se, at det stadnat quar på Ekerö. Det innehöll redogörelse för min bokliandel, och de pgr h:ka jag incasserat; hvarföre jag ansåg rådligast at recommendera detsamma. Jag må icke
tro, at Hafvet så länge förblifver ofarbart, at detta sednare, hvilket
jag skickar Norra vägen, hinner framkomma innan det förra; och
derföre förbigår jag nu at uprepa hvad jag derutinnan vidlöftigt
skrifvit.
Eör det mig tilsände äreminnet öfv. Thunberg, aflägger jag
ödmjuk tacksägelse. Det är interessant; ehuru auctor för nyss synes
lasit Tacitus, särdeles Yita Agricolaa, iiman lian begynte sit arbete.
Til någon slags vedergällning, sänder jag härhos l:o Auctions-Catalogen öfver framl. Biskop Haartmans Böcker, hvartil vårt Acad.
Bibhs dupletter aro såsom et Bihang fogade, h:ka man vid samma
tilfälle ärnar föryttra. Yore där å orten någon hugad at inropa
någon af de på denna Catalog nptagne böcker, vil jag gerna dervid
tilbjuda min tjenst, allenast priserne, til hvilka man vil gå, utmärkas.
Auctionen torde ej kuuna begynnas förrän i April månad. 2;o Det
kårta Transsumt ur framl. Ofverstens vid Hyi. och Tavastehus Läns
Dragoner, Adolph Magnus Klingspors egenhändigt förde Journal
(ifrån hans första ungdom, öfver sine dagliga göromål och händelser), om hvilket jag vil minnas mig redan tilförene hafva skrifvit,
nami. rörande 1682 års Riksdag. Om jag förut vetat af Herr Pro-
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fessorens prisvärda föresats at utgifva b:te Eiksdags Handlingar, så
hade jag altför gerna velat tjena med detta lilla snpplement, bvilket,
såsom Herr Pröfessoren lärer fiima, ej är utan sin merite. Om sjelfva
Ms. som Capit. Kalm förskaffat vårt Acad. Bibliotbek, menar jag
mig tilförene liafva nämnt; det innebåller värkl. en kop interessante
saker, elmru inblandade med lians liushålls- ocli andre private affairer: deribl. anecdoter om visse den tidens ämbetsmän, bvad lian
måst gifva den ocb den i mutor för at drifva igenom sinä många i
ani. af Eeductionen upkomne processer, m. m. För ro skull, bar
jag i Transsumtet infört några saker bvilka ej böra til b:te Eiksdags Historia, för at visa författarens sätt at göra antekningar; de
kurnia utelämnas, i fall documentet skal tryckas. Om, såsom jag
väl tror, Herr Professoren icke bar lägenbet, nu så långt efteråt,
at låta trycka det såsom Bihang til de förr utgifne Handlingarne;
så skal jag låta införa det nti de af någre ynglingar härstädes med
detta års början påbegynte Aho nya Tidningar, til bvilka jag meddelar dem hvarjebanda stycken som kunna tjena til uplysning egentl.
i Finlands Historia. Härom väntar jag Herr Professorens yttrande.
Om väre Acad. saker, bar jag föga at heratta. Yi vete ej bvem
som skal lios oss blifva Domprobst; vi boppas dock, at någon af
de föreslagne skal nämnas. Til L. L. sacrar. professionen är ännu
icke förslag uprättaclt; sökande äro vår Tbeol. Adjunct Tengström,
Tbeol. Docens M. Bonsdorf, ocb en kyrkob. ifr. landet, Hirn, som
bär förnt var Linguar. Docens, (ocb för lavilleen bans svåger Prof.
Haartman, bonom ovitterkn gjort ansökning, efter ej flere sökande
sig anmält), samt en ung M. Malmström ifr. Upsala, bvars ansökning dock post fatalia anlände. Utoin den inflnence kriget bar på
vår ställning, soin i fall af olyckbg utgång visar oss i prospect
Pernaus öde, så är lönernes oskick i pbilosopbiska ocb Medic. Faculteterne, genom framl. Ass. Haartmans nya inrättningar, m. m.
sådant, at dugbge ämnen, som bafva någon ntsikt til npkomst annorstädes, föga vilja gå in vid vår Academie. En bugnande syn, för
den som ömmar Academiens ocb väre stackars Landsmäns väl! Huru
det skal gå med den nya Anat. professionen, kunne vi ej veta; vi
bafve skrifvit til vår Cantzler, men ej fått svar: Haartman är sjelfskrefven til flyttning, ocb blir Med. Practicse Professor med fulla
indelta lönen: D:n Pipping bar survivance på successionen til Anat.
profession efter bonom, med vilkor af et Acad. specimens utgifvande
ocb försvarande. Detta vilkor bar lian ej fullgjort, ocb kan såsom
tilkka Eeg. Eältskär vid LifDragonerne, nn under kriget ej fullgöra
det. Medlertid står syslan ledig; ocb lian lärer ej beller med andra
vilkor vilja bafva den, än at få combinera den med sin nu ägande
sysiä, då Acad. icke kan vänta mycket gagn af bonom. Yår ung-
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dom bereder sig allt hvad den hinner til Magister-promotion i somnami. våre publike affairer lämna oss därtil lugn! Ocb
som en del af mine Colleger ej idas med at prsssidera, så får jag
denna termin lof at disputera nastan så flitigt soin fordom Prof.
Ekennan i Upsala; ocli det de omni scibili! som är en rätt ledsam
Commission; men det vore ock liårdt at strandsätta ynglingar, som
tro sin lycka deraf bero! I Åbo nya Tidn. skal införas en förtekning på yåra Disputationer.
Om min öfverresa til Stockholm i förl. sommars, åberopar jag
mig hvad jag skrifvit i mit sidsta bref. Likaledes om den del Herr
Professoren benäget täckts af sin Boksamling äimiä åt vår fattiga
Bibliotheca Academica. Herr Professorens förklarade ytterligare
välvilja för denna min pupill, kan ej annat än hjertel. fägna mig;
ehuru de melancholiska tankar hvilka våre allmänna sakers läge
som oftast npyäcka, då ocli då likasom med et raoin betäcka både
mit hopp och min fägnad! Gnd låte denna tökna lyckekn skingras!
Yi lefve nu här så mycket mera deruti insvepte, som postgångens
hämmande öfver Hafvet, gör äfven alla underrättelser ifr. den påbegynta Piksdagen långsamma ocli sparsamma. Hvad nnderliga
händelser, nnderliga anstalter, underl. belägenhet som oss bekymra!
Om ocli hvad hjelp eller tröst i allt detta af Piksdagen må vara at
hoppas vet den Högste. Menighetens ifver hos oss snarare ökes än
minskas; lycka är, at den tillika är så sedig! Dyrheten stiger hos
oss grufvehgen: en tumia Eåg kostar i Åbo 5 EiksclL, som är ntan
exempel. Det fattiga folket, som skal dagel. köpa sinä behof, har
en ryslig prospect för sig. De statsfångars antal, soin hitföras arresterade, och med hvilkas bårtskickande til Stockholm väntas tils
hafvet bhfver farbart, ökas efter hand. Utom Baron Hastfer, som
ligger quar på Ekerö, bevakas här i staden Gen. Maj. B. Carl Armfelt, Öfverstarne Montgommery, von Otter och Hästesko, OfversteLieut. (och Ofversten i Anneen) Gr. Lejonstedt, B. Klingspor, och
Enehjelm, och en v. Törne, Cap. el. Lieut. som är Armfelts cousin
och värit hans adjntant. 2:ne andre hans Adjutanter, Maj. Klick
och Cap. Ladan, skola flytt öfv. gränsen til Eyssland, äfvensom den
mar; i f ali

bekante Brefbäraren Major Jägerhorn. Alle af de Finske Regementerne. Smått folk går jag förbi! Deras förhållande, det öde de
förtjent, och det som dem kan förestå, äro allt saker öfver mit begrep. Yid gränsen är allt tyst; men fältsjukan har ej somnat: jag
förskräcks, när jag tänker derpå! Sjukdom och mortalitet har tillika öfver hela landet sig olyckel. ntbredt. Hvad syn våre Tabeller
för detta år skola gifva oss! Men jag vänder mig ifr. dessa ängsliga betraktelser. Gnd förläne oss fred! och låte oss få den hederlig eller drägehg!
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Yåre Medici, som af ädelmod åtogo sig at sköta de sjuka af
armeen som på Åbo slott aro samlade, bafva mottagit en farlig Commission. Prof. Haartman, som första månaden skötte dem, då alla
anstalter voro i största oordning, blef tillika med en af de Med.
studiosis som bonom biträdde, oaktadt ali varsamliet, af den bäftiga
smittan angrepen; ocb bägge voi'o på vägen at göra sinä patienter
följe tili evigheten: dock bafva de nu så vida öfvervmmit sjukdomen, at de äro utom fara. Prof. Hellenius, som efterträdde lionom
i denna vård, bar värit lyckligare; ocb sjukdomens bäftigbet bar nn
brutit sig: sedän manskapet kömmit i bequämliga quarter, ocb de
sjnke fått öm ocb förståndig skötsel m. m., bvartil denna stads invånare med berömlig bjelpsambet bidragit.
Prof. Hagemans död, bar ock bedröfvat mig, rätt mycket. Jag
råkade lionom i sommars under mit besök i Upsala. Nyl. bade jag
bref ifr. Hr Canc. Pädet Posenstein, at ock Prof. Floderus legat
sjuk, utan allt bopp om restitution. Vara Academier bafva på en
tid af icke många år lidit förluster, som måste omina bvar ocb en
van af vår literaturs flor ocb gians!
Prof. Schnlten som nu är Landtbo, ocli inkommit såsom andre
Landtboar, endast til marknaden, låter lios Herr Professoren anmäla
sin hälsning! Sedän hän i sommars var fången i Norrköping, så
lät lian vid hemkomsten fånga sig af en vacker fröken i sit grannskap; ocli har haft det courage, at mit nnder brinnande krig gifta
sig. De öfrige af mine vänner och ämbetsbröder, som hafva den
lyckan at af Herr Professoren vara kände, aro friske, ochlåtajämväl liälsa.

Med oföränderlig högaktning och vänskap har jag äran at framhärda
Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Gahr. Porthan.
P. S. Nu berättas åter, at de bärvarande statsfångar skola
föras norr-omkring, el. åtminstone öfver Quarken til Stockholm.

21

Tili P. F. Aurivillius,
Bosv. å. 1 Apr.

Åbo d. 27 Febr. 1789.

Högädle Herr Professor ocli Bibliotliecarie.
Med sidsta post bade jag yäl den aran at öfversända et incomplet exemplar af hosgående Auctions-Catalog; men sänder im, jämte
snpplementet, et annat complett, för at meddelas Bok-älskare, i fall
något til äfventyrs deribl. kan åstnndas, då jag gerna vil åtaga mig
Commission derom, i fall ej någon annan bekant bar vore at tilgå.
Men såge då gerna, at priserne til b:ka man vil gå, utsättas. Bibangen innebålla dnpletter, dels ifr. vårt Acad. Bibliothek, dels ifr.
en privat Boksamling. Ånctionen lärer ej kunna börjas förr än i
April månad.
Ibl. de böcker som för vårt Bibkk blifvit i Upsala på auction
upköpte ocb b:ka Herr Professoren gunstigt täcktes nedlägga ocb
hitsända, funnos någre soin på räkningen ej voro uptagne: som de
stå i förvar på Acad. Bibl. ocb jag nu ej mins Inka de voro, skal
jag bärnäst hafva aran at nämna dem. Det mins jag dock, at ibl.
dem var Meursius de Coronis, som vårt Bibbt ej äger, ocb vi således gerna ville bebålla, i fall den ej redan tilbörer någon annan.
Den rara Finska Abc-boken h:ken Herr Professoren täckts cedera
oss, är ej beller på någon räkning uptagen; jag vet ej, om det bändt
af giömska? Den sällsynte Tyska Boken Unbemannte [l] Gedult
von G. K. V. H. 1659, som Herr Professoren täcktes förära vårt Ac.
Bibliotbek, tyckte jag var af någon Svensk författare bvars namu
Herr Professoren nämde; men jag försummade at antekna det, ocb
bar förgätit detsamma: beder fördenskull at derom gunstigt blifva
underrättad.

Den saknad ej mindre Academien ocb Litteratnren, än Herr
Professoren enskildt, medelst Herr Profess. Hagemans dödsfall måst
vidkännas, bar ock rört mig bjerteligen i flere afseenden; ocb beMagar jag npriktigt denna förlust! Yår litteratur bar på en tid af
icke många år, förlorat män som icke lätt kunna ersättas.
Det bekymmer som våre ällinänne sakers ställning besynnerl.
oss bär i Finland förorsakar, förenar sig med slike förluster, at ej
göra prospect angenäm! Den Högste styre allt til det bästa!
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Om Herr Professoren gör mig den aran och skrifver mig tili,
så becler jag at blifva underrättad hnru Herr Ph. Adj. Knös nu mår,
och om hän vistas vid Acadeinien.

Med oföränderl. högaktning framhärdar
Högädle Herr Professorens och Bibliothecariens
ödmjuke tjenare
H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo cl. 26 Maji 1789.

Högädle Herr Professor och Bibliothecarie.
Sedän sjöfarten til Stockholm nu blifvit öppen, har jag i en
låda inlagt de böcker, som jag på Haartmanska anction för Herrarnes i Upsala räkning inropat, och gifvit Skepparen ordres at aflämna
den på Swederi Boklåda i Stockholm, hvarifrån den altså bör afhämtas. Ladan är märkt med l-PA, På hela denna handel följer
nota härhos; hvaraf kan tillika ses, hvilka böcker hvardera af Herrar committenter tilhöra, och til hvad pris böckeme gått. Til Hr
Adjuncten Knös har jag dessntom särskildt skrifvit, som härhos
bilägges; och hoppas jag Herr Professoren täckes hafva besvär at
tilställa honom så väl brefvet som böckerne: det kan hända, at hän
redan är Präst, men jag har dock ej ännu derom erhållit någon
säker underrättelse. Utom de på notan ntsatte böcker, tilhöra honom
ock Terseri Cateches, Lindells Cantilense, och några numrer af Aho
Tidn. för 85, som i samma låda finnas inlagde.
Haartmanska böckerne gingo emot ali förmodan tämmel. högt:
derföre fick Herr Prof. Ohristiernin, som utsatt låga priser, ej många:
en del af octaverne voro ock bårtgångne, innan jag hade aran at
erhålla Herr Professorens bref.
Pör Herr Professorens egen räkning erhöllos ej andr'e än in
N:o
4:o
244 Salonii Edition af Aho Hofrätts Universaler, h:kas pris
var utsatt til 16 sk. specie, *) och K:o 319, 18 st. Afhandlingar, h:kas
pris var utsatt til 32 sk. och som, när de stego til 16 sk. jag nästan
ångrade at hafva inropat: få nu se, om jag gjort väl el. illa. K:o
*) Af denna Samling utgifver vår Boktryckare Frenckell en förökad Edition,
hvaraf förra delen redan är tryckt, ooh den sednare snart I'ägges under pressen.
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100 in 8:o Hegelmajer hade jag lof at betala med 24 sk. men ökade 8 r.
tili, då jag fick boken, och hoppas liafva gjort väl, ty exemplaret kostar
mycket deröfver. För öfrigt hana jag i tid blifva underrättad om de
articlar som på den först erhållne förtekningen borde utstrykas.
Det stycket af Breviarium (rättare Missale) Aboense som var
til sain, var så illa faret, at jag ej vågade köpa det; jag skal se
til, om jag icke kan skaffa Upsala Bibkk et något bättre Exemplar. LandChartorna stego til et aldeles oväntadt pris; ocb kunde
derföre ej fås. Hvarken Meursius el. den Finska Abc boken voro
på vårt Bibks räkning upförde: Herr Professoren täckes således af
den summa som för de på Haartmanska auctionen uphandlade böcker
mig skal tilsändas, för dem afdraga 34 sk. specie.
De böcker, som utan at af oss vara requirerade el:r betalte,
blefvo hitsände, voro (förutan Meursius) Bichardsons Grammar of
the Arabick Language, N:o 1,458 in 4:o, och Wolfit Historia Lexicorum Hebraicorum, m. m. N:o 236 in 8:o. I fall ej någon annan
ägare til dem sig anmält och reclamerat sin rätt, är jag villig at
behålla dem; ty jag föreställer mig at priset ej lärer gått altför
högt; hvarom jag anhåller at blifva underrättad. Men böra de återsändas, så skal jag på erhållen kunskap derom, äfven derom draga
tidig försorg.
För underrättelsen om den Tyska Boken som Herr Professoren
täcktes til vårt Acad. Bibliothek förära, aflägger jag skyldig tacksägelse.
Med någon af väre Eiksdagsmän, tog jag mig den friheten at
til Herr Professoren sända 2:ne Exemplar af min Hist. Bibliothecae
Aboensis, för at lämna det ena til Hr Adj. Knös och det andra til
Hr Mag. Flintenberg, i fall de ännu icke fått deraf något exemplar.
Om desse Herr Professoren blifvit tilstälde, el. framdeles tilställas,
beder jag at Herr Professoren täckes liafva besvär med deras utdelande til b:te Herrar.
I sidste måndags afled oförmodl. vår Demonstrator Botanices
Dr Dahl; som af våre Natural-Historici ganska mycket saknas. Om
den besynnerl. orsaken til hans död, genom det at magen brustit,
såsom vid anstäld obduction erfors, lära våre Medici ej underlåta
at lämna vederbörlig uplysning i något publikt arbete. Yi hafve
inom mindre än et år förlorat trenne snälle Academici; så at detta
år för bägge Academierne värit oblidt.
G:le Hr Secr. Gahm har härtils värit vårt Bibltis commissionair
i Stockholm; så at om Disputationerne ifr. Upsala aflämnas til honom,
så drager lian nog försorg om deras hitsändande. Aflämnas de hos
Kyrkoh. vid Finska församlingen Hr Kgi. Hofpred. Wallenius; så
skaffar ock lian hit dem.

Tili P. F. Anrivillius 1789, 1790.

165

Sedän nu sommaren sig infunnit, infinner sig ock å nyo fruktan för krigets hotande bändelser, hos oss som aro faran så närä.
Den Högste styre allt til det bästa, ock låte oss snart få fägna oss
af en lyckelig fred! Imedlertid berede vi oss allt hvad vi hinne til
at i nasta månad anstalta Magister-Promotion, hvartil 39 Candidater
sig anmält: Gud låte oss äga lugn dertil!
Med fullkomligaste högaktning bar aran at framhärda
Högädle Herr Professorens

ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius,
13osv. d. 25 Aug.

Åbo d. 17 Apr. 1790.

Högädle Herr Professor.
Sora jag just nu på stunden fick höra, det en resande liärifrån
skulle fara åt Upsala; så nyttjar jag tilfället at med lionom tilsända
Herr Professoren förtekning jrå de böcker ur Lidenska Bibkt som
blifvit til vårt Bibkk valde. Med poste skal jag bafva aran at skrifva
ytterligare om sakea: nu skickar jag blott boslagde förtekning i
förväg.
Sjelfva den Catalog på de återstående Lidenske Böckerne,
sände jag redan til Stockholm til Hr Kongi. Secr. Brandel, at vidare försändas. Hän lär väl förskaffa den til Upsala.
Med högaktning bar aran framhärda
Högädle Herr Professorens
ö dmj uke tj enare
H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 10 Maji 1790.

Magnifice Herr Academise Hector.
Med en resande trumpetare, om hvilken jag af Hr Ryttm.
Adlersparre fick kmiskap just då lian skulle afresa, sände jag til
Herr Hector Academias en förtekning på de böcker soin af Lidenska
Bibliotheket för vår Academie blifvit utvalde. Som Herrar Lundenses, af det antal som Upsala lämnat, uttagit så betydlig mängd;
kunde vår lott ej annat än blifva mindre. Men ock denna tilökning
är vacker, och förbinder oss til mycken tacksamhet emot Gifvaren.
Jag bar icke för Åbo begärt någon bok som vi förut äge, ehuru i
et el. annat afseende exemplaret kan vara mindre godt: men olika
editioner aro bärifrån undantagne. Sjelfva Catalogen öfver de til
delniugs lämnade Lidenska böckerne, hoppas jag at Hr Kongi. Secreteraren Brandel redan til Upsala återsändt; deraf kan ses, at Linköpings Bibliotbek, ehuru det sidsta i ordningen, ej blifver lottlöst,
och icke har at klaga öfver Åbo. I fall delningen, enligt hvad i
Catalogen för hvardera Bibliotheket är utmärkt, i Upsala kommer
at ske, så anhåller jag ödmjukast, at Herr Hector Magnificus täckes
så föranstalta, at Åbo Academies lott blifver i lådor inpackad och
til Stockholm öfversänd, at derifrån vidare hit transporteras. Om
lådorna adresseras til Herr Doctor Liideke i Stockholm, så emottager väl lian dem til ytterligare besörjande.
Jag vet icke, om Upsala Bibliotbek är lyckligare at få de
böcker som inrikes tryckas, än Åbo; men hos oss går dermed så
oordentligt til, at jag ledsnar vid hela saken. Af sadan grund bör
det t. ex. ej falla undeiiigt, at jag af Lidenska böckerne begärt N:o
250 i 8;o, Botins utk. til Sv. folkets Historia; ty deraf äge vi et
ganska defect exemplar, livari 2:ne hela tidehvarf felas. Ibland slike
defecter är en, som ännu torde ifrån Upsala kurnia suppleras; nami.
i Canc. H. Berchs Beskr. öfver Svenska mynt och Bkådepenningar,
trykt i Upsala 1773, 4:o, fattas i vårt Exemplar arkon L 1, M m.
I fall möjeligt är, beder jag at Herr Hector Magnificus täckes låta
höra efter, om tilgång ännu är på dessa ark och desamma vid tilfälle hit öfversända.
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Ibland de böcker som funnos i sai. Herr Professor Aurivillii
förträffeliga Boksamling, var ock den nyaste eller Ancliersens rara
edition af Tograi bekanta Arabiska poeme, Utrecht 1707, 8:o. Förmodel. äger Upsala Acad. Bibliothek el. någon Philologus derstädes
densamma. Törs jag af Herr Hector Magnificus begära uplysning?
Om denna editionen äger mycket företräde för Pocockes Oxon. 1661,
8:o, som vårt Bibliotliek äger? Om Golii version t. ex. är mycket
bättre än Erpenii ock Pocockes, om noterne något duga? Ock kvarpå
de orden iterum edidit, som Aneliersen på titelbladet nyttjar, må
bafva afseende?
Annu bar jag ej kunnat få om bänder något dugligt exemplar
af Missale Aboense, men bar hopp at bekomma par fragmenter tili
ifrån någre gde kyrkor; då jag skal försöka, at af dem sammansätta
et någorlunda complett til Upsala Bibliotbeks tjenst. Genom en
sadan busbåUning, bar jag värit i stånd at förse vårt Acad. Bibliotbek med et nästan fullständigt Exemplar.
Krigs-operationerne äro åter vid vår gräns började. Gnd låte
vår armee i år kuuna göra bättre progresser än de förra åren! Den
del af Lif-Eegementet soin legat här i staden öfver vintern, skal i
öfvermorgon marscbera af til Savolax. Men när Lif-Cossakerne skola
npbiyta, vet man ännu icke; det gissas, at de, likasom redan Lätte
Dragonerne, skola embarqueras på Skärgårds-flottan: sådant kan
gifva anledning at tro, det någon descente i fiendens land påtänkes!
Om det soin vid gränsen förefallit, lämna Tidningarne efterrättelse.
Med beständig högaktning bar aran at framhärda
Magnifici Herr Eectors

ödmjuke tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius
T3osv. d. 1 Juu. 1791.

Åbo d. 7 Oct 1790.

Högädle och Yidtberömde Herr Professor.
Yid bemkomsten ifrån min resa upp åt öfra landet, hade jag
den aran ocli det nöjet at firma för mig Herr Professorens gunstiga
skrifvelse af d. 25 sidstl. Angusti, järnte Catalogen på sai. Hr Prof.
Hagemans böcker, hvilken jag bär låtit circulera; ocb bar jag updragit en nng Magister af mine Landsmän, vid namu Frantzen, soin
nu nppebåller sig i Upsala, at dels för Bibliotbekets, dels för min
egen ocb par vänners räkning inropa någre af förb:te räkning [?],
orn de fås til de priser som bonom aro upgifne: jag boppas fördenskul, at bonom lämnas anstånd med betalningen, tils auctionen slutas,
el. så vid lag, ocb bar bedt bonom nnderrätta mig efter band om
summan bvartil min bandel kan stiga, då jag straxt skal öfverstyra
pgrne. Derme Magister Frantzen, som väl är nng til åren, men en
ganska beskedlig ocb icke osnäll yngling, tar jag mig tilkka fribet at
bos Herr Professoren til det bästa recommendera: lian bar värit i
någre år bos mig i pension, och är et ganska godt ämne. Af Herr
Professorens vännskap tilförser jag mig ock, at lian vid tilfälle bos
Herr Professorens Colleger likaledes til det bästa anmäles.
Lidenska böckerne bafva ock lyckeligen öfverkommit; ocb
tackar jag Herr Professoren ödmjukel. för besväret med deras nedläggande ocb bitsändande. Differencen emellan den medsände notan
ocb annotation i Catalogen bärrörde af något misstag bos Mag. Gadolin som afskref notan efter mine antekningar vid Catalogen: Herr
Professoren bar aldeles rätt dömt om min mening; nami. at jag för
vårt Bibbothek åstundade alla de Tomer som Lundenses lämnat quar.
He 2:ne böcker (Scbelborn T. s—B5—8 ocb Resp. Bobem.) som quarblifvit,
kuuna, i fall de ej redan äro til Dr Liideke afsände, nu
lämnas til M. Frantzen, at med dem som vi förmodl. på auction få
handia, i nasta vår bit öfverstyras.
Jag skal ej underlåta, at i nästa Consistorio anmäla saken ang.
inrikes Boktryckeriernes vanl. slarfaktigbet, för at med Herr Professoren göra gemensam sak.
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För exemplaret af Berclrs Mynt-beskrifning, aflägger jag skyldigaste tacksägelse. Det var för vårt Bibkk så mycket angelägnare
at hafya denna Bok complett, som vi begynt småningom samla
Svenske mynt ocli Medailler.
Exemplaret af Missale Aboense beliåller jag til nasta sommar,
då jag lioppas, om Gud iinnar mig bälsan, kumia göra en resa öfver
til Sverige ocli detsamma tillika få aflefverera: imedlertid skal jag
ännu bemöda mig at kunna någorstädes öfverkomma de angelägnaste bladen, näml. det första ocli sidsta, som i detta exemplar, jäinte

flere, saknas.
Missale Upsaliense äge vi icke; således torde vi kunna göra et
byte, af incomplett exemplar mot incomplett, af hvardera stiftets
Missaler; men som dock tjena at pryda sit mini en publik samling.
Tograi liade prof. Malmström med sig; men Mag. G-adolin, som
är min medbjelpare vid Bibkt, ocli för en sin Dispm behöfde se
b:te edition, liade då redan sin Disp. på trycket, ocli kimde således
ej denna gången betjena sig deraf: fick likväl, til härnäst, då andra
delen skal utgifvas, consulera den. Hvarföre jag på lians vägnar är
Herr Professoren mycken tacksägelse skyldig: äfven som för besväret med afskriften ur Palmsköldska samlingen, som jag väl ifr. Dr
Llideke lärer ännu i liöst erliålla.
Hvad förtekn. på Åbo Dispp. angår, så bar jag nti Åbo Tidn.
den tiden de utkommo, infört continuation på Lidenska Catalogen
öfv. dem ifr. 1778 ars slut. Således kan Herr Professoren få igen
titlarne på dem, aldeles efter Prof. Lidens metbode inrättade, i b:te
Tidn. för 1782, N:o 25, 27, 29, 30, 38, intil Yår-Terminens slut 1782.
För 1783 Yår-Terminen i samma Tidn. för b:te år N:o 27, ocli för
Höst-Terminen dersammastädes N;o 51. För 1784 Yår-Termin, i b:te
års Tidn. N:o 24, ocli för Höst-Termin H;o 50 för 1785, i detta års
Tidn. Bibang p. 242 följj. På dem b:ka sedän 1788 års Yår-Termin
utkommit, skal jag bärnäst bafva äran at öfversända en på lika sätt
inrättad förtekning, som jag nu ej bar aldeles färdig. Imedlertid,
som jag lorut, eburu på lösa lappar, anteknat de Dispp. af våre äldre,
som i Prof. Lidens Catalogus äro förbigångne ocli kömmit til min
kunskap, så skal jag af b:te supplementer nu öfversända början, så
långt jag ytterligare bunnit gå dem igenom ocli jämföra dem med
Acad:s samling; skolande fortfara at likaledes öfversända resten.
Jag mins noga, at jag en gång sände öfver til Hr Prof. Liden åtskillige af dem (så många som med rödt bläck äro understrukne);
men fick aldrig veta, om de kommo bonom riktigt tilhanda. Äger
ej Ups. Bibkk dem ännu, så torde jag väl ännu kunna skaffa en del
til at complettera dess samling. Som vi nyl. köpte en stor samling
skal jag innan
dispp. liika ej ännu bunnit bringas i ordning, så
22
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kårt företaga mig elettä arbete, då jag förmodar at åter kumia tjena
Herr Professoren med ytterligare supplementer, kanske äfven på
Upsala äldre Dispp. Ty jag bar redan funnit följ. vara af Liden

utlämnade:
Em. Figrelius:
De Bello. Petr. P. Grubbe, Geval. 2. 1653. 4:o.
Isaac J. Ytmenius:
De Natura et constitutione physices. Petr. L. Laurentinus 1 3/4 .
1646. 4:o.
Yita et morte. Eero A. Grumnceus. 2 */2 1653. 4:o.
Aesch. Petrceus.
Collegii Pbysici Disp. XI de aqua et terra. Joh. J. Burceus.
Ups. 1625, 4:o. 1 3/ 4 .
Så snart jag binner med denna revision til slut, skal jag ej
nnderlåta at meddela bvad jag anmärkt; ocb gör det så myeket
bäldre, som jag gerna önskar at få se Prof. Lidens för samlare så
nyttiga ocb beqnäma Catalog fortsatt komina i dagsljuset.
Som jag, enl. Herr Professorens bilagde Xota, är skyldig för
de bitsände Lidenska böekerne, i fragt til Stockholm, m. m. 2 Rdl.
20 sk., så bilägger jag bärbos betalningen nti en sedel stor 2 Rdl.
24 sk. som går i det närmaste ibop.
Jag vet icke om jag tilförene anbållit bos Herr Professoren,
om et ärende, b:ket jag i annat f ali förgätit. En Herr Baron Mörner
(Lndv.) som studerar i Upsala, bar budit oss til kops Johannis Magni
Metropolia. Soin boken är myeket rar, så ville jag väl gerna lösa
den in för vårt Acad. Bibliotbek, om den kunde fås för någorl. rimbgt pris: men som vår Cassa är klen, så at vi måste i akttaga den
sorgfälligaste husbållning (ocb komina ibog Catos råd, emäs non quod
opus est, sed quod necesse est); så vågar jag bedja Herr Professoren at, om Herr Baron ännu äger samma Bok, med bonom om piiset på mine vägnar accordera; öfver 10 Rdl. kan jag icke gifva,
kommandes ock något an på burn den är conditionerad. Herr Professorens besvär härutinnan, skal jag med bvad gentjenst i min förmåga står, gerna söka afbörda.
At jag skiekar Lidenska suppl. på små Lappar, täckes Herr
Professoren ursäkta: jag binner ej skrifva dem rent, ocb som Herr
Professoren tvifvelsutan bar Lidenska Catalogen til detta bebof interfoberad, så torde Heri' Professoren lika lätt kumia nyttja minä Lappar
sådane som de aro.
Yi fire freden bär vid Acad. först d. 1 Nov. (efter det är en
dies festus ocb våre Studenter ej ännu alle bunnit samlas): Prof.
Gadd bar erbudit sig at första dagen orera på svenska; följ. dagen
orerar Mag. Doc. Gadolin ocb en studerande, bägge på Lätin.
.
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Jag längtar at få böra, bvem soin blifver Herrarnes Grsecus,
efter sai. prof. Moderus. Hvad apparence är, at det länge väntade
Latinska Lexicon snart skal blifva färdigt?
Ehnru de svenske Eegementerne til större delen blifvit embarqnerade vid Borgå och Sveaborg, samt således bordt resa Åbo förbi,
så bar dock det envisa västanvädret som blåst snart i 2 månader,
likasom en slags passade-vind, nödgat en bop af dem at med sine
Galerer bär inlöpa, för at proviantera, emedan under den långsamma
resan, maten för dem bbfvit ali. Således bafve vi bär baft besök
af Uplänningar, Yästmanlänningar, Gardet etc. Lycka är, at Åbo
magasin vai' täminel. väl försedt, förutan på Bränvin. Det är bedröfligt, at det stackars folket råkat ut för så svår motvind, med
storm ocb oväder: deraf bar bändt, at de mycket sjuknat. Inom
kårt tid, bafva flere hundrade man blifvit aflämnade til sjukbuset
härstädes, merendels så illa farne, at bvar 4:de man döi' inom de
första dagarne; de äro balfdöde vid ankomsten.
Med bögaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Tiesv. d.

1

Jun. 1791.
Åbo d. 11 Ocf. 1790.

Högädle Herr Professor.
Enligt mit löfte, får jag im den aran at öfversända de återstående supplementerne til Lidens Catalogus Dispp. Aboensium, för
den äldre tiden. Jag bör anmärka, så väl vid de förut som nu öfversände antekningar, at så ofta framför en disp:s titel står signum
dnbitandi (?), betyder det at jag ej ännu sjelf sedt Dispm, utan bar
afskrifvit titeln ifr. Stiernmans Aboa Literata, el. någon dylik förtekning: vid sådane bar jag fördenskul ej beller kunnat utsätta arktalet af Dispm, såsom vid de öfriga skedt. Härnäst skal jag skicka
continuation på förtekn. öfv. våre nyaste Disputationer: likaledes
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hvad ytterligare tilökning jag vid genomgåendet af Acad:s nyl.
erhållne dispp. samling til äfventyrs blir i stånd at göra.
Med fullkomligaste högaktning har aran at framhärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili U. v. Troil
Åbo cl. 11 October 1790.

Högvälborne ooh Högvördigste Herr Doctor, Ärkebiskop och Pro
Canceller, samt Commendeur af Kongi. Ms:ts
Kordstjerne-Orden;
Til följe af Herr Arkeßiskopens ocli Commencleurens befallning, meddelar jag de få ocli obetydliga uplysningar, bvilka jag om
väre äldre Missaler etc. är i stånd at afgifva; de aro på bifogade
papper upteknade. Yårt Acadelniska Bibliotheks fordne föreståndare, hafva ej ansedt mödan värdt, at på sådane slags böcker vända
någons upmärksambet; ocli sedän man börjat dömma sundare, bafva
Stora svårigbeter liindrat at göra sådana samlingar. I vårt land,
livilket så ofta af en barbarisk fiende blifvit harjat, finnas få böcker
mera i bebåll ifrån de förra seclerne, och de soin kimna finnas, aro
merendels skadde och illa refne. Annu har jag likväl ej förlorat
allt hopp, at i denna vägen kumia ytterligare samla materiaher til
vårt Acad. Bibliothek, för den soin har hog at författa en Historia
öfver våra kyrko-saker. Ifall jag snart får kunskap, det jag hoppas
i anledning af en, anstalt jag ej längesedan gjort, om flere väre
Finske Manualer in. m. skal jag icke underlåta at deraf lämna del.
Af Svenske Breviarier äger vårt Acad. Bibliothek ej flere än
Äroaiense, som sai. Hr Arkeß. Mennancler clitskänkte; af Missaler ej
andre än Aboense. At utländske finnas där dessutom någre; äfven
som åtskillige missaler i Ms. som ifrån våra äldre kyrkor blifvit
samlade.
Som väre studerande ovanligen långsamt infunnit sig vid Academien; så hafve vi upskutit Orationerne öfver Freden til den 1
Novembris, såsom dessutom en solenne dag. Professor Gadd, Magister Docens Gadolin och en studerande, Gabr. Krogius, skola då
och den följ. dagen tolka vår glädje öfver elettä Finland i synnerhet
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så närä rörande ämne. Detta Eyska krig var det första i detta
seculo, hvarunder vårt land ej blef af fienden öfversvämmat, och

den första fred soin ej stympade detsamma.
Med djup vördnad framhärdar etc.
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius
Besv. d. 1 Jim. 1791.

Åbo cl. 18 Oct. 1790.

Högädle Herr Professor.
För at fullgöra mit löfte, och för min del så inycket jag kan
nnderlätta Herr Professorens nyttiga förehiffvande med Lidenska
Catalogens fortsättning; bar jag aran at härlios meddela en efter
lians metliod noga och accurat inrättad förtekning på de Dispp. Inka
vid Åbo Acad. utkommit sedän 1786 års början och intil sidstl. Termins slut: denne förtekning är fullständigare och sorgfäJligare författad, än den jag kunde år 1788 til Herr Professoren öfverlämna;
och i denna terminens slut skal jag bifoga de dispp. soin til Jul
ännn kuuna hos oss utkomma: jag supponerar nami. at 1790 års slut
blir terminus ad quem för Herr Professorens arbete. Skulle Upsala
Bibliotliek sakna någon af de förteknade Dispp. och jag derom blifver
underrättad, så skal jag se til at kuuna skaffa den. Yid det jag
begynt reyidera vårt Bibks Dispp. samling, sei’ jag att deri finnes
en och annan, jämväl af Dispp. Upsalienses, Inka i Lidenska förtekningen äro förbigångne; på dem skal jag yid revisionens slut, sidst
til Jul, äfven sända en lika inrättad Catalog. Förtekningarne på
här utgifne dispp. ifr. Lidenska Catalogens tid intil 1785 års slut,
äro i Åbo Tidn. införde, och af mig upsattei hvarföre jag kan gå i
borgen för deras pålitlighet. Men hvad skole vi göra med den mängd
af Theses, soin Prästerne nn måste utgifva för sine pastoral-exämina ?
Manne det är mödan värdt at ock förtekna dem? Eller huru tänker
Herr Professoren derom? Jag bar imedlertid gått dem förbi, tils
jag får höra Herr Professorens tanka. 2:ne enda Synodal-Dispp. äro
här tryckte under Bisk. Haartmans tid, af Inka dock den 2:dre ej
blef ventilerad: på desse skal jag, i fall ock ej Theserne skola förteknas, härnäst gifva listan.
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Bilagde bref til Mag. Frantzen täckes Herr Professoren låta
bonom tilställa; likaledes til Prof. Malmström; bägge angå anctionen
på Sai. Prof. Hagemans böcker. Skulle ej Prof. Malmström den
kivistä el. komma in til Upsala, så kan ock det brefvet lämnas til
Mag. Frantzen.
Med högaktning liar aran framkärda
Högädle Herr Professorens
ödmjuke t:re

H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius,
Bosv. d. 1 Jun. 1791.

Åbo cl. 20 Jan. 1791.

Högädle Herr Professor.
Enligt den igenom Hr Mag. Frantzen mig öfversände Eäkningen öfver de på Anctionen inropade böcker af sai. Hr Prof. Hagemans Bibliotliek, är jag ännn skyldig 64 Biksdl. 32 sk. 10 r: specie.
Jag öfversänder fördenskull bärbos denna rest, nti 2:ne Riksgäldssedlar, en å 50 Edl. ocb 1 d:o å 15 Rdl. När jag får böra, at M.
Frantzen återrest til Upsala, skrifver jag bonom til ang. par små
tvifvelsmål soin vid iämförandet af räkningen ocb bans bref mig
förefallit.
Såsom et litet prof af de Suppleinenter jag samlar til Catalogus Lidenianus, bilägges följande blad, innehållande förtekn. på någre
Dispp. Upsabenses h:ka där saknas, men i vårt Acad. Bibliotliek finnas.
Af Åbo Dispp. som i Catalogen felas, bar jag åtskilliga in Duplo,
soin gerna skola -stå til tjenst, allenast jag får veta Inka Upsala
Bibliotheket af dem saknar.
Med fullk. högaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Pi-ofessorens
ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius
Besv. d. 19 Jul.

Äho d. 4 Julii 1791.

Högädle Herr Professor.
Eesefärdig åt Sverige, hvarest jag lioppas äfven få den lyekan
träffa
Herr Professoren, bör jag allenast med få ord tacka för
at
den meddelande Prospectus af Meidani värk, ooh bedja Herr Professoren at antekna vårt Acad. Bibliotbek ibl. subseribenterne: om
pgrnes erläggande får jag väl den aran at mundtel. med Herr Professoren öfverlägga. De på auction efter sai. Hr Prof. Hageman
inropade böeker, täckes Herr Professoren låta i en el. 2 lådor, efter
bebofvet, inpacka, ocb til Stockholm öfversända, bvarest jag skal
dem emottaga: Hr Prof. Malmström kommer väl sjelf öfver, tilkka
med mig, men önskar at bans böeker måtte nedläggas ibl. de öfrige
soin bitsändas.
Om Upsala skepparen adresseras til Hr Kyrkob.
Wallenius vid Pinska Pörsaml. i Stockholm, så får jag väl veta af
honom. Angående bytet af Jablonski emot någon Ups. Bibliotbeks
duplett, får jag mundtel. accordera. Halleri Dispp. ad morbor. Historiam pertinentes äger Åbo Bibkk; men någon annan torde kunna
i stället erbållas.
I fall Mag. Prantzen är quar i Upsala, täckes Herr Professoren
bälsa bonom. Jag reser bärifr. i onsdag, postvägen, ocb ämnar dröja
i Sverige til Aug. månads slut; vi torde således kuuna blifva resecamerader til Åbo.
Med fullkomlig bögaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Professorens
ödmjuke t:re
H. G. Porthan.

Tili E. Tulindberg.
Åbo

[?]

d. 5 Jtdii 1791.

Äclle ocli Högaktade Herr Lands-Camererare

Lange bar jag dröjt at besvara Herr Camererarens angenäma
bref af d. 6 sidstl. Maji; men jag bar trodt mig kumia få tilfälle at
låta afskrifva til Herr Camererarens tjenst någre af de begärde
papper, ocli detta kopp bar slagit mig felt. Som man ej kan vara
försiktig nog, då allehanda slags folk nyttjas och låter nyttja sig
til spionering, ocli metboden at utan omständigbeter, på förra Franska
viset, förhålla sig mot folk som af delatorer upges, synes taga tili;
så måste man väl kanna den åt b:ken obebagbga papper anförtros.
Hade ej en resa til Sverige betagit mig tilfälle at i Åbo dröja öfv.
ferierne, så hade dock tilfälle dertil vunnits: men nn begifvei' jag
mig i morgon til Stocklnm postvägen, ocli lärer ej förr än in medio
Septembris vara bär tilbaka. Som tilfället nu är godt, at meddela
Herr Camereraren någre papper, b:ka jag sjelf afskrifvit, för at i en
samling förvaras den jag vil deponera i tystbet i Acad. Bibliotbek,
til framtidens förnöjande, så skickar jag derföre nu til låns mit eget
exemplar, med begäran at i vinter, då väl lika säkert tilfälle yppas,
få det oskadt tilbaka. Herr Camereraren lär bafva bättre utväg at
sokeri få documenter afskrefna, af folk som ej kanna min styl; ocli
jag boppas de ej komina för främmande ögon el. åt andre visas.
Framdeles skola flere efterfölja. Är där på orten et täml. vidlöftigt
papper bekant som kallas G. IH;s annaler? med tilliöriga noter. Här
fins det. Det ena som följer på bruten tyska, är gement; men innebåller dock ibl. scurriliteter
någre anecdoter.
om
Fru
bestyret
Tack för
Gananders nådår. Yar god ocli
Stockholm,
mig
skrif
til på
med underrättelse om Secret. Gummer
för sit besvär ocli vigilance erbålbt något arfvode, ocli påminn
derom: lian kan beböfvas en annan gång. (HB i det brefvet ingenting om papperen). Hän hade sändt mig förut afskrift af kongens
Eesolution, soin äfven dessutom ifr. Kongi. M:st til Domcapitlet
straxt öfverskickades, så at Fru Ganander får bebålla sit original.
För de med Castren erbållne papper tackar jag bögebn. Med
säkre resande boppas jag framdeles få flere.
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Historien om Cajanseborgs-brigade, så snart den skrifves sann,
får väl ej in extenso tryckas i vår tid: men det är berömbgt, at
dermed tjena efterverlden. Yar gunstig, ocb låt mig få del deraf,
så skal jag nog foga anstalt om dess förvarande. Men et visst slags
utdrag kan väl i Åbo Tidn. införas, soin ock kan blifva interessant
nog; eastein posteritati. An interessantare blir visserl. Historien om
kriget ocb livad dermed baft sammanhang, på den orten. Har Herr
Camereraren bekantskap med Probsten Westzynthius? Hän säger
sig ock samlat i den vägen: kanske någon uplysning ock fås där?
Gud ske lof, at detta ars krigsrykten ej inträffade! Jag bar
? Imedbört et glt. ocb belt fint Pinskt ordspråk: mistä tyhjä p
myeket
krig,
lertid vai' ock bär
folk som önskade nytt
soml. mot,
soml. med Ryssen: visse bandtvärkare, små köpmän, lefveranter voro
ledsne öfver den gyllende tidens så bastiga slnt! Gud förbarme
sig öfv. folkets bbndbet! Pobtiken är bär ej mindre djupsinnig än
där norr-på: ocb de beml. articlarne äro ej våre små borgare obekante. A propos deraf erinrar jag mig et försmädl. infall, som en
af våre ifrare nyl. måste i Stockholm böra, då lian beropade sig på
sin vista nit, i flere skrifter. En annors ortbodox man, som ej
orckade böra bonom, sade at dess nit var, ty värr! nog känd, ocb
at en af de beml. articlarne derom intygade: mannen, som ock myeket
brydt sin lijerna med dessa beml. articlar, blef nyfiken at veta bvad
då i clem kunde vara stipuleradt? ocb fick til svar (vid et stort bord;
sedän bkväl myeket clruckits) at K. måst upoffra bonom til Ryska
Käjs;s bämd, som ej kunnat förmås at frångå sit påstående det mannen skulle offentel. kyssa benne bak, b:ket denne, först bestridde,
men sedän svor (balffull), at ban sig dertil ingalnnda skulle bequäma:
det var ju både bonnet ocb patriotiskt!
Nyl. bar Probsten Erosterus ifr. Paldamo inkommit til Cons.
Eccl. med en bedröflig målrung öfv. tilståndet i dess socken, at där
på 5 månader öfv. 500 mskr dödt, ocb at sjukdomen vore i tiltagande; Gud sig förbarme!
När Herr Camereraren räkar Hr Ing. Üblbrandt, så bälsa bonom
myeket ifr. mig, med tacksägelse för de öfversände cbartorna, b:ka
sedän jag fått dem afeopierade, skola til Jul tacksaml. återsändas:
jag skal oförtöfvadt skrifva bonom tili.
Herr Hector Cbronander hälsas ock: ifr. Stockholm skrifver jag
til bonom.
Men et värr e ärende är til Hr Mag. Cajanus; näml. en bonde
ifr. Eura-Åminne socken ocb Irjante [?] by, benämd Johan Johansson Kauppi, klagar svårl. öfver bonom, det ban vid sin sidsta bitresa lånt en kärra, som bonden ej återfått. Då jag var bos Doctor
Pihlman, berättade ban mig, at bonden ärnade låta genom Lands23
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höfd. Ämbetet i Uleåborg begära ut betalning för sinkärra; hvartil
Piscalen Höckert redan författat en skrift. Men jag förmådde bonden at ännn vänta, emot mit löfte at påminna Cajanus bärom. Bonden begär 100 dl. k:t för kärran; ocli som priserne nu aro, lär ingen
afprutning kuuna ske. Yar guustig ocb bed Cajanus ofördröjel. förnöja bonden: det är ju ingen beder at genom lagsökning dertil tvingas, ocb jag önskade at sådant kunde förebyggas.
Sedän jag sidst bade aran at skrifva til Herr Camereraren, bar
jag fått contin. af någre Tyske periodiske värk, bvaii jag finner at
en stor del af väre Eiksdags-memorialer etc. som bos oss ej få tryckas,
firma,s in extenso at läsas öfversatte: rättnu fattas ej månge deribl.
Yår Acad. Camererare-sysla är yäl en nytt. sysiä; men bar ej
mer än 200 dl. sm:t årlig indelt lön: sportlanie obetydlige. Widenius som nu innebafver densamma är en uug man, soin nyl. gift
sig, ocb är ej bugad at gå af: bar en artig Landtegendom närä Staden, ocb äger sjelf något pgr, som allt gör, at ban ej tänker på
något accord. Sknlle någon annan idee förete sig, at bär virma
någon tjenl. employ, skal jag ej underlåta at derom avertera.
Med bögaktning bar aran at frambärda
Ädle ocb Högaktade Herr Camererarens

ödmj. tj:e
H. G. P.

Tili P. F. Aurivillius
Besv. d. 19 Jul.

Stockholm d. 18 Julii 91.

Högädle Herr Professor.
Ifrån Åbo bade jag den äran at berätta Hen' Professoren, det
jag sknlle resa öfver til Stockholm; jag boppas at Herr Piofessoren
erbållit mit bref, ocb täckts draga gunstig försorg om minä böckers
bitförsändande. Skulle de anlända under min yistelse bärstädes,
vore det väl; men den blifver för clennä gången icke långvarig,
emeclan jag d. 26 el. 27, om ej något binder mellankommer, ärnar
besöka Herrame i Upsala, ocb derifr. vidare göra en resa upp åt
Bergslagen: förmodel. kan jag altså icke förr än i nästa månads slut
vara bär tilbaka. Homma böckerne imedlertid bit, så bar jag gjort
anstalt om deras öfversändande til Åbo: endast Job. Magni Metropobs ocb de Mss. Handlingarne önskar jag sjelf få om bänder.
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Hr Mag. Frantzen är förmodel. qnar i Upsala. Törs jag bedja
Herr Professoren, at låta bonom veta det jag i nasta vecka hoppas
få råka honom, ocb at lian som vistande på stället, torde kumia
gifva mig adresse på et godt qnarter under de dagar jag dröjer i
Upsala, emedan jag vil minnas at Gästgifvare-gården ej är särdeles
bequäm dertil: lian torde likaledes låta unga Hr Petersen, soin skal
blifva min följeslagare til Bergslagen ocli bor lios Herr Prof.T Winbom, veta ungefärliga terminen til min ankomst. Jag bar ifr. Finland en yngling i följe, som ock skal göra b:te resa med mig; derföre beliöfve vi rum i quarteret derefter. Förlåt mig, at jag liärmed besvärar. Yore ej Mag. Frantzen inne, så torde någon annan
af de där studerande Finnar vara god ocli böra efter quarter åt oss.
Med fullk. högaktning bar aran at framhärda

Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

TMI J. H. Liden,
Åbo d. 6 Oct. 1791.

Högädle Herr Professor
Sedän jag i går återkom ifrån min långsamma Svenska resa,
skyndar jag mig at straxt bos Herr Professor en aflägga skyldig ocli
ödmjuk tacksägelse för den myckna ynnest ocli vännskap jag i Norrköping bade aran at åtnjuta ocli som bos mig så lifligen förnyat
minnet af ali Herr Pröfessorens förriga bevågenbet. I morgon sker
et Consistorii Academici sammanträde, då jag skal anmäla om den
ädelmodiga skänk Herr Professoren å nyo gjort vårt Acad. Bibliotbek, ocli som fägnar mig så mycket, som om en stor lycka bändt
mig enskildt.
Packlådan ifrån Norrköping bann icke ankomma under min
vistelse i Stockbolm; men jag är försäkrad, at så snart den ditländer, drar Hr Åss. Juslen försorg om dess bitsändande. Det document (G-en. Tolls Dictamen ad Protoc. d. 20 Febr. 1790) som Herr
Professoren täcktes skicka til mig på Stockbolm, bann jag innan
afresan derifrån, erbålla, ocb aflägger derföre skyldigaste tacksägelse.
I fall Herr Professoren samlar papper, rörande vår tids bändelser,
som röra Finland, så torde jag kunna tjena med et ocb annat, värdt
at förvaras til efterverldens kunskap.
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Min nnge beskedlige Rese-Camerade Hr Hassel, sjnknade svårt
i en fluss-feber, kårt efter min återkomst ifr. Ostergöthland til Stockholm, och som jag ej ville afresa, innan jag finge se hvartåt sjukdomen vände sig, så tvang denna händelse mig at dröja längre än
jag både bordt och ämnat, så at jag först d. 30 Sept. reste åt Finland, sedän det med honom liknade sig til bättring; jag måste likväl
lämna honom quar, för at framdeles med fartyg se sig om bequämligare rese-tilfälle til Åbo. Men Mag. Cygnaeus fölgde mig hit och
låter oändel. hälsa, så väl til Herr Professoren, som flere gynnare
och vänner hvilkas ynnest lian i Norrköping erfor.
Yår Biskop var dagen innan min afresa ankommen til Stockholm ehuru jag ej hann träffa honom; och här står allt til som vid
min skilsmässa härifr. i somras.
Hos Herr Bruks-Patron Pasch, Herr Borgin. Iggeström och
Herr Kuhlman, täckes Herr Professoren vid tilfälle aninäla min
hälsning och tacksägelse för åtnjuten benägenhet; förblifvandes jag
med oaflåtelig högaktning och vännskap

Högädle Herr Professorens
ödmj. tj:e
H. O. Porthan.

P. S. Med Hr Translat. Hummer, som lofvade resa til Norrköping, sände jag, at Herr Professoren tilställas, någre af niine
Dispp. som fattades Herr Professoren, och jag i Stockholm hade til
hands: jag hoppaa at de redan kömmit Heir Professoren tilhanda.

Tili P. F. Aurivillius.
Besv. d. 11 Jan. 92.

Åbo cl. 19 Dee. 1791.

Högädle Herr Professor.
I tilförlit på den ynnest och vännskap, livaraf Herr Professoren så ofta, och äfven n}d:n i sommars, gifvit mig så angenäma
bevis, vågar jag åter besvära med en Commission: nami. med anliållan, det Herr Professoren täckes låta på auction inropa, genom någon
tjenlig man, de böcker af Mennanderska Folianterne och qnarterne,
som på bilagde förtekning aro anmärkte. Efter Yanligheten, har jag
ntsatt det högsta pris hvartil vi vilje gå: likväl så, at det på någon
skilling ej ankommer, då boken är Yäl conditionerad. Som jag i
sommars hos Cerem. Predenheim fick se en appendix til Catalogen,
som ock sknlle få göra resten sällskap, teknade jag ock derutur
någre til minnes. Manuscripterne kan jag ej utsätta värdet på, utan
at få se dem. Men commissionairen må betala dem efter godtfinnande; särdeles önskar jag få dem som röra Finska saker, ooh h:ka
jag understrnkit. De fleste articlar aro för vårt Acad. Bibliothek.
Ibl. de på sai. Profir Hagemans Catalog upteknade, som för
blefvo inropade, saknades par piecer; om h:ka jag härräkning
vår
näst skal hafva aran ytterl. nämna: de voro just ej angelägne. Jag
står just på resande fot ut på landet, och hinner nu ej upsöka förtekningen.
Med en resande sände jag til Stockholm, at vidare til Upsala
fortskaffas, 9 Ex. af min parentation öfv. sai. Canc.E. Hassel; h;ka
jag tog mig frihet at adressein til Herr Professoren. Om de anländt,
täckes Herr Professoren utdela dem til de Hrr Professorer, som
kumia deraf åstunda del, och ej förut erhållit något Exemplar. Om
flere äskas, kunna ännu så månge til, öfversändas. Tillika fölgde
til Herr Götiin någre delar af Hist. Bibliothecse Aboensis som lian
saknade, samt contin. af Juustoni Chronicon Episcopor. Finlandensium.
Mine Colleger klaga mycket deröfv., at åter på flere år inga
Dispp. ifr. Upsala blifvit hitsände. Annu denna gång skickade vi
öfver til Stockholm Exemplar af våre Dispp. för de sidsta Terminerne. Men om vi inga få tilbaka, så ledsne vi vid hela anstalten;
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ocb livar ocb en väljer häldre at privatim förskaffa sig clem som
honom interessera.
I ani. af Herr Professorens påminnelse, liar vårt Cons:m Acacl.
beslutit, at skrifva til sin Cantzler om inrikes Exemplaren som borde
til Acad. Bibkt af alla Boktryckare aflämnas, at de för bvart Bibkk
böra särskildt converteras ocli förseglade til Commissionairen aflämnas, utan at beböfva i Biks-Archivo öpnas ocb ntdelas, bvarigenom confnsion upkommer; samt at förtekning bör medfölja, at vid
ankomsten til sit ställe kunna jämföras. Brefvet är färdigt, ocb så
stäldt, at det ej skal stöta Herrarne i Biks-Arcbivo. Men innan
det afsändes, vill jag veta, om et dylikt ifr. Upsala ocb Lund vid
samma tid kan afgå, på det Cantzlererne må kunna göra gemensam
sak, och straxt föredraga saken bos Kungen; ty bos Oantzlie Collegium är ej värdt at anmäla sådant. Har Herr Professoren correspondence med Bibliotbecarius Lundensis? I annat fall, skrifver jag
väl derom til Sommelius.
Med fullk. bögaktning bar aran at frambärda

Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare

H. O. Porthan.

Tili J. H. Liden.
Åbo d 19 Dec. 1791

Högädle Herr Professor,
Efter lång väntan, som til slnt begynte blifva rätt ledsam,
anlände ändtebn kistan el. lådan med Exemplaren af Benzeliana etc.
ifrån Norrköping. Hess resa ville ej gå snällt: först drögde den
ansenl. emellan Norrköping ocb Stockholm; ocb sedän den omsider
hunnit blifva på et Äbo-fartyg transporterad, bade så när altsammans tagit vägen åt sjö-bottnen. Detta fartyg stötte nämbn på
vägen, under töken, mot en bemlig klippa, uppå vattuskiftet; så at
en del af lasten måste lossas. Lyckligt-vis, var dock fartyget så
starkt, at det ej blef särdeles skadadt; ocb boklådan kom jämväl
oskadd mig tilbanda. Imedlertid vållade denna bändelse, at med
böckernes bitkomst gick ovanl. långsamt. I förmodan at på en gång
få lämna besked, om den mig lämnade Commissionen i hela sin vidd,
har jag längre drögt med öfversändandet af Protocolls afskriften,
än jag bordt. Nu har jag aran at detsamma innelyckt öfvei^sända.
,

Tili J. H. Liden 1791; P. F.

Åurivillius

1792.

183

Det lärer kunna läsas, ehuru vår secreterare genom en äkomma i
sin högra hand har en rätt elak handstyl.
Med Exemplarens försäljande af Benzeliana har jag hallit flitigt på. Correspondencen går flinkt åt; men med Repertormm går
det litet trögare. Pä det imedlertid pengarne straxt skulle knnna
göras fruktbara, aflämnade jag til Acad. Eiintm. hela Capitalet oafkortadt, och gör mig efterhand betalt för de 100:de Eeli. soin lågo
i Exemplaren.
Stadd på resande fot til Wiitasaari, för at besöka min g:le
Fader, raspar jag dessa rader. Yid återkomsten, omkring d. 26
nästk. Januarii, skal jag hafva aran, öin G-ud unnar mig lif och hälsa,
at skrifva litet beskedligare och omständhgare. Hen Högste förläne Herr Professoren framgen sinnesmunterhet och så drägelig
kropps-välmåga, som af machinens beskaffenliet någonsin tillåtas
kan; vänners ömhet, och hugnad i ali möjelig måtta! Til clennä
önskan ger mig det snart tilstundande års-skiftet anledning! Och
det skal vara mig en oskattbar fägnad, at ifrån Hen- Professoren

förnimma goda tidender.
Hos de Herrskaper med hvilka jag hade lyckan at i Norrköping blifva bekant, täckes Herr Professoren vid tilfälle anmäla min
respect!
Med oföränderlig vänskap och högaktning har aran at framhärda

Högädle Herr Professorens
ödmjnke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F.

Åurivillius

Besv. d. 9. Oct.

Åbo d. 33 Febr. 1792.

Högädle Herr Professor,
Ehuru jag med nasta post skrifver et omständligare bref, måste
jag, at ej komma altför sent, förut i ans. til Mennanderska auction
f alla besvärlig med några rader.
Jag fick väl tilfälle i Höstas i Stockli. at se den Appendix
Herr Fredenheim ärnade til Catalogen låta bifoga, ock i den lista
jag hade aran til Herr Professoren öfversända, voro ock någre af
b:te Appendix uptagne. Men jag mins ej, om jag observert alla de
följande, som jag anhåller måtte för vår räkning inropas, i fall de
las til de bifogade priser:
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Appendix I.
N;o

Fol.

Ed. sk.
1
2—32

121 Index
213

313

Örnewinge
Progr

efter volumens tiocldek

•4:o

1,014 Martin

2
8:o

88 Eeland
139 Michaelis
2,188 Salvii

2,256
3,353
3,451
3,356

24
3

Idman
Thomasina
Wieland
Herdes et Narsing

['?]

8
8
6
40
16

.

12:o
406 Saband. Eesp
540 Phädon

8
40

Appendix 11.
N:o
1

Fol.
Gleorgii

Ed. sk.
2
8:o

Putter
71/9 Eeichenbach
77/9 Lolme
84 Oodiin etc
93 Mem. de Louis XV

40

70

.

.

1
I—l61 —16
2
40

Ang. yår requisition af Dnpletterne
skal jag härnäsi skrifva.
Med fullk. högaktning framhärdar

soin

in Aprili skola säljas,

Högädle Herr Professorens
ödmj. tj:e
H. G. Porthan.

Tili P. F. Auriviliius.
Åbo cl. 29 Mari. 1792.

Högädle Herr Professor.
Hindrad af någon tids sjukbghet, har jag ej förr kömmit at
expediera förteckningen på de böcker b:ka vi åstunda vid auction
d. 18 ocb följ. April inropa. Herr Professoreja täckes af vanlig godhet, lämna denna Commission til Hr Pliilos. Adj. Knös, el. någon
annan pålitlig man, som åtager sig at liärutinnan bevaka Åbo Bibks
förmån.

Med liögaktning bar aran framliärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re

H. G. Porthan.

Tili P. F. Auriviliius
Besv. d. 9 Oct.

Åbo d. 20 Sept. 1792.

Högädle Herr Professor.
Yid återkomsten ifrån min sommar-resa, liade jag det nöjet at
af Hr Prof. Haartman få emottaga Böckerne, som igenom Herr Professorens goda anstalt blifvit vid auctionerne i Upsala inropade, dels
för vårt Acad. Bibliotbeks ocb dels för min enskilda räkning. Jag
väntar nu at af Herr Professoren erbålla benägen del af räkningarne;
äfven som jag boppas at Herr Professoren riktigt erbållit de af mig
per posto öfversände pgr. Professor Haartman säger sig sjelf hafva
betalt sin qnota; ocb Hr Ass. Juslen berättar at lian liquidert med
Hr O. E. Fredenheim, samt til Herr Professoren aflämnat 3 E dl. 5
sk. 8 rst. Hvad jag ännu kan vara skyldig, skal jag oförtöfvadt, efter
erhållen underrättelse derom, öfverstyraDen saknade nummern af Åbo Nya Tidn. följer innelyckt. Med
unge Mag:r Johan Bonsdorff, som bärifrån til Upsala afrest, följa de
24
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böcker tilbaka, (jämte mycken tacksägelse för lånet) livilka Hera’
Professoren i förl. år täcktes anförtro mig ifr. Upsala Acad. Bibliotliek; jag lioppas at de oskadde skola återkomma. I samma paket
inlade jag ock någre papper, som för sin sällsynthet ooh besynnerl.
beskaffenbet torde förtjena i Bibkket förvaras: nami:n åtskillige af
Bidderskapets ocli Adelns vid 1789 ars Eiksdag författade memorialer, mot den så kallade Säkerhets-Acten etc., li;ka man haft omsorg at på Eyska sidan, under krigs-tiden, låta trycka på Svenska,
tvifvelsutan i Petersburg: at de aro tryckte i främmande land, af
folk som ej rätt förstått språket, kan af vissa tryckfel tydelm ses.
Af dessa skrifter practisei’ades åtskilliga exemplar in på vår sida,
til gränseprästerne, någre andre ståndspersoner etc.; men desse bafva
dels af fruktan förstört större delen, dels döljdt dem, så at jag nu
först, under min resa, fick 2 Exemplar, af Inka jag gömmer i vårt
Bibkk det ena, ocli sänder det andra til Upsala, såsom et tidens
monument. Jag vet icke, Imruvida flere än desse af sådane skrifter
på lika sätt blifvit tryckte; men skal göra mig derom underrättad.
Annu bar jag.ej värit i stånd at upspana något Exemplar af
Missale Aboense hvarmed jag voi-e något nögd; men jag bar ännu
bopp at få läppä ibop detsamma. Ocb som jag vet at Upsala Bibl.
är mera betjent med at litet sednare erbålla et bättre exemplar, än
at straxt få et altför slarfvigt; så upskjnter jag ännu med dess öfversändande, tils jag gjort det yttersta försöket. Het är otroligt, med
bvad vårdslösbet vår a präster handtera sbke antiquiteter. Jag fick
säker kunskap, at ännu för 10 år sedän et skäl. conserveradt exemplar af detta Missale fans i en kyrka på Pergament; men nu är det
bårtslarfvadt, utan at jag ännu fått reda på bvart det tagit vägen.
Herr Professoren täcktes gunstigt lofva, at draga försorg om
vissa mig nödige styckens afskrifvande ur Arcbivo Palmsköldiano:
jag bifogar altså nu 2:ne förtekningar, N:o 1 ocb ]ST:o 2, på de Documenter jag åstundar copior af. De på N:o 1 nämde, önskade jag
först få; ty jag ärnar utgifva en Disputation om Borgå stad ocb
socken. Om afskrifterne, så snart de aro färdige, skickas til Hr
Ass. Juslen i Stockholm, så drager ban nog försorg om cleras vidare
bitförsändande. Jag ärnar sedän lämna alla dessa Copior til vårt
Acad. Bibliotbek bärstädes at förvaras. Hvad afskrifvaren för sit
omak fordrar, äfven som betalningen för papperet, erlägger jag
gerna: ocb Herr Professorens vid denna Commission bafde omak,
skal jag med ali möjelig gentjenst söka aftjena.
Som jag at tjena visse mine Elever’, stundom plägar hålla private Föreläsningar öfv. moralen, ocb dertil sidst nyttjat Herr Prof.
Boetbii utgifna Compendium; så önskade jag få veta, om lian deraf
utgedt någon ny Edition, sedän den förra är aldeles utgången? I
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fali lian skulle af denna Bok äga förråd på 20 ä 30 Exemplar (ei.
flere) at aflåta; ville jag gerna ännu i liöst handia dem; de skulle
då sändas til Ass. Juslen i Stockhan, och jag skulle straxt göra anstalt om betalningen. Härom utbeder jag mig Herr Professorens

benägna yttrande.
Ibl. flere berättelser, soin jag fått ifr. Stockholm, var ock den,
at högstsal. konungen lätit til Upsala Acad. Bibliothek afläinna en
samling af skrifter, hörande til Hans Historia, och h:ka ej förr än
efter 50 år skulle få öpnas: hvacl grund kan denna berättelse äga 1
Med fullkomligaste högaktning bar aran at framhärda
Högädle Herr Professorens
ödinjuke t:re
][.

G. Porthan.

P. S. Det var skada, at Ups. Disputationerne soin böra hitsändas, ej tillika med de uphandlade böckerne kunde lämnas til
Prof. Haartman. Hvad anstalt är sedän gjord om dem? Kog aro
nu tilfällen at få sända dem til Åbo, allenast de blifvit skickade til
Stockholm.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo cl. 27 Sept. 1792.

Yälborne Herr Cancellie-Råd och Riddare af Kongi. Majst:s
Nordstj erne-Or den.
Genom Herr Assessor Juslen hade jag den aran at i sidstförl.
Juhi månad til Herr Cancellie-Rådet och Riddaren öfversända 12
Rdl. specie för utsålde Exemplar af svenska Acachs Handlingar: jag
förmodar at i höst ännu kunna föryttra något, hvarefter jag skal
afläinna en nogare nota öfver min handel. Imedlertid supplicerar
jag at Herr Cancellie-Rådet och Riddaren af de sedän utkomna
stycken (Högtiden för 1790 etc.) täckes skicka mig lika många exemplar (10 st.) til deras tjenst som här vilja complettera sinä samlingar. Likaledes önskar jag, om möjligt är, få et complett exemplar
af alla föregående stycken af dessa Handlingar, til en Prästmans
tjenst på Ryska sidan, hvilken i sommars köpte af mig Högt. för
1787, 88 och 89, samt Hrr Gyldenstålpes, Ziebeths och Lehnbergs
Inträdes-tal, och Eants samt Wallquists Tai för altaret; ehuru hän,
såsom misstänkt under kriget at vara för mycket svenskt sinnad,
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var 2:ne gånger af Ryssarne arresterad ooh stäld under strängt förliör, så fortfar lian dock at åtminstone älska Svenska Witterheten,
ocli jag ville så mycket häldre tilfredsställa denna lians böjelse, soin
jag liar anledning at lioppas at lian förskaffar ännu någon afnämare

til Handlingarne.
Herr Cancellie-Rådets gunstigast mig gifna tilstånd, at i ämnen
som röra vår Academies välfärd, få utbedja mig Herr Cancellie-Rådets ocb Riddarens råd ocli biträde, npmuntrar mig at åter besvära
Herr Cancellie-Rådet ocli Riddaren med några vara angelägenbeter.
Man berättar allmänt ifrån Stockholm, at vi snart skole mistä vår
Cantzler. Utan tvifvel blifve vi i den bändelsen dels af honom sjelf

derom underrättade, dels ock, kan hända, af Regeringen antydde
at väljä en annan i hans ställe. Frågan är, hvilken af de Herrar
soin til en sådan vård kumia anses competente (hvilkas til och med
antal vi ej vete), Academien kunde vänta at kraftigast ocli nitiskast
blifva skyddad af? Efter Herr Cancellie-Rådet ocb Riddaren tillåtit
mig, at utan förbebåll yppa väre vändningar, bör jag nämna, at
under tilfälligt prat, jag bört somlige omtala Hans Exc. Gr. Oxenstierna, andre H. Exc. B. Liljencrantz, någon äfven G. Brahe. Herr
Cancellie-Rådet och Riddaren vet, at hvad vi högehn frukte, är at

få en Cantzler hos hvilken Cantzlers-secreteraren mycket betyder;
och någre prof af denna olycka under det H. Exc. B. Sparre styrde
Academien, gör at rätt få tänka på honom. Någon bar ock talt 0111
Gr. Gyldenstålpe. Herr Cancellie-Rådet och Riddaren vet nogsamt,
at utom en sådan Herres egne egenskaper, ock måste hafvas något
afseende derpå, huru väl lian står hos Regeringen, och burn beständigt hans anseende likligen synes skola blifva? Vår svaga politik
ser väl i sådane saker icke långt; men dylika considerationer äro
dock ej utan ali verkan. Om Herr Cancellie-Rådet och Riddaren
antingen täckes sjelf hedra mig med något yttrande, el. meddela
detsamma mundtekn til min förtrogne vän Ass:r Juslen, så skal
jag räkna det för en lika ynnest. Under B. Aimfelts kårta styrsel,
bar Herr Brandel uträttat en hederlig sak för Academien, nami. at
en Yice-Lector vid Åbo schola, benämd Lehman, af Cantzlern blef
förordnad til Extr. Theologise-Adjunct. Mannen sökte förslag til
Theol. Adjuncturen, men kunde i ans. til sin kända svaghet i studierne och slätta specimen ej godkännas: hän begärte sedän at bli
Docens i Theologien; men faculteten lade af samma grund hans
ansökning ad acta. Men i Cantzlerns bref läste vi dock til vår förundran, at hän blifvit nämd til Extr. Adjunct för sin lånyliga tjenst
vid Academien (där lian aldeles icke tjent), och den flit och skieklighet hän som Docens i Theol. ådaga lagt! Lustigt är likväl, at
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lian ännu ej fått nt sin Fullmagt, soin ligger färdig lios Hr Brandel,
emedan denne, soin räknar de förut öfversände pgr för en veder-

börlig discretion, pretenderar dessutom särskildt fullmagts-lösen,
livarom bägge Herrarne bafva en liten tvist. Yi böre ock at Cantzleren skal reconunenderat Holmberg, hvilken oss aldeles ovitterkn
af H. Exc. Gr. Scheffer blef placerad vid Academien soin Chemise
adjunct, til erliållande af professors fullmagt. Hän bar värit Apotliekare-gesäll dels i Helsingforss, dels i Petersburg, ocb på det
sednare stället, jag vet icke för hvad slags politisk tjenst, baft af
Pyssarne någon förföljelse, bvarför hän liemnia ansedts förtjena belöning: ocb då ansågs det för helt lämpligt, at lian såsom Apotliecare skulle förordnas til Cliemise Adjunct i Åbo. Yi hade väl den
försiktigheten vid lians liitkomst, at taga af lionom, vid tilfälle af
lians första insättande på Lections-Catalogen, den bekännelsen til
protocolls, at lian ingen scientifisk insigt i Cliemien ägde (såsom
lian ock aldeles ingen Latin förstår) eller däri kunde liålla några
föreläsningar; inen då Academien vid sådane befordringar icke böres,
så kan ju lätt bända, at en stroplie om lians tour til befordran i
fullinagten inryckes. Om möjeligt är, täckes Herr Cancellie-Pådet
ocb Piddaren gunstigast bindra, at en sådan Academien tiltänkt
skymf, lienne ej må tilfogas; det tyckes vara nog af, at lian redan
figurerar i vår Lections-Catalog såsom Adjunct, eliuin lian endast
erbjuder sin tjenst til liandtlangning vid Cliemiska försök.
Såsom en naturlig ocb förut nogsamt förespådd fölgd af framl.
Ass. Haartmans nya professioner nied lumpna löner, bar 1111 den
ovanl. händelsen inträffat, at oaktadt väre på aviserne införde kungörelser, inge sökande til Anat. et Cbeinise profession sig vederbörl.
anmält, innan nn nyl:n en Dr Fåhre, bvilken bar survivance på
Fältskärs syslan vid Åbo Läns Pegemente, ocb sig därföre här uppebåller: lian bar icke prgesiderat, ocb ej en gång disputerat pro Gradu,
hvarifr. lian för krigets skidi blifvit dispenserad; ocb lians ansökan
är inkommen, långt efter fatalie-tiden. Det blir åtei' för oss et angenäint öfverläggnings-ämne. Til den efter Kreander lediga Oecon.
professionen bar ej heller någon sökande intin fatalia sig anmält;
men nu nykn skal en ansökning derom af M. Espling inkommit.
Antingen borde denna profession, utan förslag, åt Prof. Hellenius
updragas, soin bar lön såsom surnumeraire, utan någon viss profession, el. soin ännu bättre vore, straxt förenas med Hist. Naturalis
ocb artis veterinäre professionen som Bonsdorff innebafver, då saken
komme i samma skick som den var i Prof. Kabns tid ocb innan de
nye oordningarne tilkommo: då skulle yngsta Professori! i Pbilos.
faculteten få 6,000 dl. i årl. lön, i stället at den sidste nu bar 2,400
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dl. och den dernäst 3,600 dl. kmt. Men at uträtta detta tarfvas en
driftig och om Academien öm Cancellers åtgärd. Dertils måste saken
väl livila.

Ibl. flere prat soin ifrån Stockh:m hitkommit, är ock det, at
Herr Kongi. Secr. Edelcrantz skulle afträda sin härstädes inneliafde
Bibliothecarie-sysla, genom något accord, til en Mag. Alf ifrån Lund.
Jag må icke tro, at sådant så summariter afgöres, ntan at hvarken
Academien el. härvarande Docenter, få kunskap deroin? Atminstone
lärer dermed blifva anstånd, tils Cantzler kan dermed sig befatta.
Yår nnv. Rector Prof:r Malmström synes tagit en underl. tour
med sin tjenstgöring. litan permission är lian bårtta ifr. Academien;
och lämnar allt ntan vård hvad til ämbetet hörer, häldst nu vid
Terminens början, då Lectionernes öpnande, Catalogens ntgifvande
etc. fordrat hans närvaro. På det sättet bar Academien af honom
ej mycken nytta at vänta och det förtryter oss alla ej litet, at lian
så negligerar sin station. Yicl nasta Consistorii sammanträde, lärer
det ej aflöpa ntan anmärkning; emeclan vi ej kunne försvara vår
efteiiåtenliet, om dervicl ingen upmärksamhet göres.
Men jag tröttar. Herr Cancellie-Råclet ocli Riddaren med minä
många puncter; och bör derföre sluta, framhärdande med oaflåtelig
vördnad
Yälborne Herr Cancellie-Råclet och Riddarens

ödmjrikaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F.

Åurivillius.
Åbo tl. 12 Nov. 1703.

Högädle Herr Professor.
Herr Professoren täckes förlåta, at jag så länge drögt med
besvarandet af Herr Professorens ang. Bref dat. cl. 12 och 15 sidstl.
Octobris. Imedlertid hafver ock Disp;s remissen lyckel. hit anländt:
så at jag både på egne och mine ämbets-bröders vägnar, är skyldig
Herr Professoren, för dess myckna ynnest och möda, mycken tacksägelse. Någre af minä Camerader påstå, at soin vi sidst erhöllo
Dispp. til. 1788 års Vår-Termins slut, och nu inga för samma års
Vår-Termin medfölgde, (under h:ken Termin väl någon Dispm måtte
utkommit), så måste de hafva blifvit förgätne: men jag har ej ännn
haft ledighet, at af Boktryckarens förteckn. förvissa mig om be:te
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Terminä Disputationer, så at jag ej vet kuru dermed ma vara rättel.
beskaffadt.
Men det ser jag, at i min samling, jag vet ej genom livad
öde, saknas Herr Philos. Adjnncten Knös Historia Acad. Upsaliensis
pars YI; om livilkens erlrållande, genom Auctorens vänskap, vid
tilfäUe, jag fördenskul ödmjnkel. anhåller.
Yår Acad. secreterare bar afsändt Äbo Disppme til Secr. Gahm;
nu i sommars sidsta remissen. Hau bar altid i särsldlda lårar inlagt
Dispp. til Upsala, ocb til Lund. Yi boppas, at de riktigt ankommit;
bar det ej skedt, så är icke felet vårt.
Herr Professorens, så väl soin Herr Adj. Knös oss hevistä
ynnest vid Bok-Auctionerne, erkänne vi med skyldigaste tacksambet. At Herr Professoren inropat någre ifr. oss, bafve vi ingalunda
rättigbet at misstycka. Med så liten fond soin vi äge, måste vi
livad bällre är göra det til principe, at småningom ocb långsamt
oka vårt Bok-förråd; pläge fördenskul ej göra oss räkning på at
hvar gång få allt livad vi önske. Ofv. priserne bafve vi ej beller
orsak at klaga: de fleste aro ganska måttlige. Så at vi på allt sätt
äre väl belåtne, ocb bafve fått allt riktigt om händer. Af de Piiiske
predikningarne soin på Mennanderska auction inropades, voro blott
2:ne soin vi ej förut ägde; men af åtsk. ibl. de öfrige fingo vi bättre
exemplar. Om Ups. Bibliotbek samlar dylike, så kan jag af en del,
soin nu äro duplette, väl aflämna exemplar.
Herr Professorens ersättnings-liqvid för de böcker soin af Hagemanska Bibbt ej kommo oss tilbanda, är aldeles riktig, ocb jag dermed väl nögd.
Jag är nu inquiet at få böra, om det pacquetet kömmit Herr

Professoren riktigt tilbanda, livari de ifr. Ups. Bibliotkek mig gunstigt lånte böcker voro, ocb soin Mag. Bonsdorff ej erbållit i Stockbolm innan sin afresa derifr.
För underrättelsen om de af sai. Konungen til Upsala Bibbk i
förvar lämnade coffertar, tackar jag ödmjukast. Tvifvelsutan får
framtiden derifr. bjelp at om vissa bändelser kumia säkrare dömma
än nu kan ske: ty at deribl. måste finnas några politiska memoirer
d:a ['?] tyckes den til cofferternes öpnande utsatta tiden utvisa.
Att vi fortfare med inlösandet af Abulfeda, kan Herr Professoren vara försäkrad: det bjelper ej, om man ibland måste betala
för sådana böcker mera än bvad de framdeles på auctioner kunde
fås före. At understödja deras berömliga nit, soin utgifva sådane
värk, bör ock anses för offentl. Bibliotbekers plikt, så långt råd ocb
lägenhet medgifver.
För afskrifterne af Palmsköldiana, som jag erböll, genom Herr
Professorens benägna anstalt ocb försorg, med Bisk. Cygnaeus, af-
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lägger jag ödmjuk tacksägelse. Hvad formatet af de första arken
angår, kan det snart lijeipäs, derigenom at jag låter genom någon
studerande här afcopiera dessa docrnnenter in 4:o, i likhet med de
öfriga. Men om den g:la ortbograpbiens bibebållande framdeles,
beder jag på det trägnaste. Det gda Testaments-brefvet bar jag
härlios aran at med tacksägelse återsända: copian synes vara tagen
ej långt efter sjelfva originalets utfärdande, at dönnna af stylen;
dock synes, at copisten läst et ställe orätt (skonungx för Konnngx).
För ro skull bifogar jag en noga och pålitelig afskrift af kela Documentet. Herr Professoren täckes låta mig veta, livad copieringen
af de redan hitsände, så väl soin de öfrige begärde sakerna kostar,
så skal jag densamma ofördröjekn öfversända. Til de förut begärde
afskrifterne, beder jag at ännu följ. mä tilläggas, ur T. 61 om Kaivelen, nami.
p. 463, 465 ocb 467.
Nu sändei' jag i afbetalning på min sknld 22 Rdl.; de återstående 17 sk. 8 rst. torde kumia jämkas til en summa med bvad
copioime kosta, och då på en gång beqväml. få öfverstyras.
Med fullk. bögaktning bar aran at frambärda

Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili J. H. Cygnaeus.
Åbo d. 22 Jan. 1793.

Högärevördige och Höglärde Herr Kyrkoberde.
Ebuni jag bar ämnen nog at skrifva et långt bref (ocb deruti
ibl. annat betyga min tacksambet för Herr Kyrkoberdens gunstiga
anstalt om de märklige trykta protocoller ocb memorialer etc.), så
måste jag dock ännu dermed upskjuta. Efter en långsam sjuMigbet,
bar jag först nyligen bbfvit i stånd at åter komma i rörelse; ocb skal
nu småningom ersätta bvad imedlertid bbfvit försummadt. Men nu
måste jag i förväg (om annors jag ej redan kommer försent) an hali a,
om biträde i min Bokhandel för vårt Bibbotbek. Såsom unee Hr
Bock, son til Kyrkob. i (nu bar jag glömt soimen) närä til Petersburg, lofvade til nasta termin bit återkomma, underställer jag, om
ej lian ville i Rubler (el. Ryske pgr) där betala b;te Bok-räkning,
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emot det lian straxt vid hitkomsten finge alt ersatt i Svenska pgr:
derigenom tycker jag, at oss bägge kunde ske en tjenst. Unge Hr
Bock lofvade innan afresan besöka Herr Kyrkoherden. Jag borde
då af Herr Kyrkoherden få en nota, burn mycket en Eubel där gör
i Edl. antingen lian vil bar taga betalningen i Banco el. i Eiksgälds
sedlar; fast ock i silfver: på det jag derefter kunde bar liquidera
med bonom, så at ingendera blir bdande.
De böcker Bibbt nu behöfver, äro
l:o Acta Acad. Petropolitanse för 1783—87; ty för 88 fingo vi genom
Hr Dompr. Indrenius.
2:o d:o Acta 1789 sqq. bvad utkommit.

För mig enskildt:
Hr Georgii Bescbr. von S:t Petersburg.
Skulle anstalten om pgr:ne med Hr Bock ej lyckas, el. lian
redan vara bårtrest; så skal jag skicka betalningen per posto i Sv.
Banco-sedlar, efter det går an.
Om ej tilfälle ges, at få böckerne gerad bit; så lära de nog
fås til Predricbsbamn, bvarifr. de nog liitskaffas.
Innan kårtt mera. Frambärdar med fullk. bögaktning
Högärevördige ocb Höglärde Herr Kyrkoberdens
ödmj. t:re
H. O. Porthan.
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Tili P. A. Europaeus.
Åbo d. 86 Jan. 1793.

Yälärevördige och Höglärde Herr Pastor.
Minnet af den myckna ynnest och vänskap som jag under vistandet i Predrichshanm och resan til Walkiala erfor, och hvarföre
jag, ehuru nog sent, aflägger min skyldiga tacksägelse, upmuntrar
mig at anhålla om Herr Pastorens biträde nti en litteraire undersökning, hvarpå jag blifvit förd under mit arbete i g:la Pinska Historien. Ibland de äldsta Documenter, rörande Gränse-tvisterne
emellan Svenskarnes och Ryssarnes (egentel. Novgorodernes) besittningar i Pinland (som af gammalt värit en tummelplats [något ord är
här bortlämnadt] bägge desse våre inkräktande grannar), är et PredsInstrument som skal blifvit uprättadt emellan K. Magnus Eriksson
(med öknamnet Smeh) i Sverige, och Storförsten Georg eller Jurji
(Danilowitsch). Af detta Document fimies i Svenska Riksarchivet ej
något Original, ej heller någon vidimerad afskrift, utan blott en obevitnad copia; och sådane träffas flere äfven i private samlingar. Dess
authentie har stundom af Svenskarne blifvit bestridd, och man finner
tämmel. tydligt, at det af Pyssarne först blifvit uptedt i 15;de seclets
slut, och det i en Latinsk afskrift; och måste jag säga, at det ej heller
förekommer mig såsom äkta, utan misstänker jag, at Ryssarne låtit
afskiifva och öfversätta det ur den gamla Hovgorodska chrönikan, som
länge blifvit nyttjad i Handskrift, men om jag ej bedrager mig, icke
längesedan i Petersburg genom trycket blifvit utgifven. Hu ville jag
veta l:o om detta Document värckel. i samma chrönika finnes? och
om det är lika lydande med hosfogade Latinska öfversättning? Det
vore ock roligt at veta, hvad Knäs Tscherbatow i sin Ryska Historia
derom och om hela freden (som mellan 1322 och 1324 måste blifvit
sluten; ty at soml. Svenske och Ryske Historioi föra den til 1348,
är orimligt) skrifver ? Den sednares värk måste finnas i Predrichshamn; kanske ock ofvanb:te chrönika? 2:o som de afskrifter Inka
i Sverige finnas, aro mycket felaktige och sins emellan olika i de
namns orthographie som nämnas i b:te Document såsom Gränsepuncter; så ville jag veta, om på de orterne fimies någon kunnig
och pålitelig man, af hvilken jag kunde hoppas biträde i dessa namns
rättskrifning ? Om b:te namu der ännu igenkännas? i h:ka soknar
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dessa ställen ligga? och huru således den gamla pretenderade rålinien gått? Numera är detta blott en Historisk curiositet, och interesserar Eyska Piket lika litet, sorti at undersöka hurudan Eiksgränsen var enligt Stolbova freden; således lärer icke någon politisk
farhoga kumia hindra, at härom begära och erhålla uplysning. Härom
väntar jag vid tilfälle Herr Pastorens benägna svar; och bilägger
en copia af sjelfva b:te Freds-instrument, med bifogade lectiones
variantes, som jag ur flere afskrifter samlat; det ser man nog, at
de Finska namnen blifvit jämmerhgen rådbråkade.
Jag hade ej quar f lein stycken af Svenska Academiens Handlingar at aflåta, mer än dem jag skickade; men til våren skal jag
skaffa resten.

Mag:r Walleen, som nn reser på Condition hos Herr StadtHaupt Bruun i Fredrichshamn, är en beskedlig yngling, hvarföre
jag recommenderar honoin til Herr Pastorens ynnest. Hän är ännu
ung, och just ej i sine studier djupt grundad, som kommer deraf,
at hans första undervisning var mägta försummad; men lian har hog
at förkofra sig, och har i vissa delar hjelpliga studier. Yärst är, at
hän i Tyskan är ganska svag; men deri måste hän snart kunna
arbeta upp sig i Fredrichshamn. Yar gunstig och bistå honom i
den delen med goda råd, anvisning på böcker etc. som lian kunde
få lana.

Anmäl mångfaldiga hälsningar til alla de Herrskaper ocli Hus
af li:ka jag i sommars blef så benäget bemött, särFredriclrsliamn,
i
deles Hr Tullförvalt. Bruun, Herrar Natk, Hr Dir. Steven etc. Item
Hr Probsten Backman när lian rakas. Hvad station får Hr Åberg
i Petersburg? Huru liörs Cygnteus där taga sig fram?
Med fullk. högaktning bar aran framhärda
Yälärevördige ock Höglärde Herr Pastorens
ödmjuke

t;re

Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 1 Fcbr. 1793.

Högädle Herr Professor.
Herr Professorens gunstiga bref af cl. 22 sidstl. Decembris,
jämte afskrifterne nr Actis Palmsköldianis, bar jag riktigt erliållit;
och aflägger för Herr Professorens dervid hafde besvär och mig
yisade ynnest, inin skyldigaste tacksägelse. Nog vågar jag ännu en
gång, närmare sommaren, med en dylik Commission besvära; men
för denna gången bar jag fått månge gode underrättelser til min
tjenst.
Det oroar mig, at jag bekymrade Herr Professoren med någre
mine collegers misstanka, at Upsala Dispp. för 1788 års Höst-termin
i förra remissen saknades. Yid närmare eget efterseende, bar jag
lunnit dem alla bafva anländt; så at dervid är ingen ting at påminna.
Hos Herr Pbilos. Adjuncten Knös täckes Herr Professoren anmäla min bälsning och tacksägelse för clen öfversända Disp.n. Yid
närmare efterseende bade jag clen förut; men et så skadadt exemplar, at jag afskildt det ifr. de öfriga.
I de annoit, jag i bast gjorcle om åtsk. i Actis Palmsköld. befintel. documenter, kuncle lätt någre små misstag sig insmygt: jag
skal nu vid Documenteraes bruk derom ytterligare undersöka.
Den begärcle sedeln ang. Meidani, följer bärhos; äfven soin 2
Rdl. för at deraf betala min skuld 1 Hell. 24 sk. 8 rst. Det lilla
öfverskottet beböfs väl snart, då jag begär några ytterligare exemplar ur Palmsköldianis.
Nu boppas jag at de lånta böekeine ifr. Stocklnm riktigt ocb
oskadde anländt, jämte de i Petersburg tryekte sakerne. Af clesse
bar jag sedän fått et complettare Exemplar til vårt Bibliotbek; ocb
som jag ville vara säker, at de värkl. voro tryekte i Petersburg,
sldckade mig en vän derifr. til och med åtsk. correctnrs-ark af dem,
som ban lagit på et Boktryckeri derstädes: en lustig idee nog. Nu
som åtsk. af dem innehålla memorialer som ej funnos i den förut
öfversände samlingen; så bilägger jag desse för ro skull. Om jag
framdeles får bättre exemplar, så skal jag ock med dem tjena. Men
elettä Exemplar af B. Eenterholms memorial är derföre märkligt, at
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den påskrefna tyska remsan ytterl. öfvertygar, at det är tryckt i
en tysk verkstad.
Med fullk. högaktning kar aran at framhärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo cl. 22 Julii 1795.
Herr
ocli
af
Kongi. M:sts
Yälborne
Cancekie-Råd
Biddare
Nordstjerne-Orden.

Emot den mångfaldiga ynnest livarmed Herr Cancellie-Bådet
ocli Biddaren täckts mig öfverliopa, är det et lielt ringa prof af min
tacksamliet at tjena Herr Cancellie-Bådet ocli Biddaren med utsäljandet så väl af de mig reclan tilsände 20 Exemplar af Sv. Acadrs
Handlingar för 1791 ocli 1792, som de utlofvade 20 ä 30 Ex. af
Talet om Uplysningen: livilken Commission jag fördenskul ganska
gerna uträttar. Af de förra liar jag redan försåldt en del, ocli hai’
liopp at äfven efterliand afsätta de öfrige. Men som mine kunder
som dem köpt, jämväl förut af mig liandlat Handlingarne för de
förra åren, (af livilka jag liar någre få exemplar qnar) så fråga de

jämväl efter Handlingarne (på Högtids-Dagen) för 1790, af livilka
jag inga Exemplar erliållit: af detta års Handlingar beder jag fördenskul at likaledes få äfven så månge som af de sednaste, för suiten skull.

Afliandlingen om Uplysningen liar icke allenast af mig, utan
ock af flere mine vänner, med fullkomligaste tillfredsställelse blifvit
läst; ocli liafva derföre åtskillige redan betingat sig Exemplar deraf;
såsom tjenande för alla, men i sjmnerliet för våra tiders beliof. För
det mig gnnstigast skänkte exemplar, aflägger jag fördenskul så
mycket mer min ödmjukaste tacksägelse, äfven som Prof. Tengström
för det lian tilkka erliöll. At bringa detta Tai i den quickare ungdomens händer, räknar jag af flere skäl för en pkkt, som jag icke
skal underlåta at iakttaga: ty eburu man lios oss aldeles icke är
bögd för den nymodiga politiska fanatismen, så beliöfver man dock
ledas ur en viss skymning, ocli ifrån vissa fördomar åt den ena el:r
andra sidan, som liafva en mägtig inflytelse på folkets framdeles
förliållande.
Med vår Cancellers styrelse liafve vi härtils liaft största skäl
at vara liögst nögde; lioppas ock at framgent bkfva lika lycklige.
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Prof:r Malmström synes nu göra alfvare af at tanka på sin tilkommande jämna tjenstgöring. Af Prof:r Calonius, soin nu til Stockliolm öfverkommit, kan Hans Excellence Cantzlern om vår Academies
tilstånd, oeconomie m. m. erliålla den fullständigaste ocli påliteligaste nplysning, så väl mundtekn, som i fall det bebagas, skrifteligen. Pörntan det at lian i allmänliet är en man af ypperligt practiskt genie, så liar lian så länge tjent vid Academien, både som
Professor ocli secreterare, at lian i grund känner de sakerne. Jag
önskar, at bans nya station må blifva honom i värket förmånlig!
At lian blifver en skicklig ocli nyttig Ledamot i Högsta Kätten,
derom är jag öfvertygad: burn långt lian i politiska connexioner
må blifva inledd, väntar jag af tiden få lära.
En Magister härifrån vid namu Frantzen, ännn Irelt nng, men
af ntmärkt godt bojip, beder jag om tilstånd at hos Herr CancellieRådet ocb Riddaren få til det bästa recommendera. Hän är ej längesedan antagen til Docens i Eloquencen, är quick ocb fbtig, samt
derjämte ganska modeste ocb sedig. Hän är nu öfverrest til Stockholm, at där vistas i några veckor; lärandes hän icke underlåta at
upvakta Herr Cancellie-Rådet ocb Riddaren. Hän bar med sig en
liten discipel, lieminä ifr. Ryska sidan (son af en min bekante derstädes), som börer til ingenia prsecocia: det är ledsamt, at vi skole
npfostra dugliga äimien åt yår granne, men Academiens reputation
fordrar, at vi göre vårt bästa med desse nnmera blefne utlänningar,
fast iyckte ifrån vårt Samballe ocb nation; de hämta dock någre
tusende plåtar om året til Åbo. Märkbgt är, at sedän sidsta kriget,
gör Ryska Regeringen allt mera svårigbet at släppa ungdomen ifr.
den sidan til Åbo; man råder ocb med understöd upmuntrar dem
at häldre resa til Tyskland: man ser ej beller gerna, at de skickas
til Borgå Gymnasium. Hock bar man ej rent af förbudit dem at
studera bos oss; bvarföre kostnadens obkbet, bitlockar 10 ä2O årligen. Deras nymodiga Scbole-anstalter, om bvilka så mycket skrytes,
äro usle; jag lärde något känna inrättningen i f joi i Fredricbsbamn:
Ryssarne torde derigenom litet nplyftas; men de af oss eröfrade
orter, nedsänkas et godt stycke; förmodel. at komina til paritet med
den berrskande Nationen! De Finske Prästerne klagade jämmerkn
at scbolorna i Wiborg ocb Fredricbshamn blifvit så förskämde, at
de ej vidare kumia ditskicka sinä barn; ocb deri hafva de rätt.
Med vördnad frambärdar
Yälborne Herr Cancellie-Rådet ocb Riddarens
ödmjukaste tjenare

H. G. Porthan.

Tili P. A. Europaeus
Åbo d. 15 Dec. 1793.

Yälärevördige ocli Högvällärde Herr Pastor.
Herr Pastorens kärkomna bref af d. 29 Kov. kar jag liaft aran
at tilkka med de 2:ne öfversände Böckerne erliålla. Den Americanske Catecliesen, ehuru i sig sjelf mycket sällsynt, är det icke
här i Åbo, emedan sai. Prof. Kalm kade flere Exemplar deraf, soin
här quarstadnat. I fall likväl Herr Pastoi'en vil aflåta den til mig,
skal jag föikrn den, jämte et exemplar soin jag förut äger, til mine
Tanner i Tyskland; ocli Helwigs bok skal jag vid tilfalle öfversända
til Prof. Calonius. Jag kade nyl. bref ifr. bonom, deri lian berättar
mig, det ban, efter at bafva försökt lefnaden i den stora verlden,
önskar gerna at när bans år gått til ända, få komina tilbaka til

sit lugn.
Svenska Acad:s Handlingar kan jag ej ännn skaffa Herr Pastocomplette;
ren
men jag skal ej glömma, at småningom bojisamla de
stycken.
bristande
Ku sänder jag första stycket, ä 24 sk., Tai af
Murberg ocb Sjöberg ä 12 d;o, Tai för altaret af v. Troil ocb Diodin,
tilsammans 12 sk., ocb Handlingarne för 1792, å 16 sk. Porut bar jag
sändt Handlingarne för 1790 ä 1 H. ocb för 1791 ä 16 sk. Altsammans kostar altså in summa 2 E. 32 sk. Eosensteins Tai bar baft
en så stark åtgång, at redan 2;dra Uplagan deraf utkommit; men
deraf bunno vi innan segelfarten afstadnade ej få några Exemplar:
jag skickar således mit eget Exemplar, sedän jag hunnit bårtsälja
alla som jag bade i Commission at föryttra. Med öjipet vatten får
jag flere exemplar i stället af 2:dra Hplagan, som är aldeles oförändrad. Talet kostar 24 sk.
Anmäl min respect hos Herr Hofrådet Ekesparre: bvad tro ban
tycker om Gr. Oxenstiernas jämförelse emellan Marskalken de Villars ocb Grefve Stenbock, i Sv. Acad:s Hän dl. för 1790. Auctor
är Major vid Österbottens Eegemente, ocb Bror til Eiks-Marskalken
Grefve Oxenstierna. Hos oss är ondt om så vittre Militairer; dock
kan jag nämna ännn någre til bonom.
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Hos öfrige bekante i Fredrikshamn, särdeles Herr Tullförvalt.
Brun, täckes Herr Pastoren jämväl anmäla mine hälsningar.
Med högaktning har äran at framhärda

Yälärevördige och Högvällärde Herr Pastorens
ödmj t:re
H. G. Porthan.

Tili P. A. Europseus.
Åbo d. 19 Mari 1794.

Yälärevördige och Höglärde Herr Pastbr.
De bristande delar af Sv. Acad:s Handlingar, skal jag ej glömma
at anskaffa; de sidsta så snart sjöfarten ifr. Stockholm åter öppnas,
och de första, då de kuuna öfverkommas, ty de aro redan utgångne,
och fås ej ordentl. til kops på Boklådorna.
Anmäl min respect hos Herr Dompr. Indrenins. Mag:r Wallen
taite om någon Bokhandel för hans räkning härifr. Men dels har
Frenckell et så litet förråd höcker årligen ifr. Utrikes orter, at de
gemenl. til Jul aro bårtköpta, dels pläge vi sjelfve directe beställa
ifr. Tysldand dein vi behöfve. Vili Herr Domprobsten låta mig
närmare veta h:ka Böcker el. åtminstone i h:ka ämnen hän åstundar, så skal jag gerna i den vägen tjena honom. Men då bör jag
til Julii månads början, el. som ännu bättre är, til början af Junio,
blifva underrättad om hans åstundan.
Hälsa alla vänner och bekante på den orten.
Med högaktning har aran at framhärda
Yälärevördige och Höglärde Herr Pastorens
ödmj. t.re
H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius
Besv. d. 7 Auo-,

Stockholm d. 28 Jul. 1795.

Högädle Herr Professor.
Som jag icke liade den lyckan, under mit kårta besök i Upsala, at få träffa Herr Professoren, tager jag mig nu den frilieten
at skrifteligen fråga, om på Acad. Bibliotheket derstädes finnes
något Anglo-Saxiskt Lexicon, (af Somner, Benson el. Lye etc.)?
För en afhandling öfver det bekanta G-eograpliiska Capitlet af Alfred
Orosins soin jag bar under händer, beböfde jag rådfråga en sadan
Dictionaire, som bvarken bos oss i Åbo el. bar i Stockholm finnes.
Hade det värit möjebgt, skulle jag vågat begära den til låns på
någre månader: i annat f ali skulle jag meddela en lista på de ord
b:kas egenteliga ocb rätta betydelse jag i synnerbet beböfver veta,
för at få dem förklarade. I förra fallet, torde lägenbet blifva at få
boken säkert ocb oskadd bit til Stockbolm medan jag ännu här
vistas, som varar tils mot slutet af August! månad, då jag skulle
lämna min sedel derpå at jag boken mottagit: i andra fallet öfversänder jag listan ifr. Åbo, för at af någon skickelig ung man som
dertil kan äga ledigbet ocb välvilja, genom Herr Professorens ynnestfulla anstalt uttolckas. Ordens antal blir icke mycket stort. Om
någre ytterligare afskrifter af Actis Palmsköldianis, skal jag ännu
framdeles ödmj. anhålla. Men ibl. de af Bisk. Celsius donerade
Mss. Banden, lära ock finnas saker, som på något sätt kuuna angå
min samlings-krets, nami. Pinska Häfderne, ocb som jag icke ägde
lägligbet at betrakta, utan måste lämna til framdeles revision, som
blifver ännu bequämligare då Herr Professoren hunnit nogare inrätta förtekningen deröfver.
För ro skull lämnade jag afskrift af titeln på en g:l i Upsala
tryckt Uonatus, bvilken jag ej längesedan i Finland öfverkom, för
at förnimma om den finnes i Upsala Acad. Bibliotbek. Yid tilfälle
beder jag at derom blifva underrättad.
Med fullk. högaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re
H. G. Porthan.
2G
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P. S. Jag sänder detta bref med 2:ne Finska Magistrar, som
på någre dagar ärna besöka Upsala; ocb är försäkrad, at i fall Herr
Professoren är hemma vid deras ankomst, de njuta vanlig ynnest,
at få se Acad. Bibliotheket.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Stockh. cl. 17 Aug. 1795.

Högädle Herr Assessor.
Joruris skal beta Jorois: det är aldeles visst; där är det som
Avelin nyl. blifvit Pastor, Samuel Krogius är Pastor i Randasälmi
(en bans bror, Gabr. Krogius, är i Eautalambi.
Af Nyland böra til Borgå Stift alla Soknar börjandes med Helsinge (ocb H:fors Stad) ocb vidare öster-ut til Eiksgränsen: Helsinge,
Nurmijärvi, Tusby, Sibbo, Mentselä, samt hela det af Hr Nordensköld tilskapade Holmgårds-Län med Lappträsk etc. I Tavastland
bör til Borgå stift, l:o bela Ofre Hollola Härad af Tavastebus Län
2:o af Nedre Hollola Härad soknarne Hauho (med sine Capeller) ocb
Lampis; 3:o Ofre Hollola Härad af Kymmenegårds-Län, Orihmattila
ocb Hollola soknar (med dess Capeller) 4:o Jämsä socken af öfre
Säxmäki Härad. 5:o Laukas, Saarijärvi ocb Wiitasaari, som af Tavastländska soknarne aro lagde under Wasa-Län, ocb 6:o Eautalambi, som af d:o är lagd under Kuopio-Län. Til ytterligare uplysning, bifogar jag följ. förtekning, som jag efter nyttjandet beder at
återfå.

Angående den sidsta Magister-Promotionen bar säkerbgen värit

införd en berättelse i Åbo Tidn. för d. 29 Junii: ocb til ytterligare
uplysning, följer bärhos et Exemplar af den Gratulations-skrift (af
vår Bot. Demonstrator ocb Med. Adjmict Dr Eutström) som vid
det tilfället blef tryckt.
Frambärdar med fullk. bögaktning
Högädle Herr Assessorens
ödmj. tj:e
H. G. Porthan.

Tili P. F. Auriviliius
Besv. d. 25 Maji.

Åbo cl. 10 Mart. 1796.

Högäclle Herr Professor.
Enligt Herr Professorens begäran liar jag lätit Bok-Catalogen
hvilken Herr Professoren mig tilsände, här circnlera; om någre flere
gifvit commissioner, vet jag ej, men ang. de på hosfogade papper
upteknade articlars inropande, dels för vårt Bibkk, dels för mig ocli
en min vänn, beder jag at Herr Professoren, af vanlig ynnest, täckes
foga benägen anstalt: priserne til h:ka man vill gå, aro ungefärl. utsatte; på någre ören kommer det ej ann.
För det gunstigt oss lofvade Psaltinum (som vi förnt ej äge)
täckes Herr Professoren aflägga bos Herr Arkeßiskopen min ödmj.
tacksägelse, äfven som jag densamma för Herr Professorens benägna
åtgärd dervid bärmedelst bar aran at betyga. Icke det minsta spår
til något annat exemplar af Donatus, bar jag ännu träffat: då jag
i sommar, vill Gud, ärnar göra en resa in åt Finland, skal jag ej
glömma at böra derefter. Ocb som boken är i Upsala tryckt, ocb
i Herrarnes Bibkk äger ännu mera värde än bos oss, så vil jag i
alla fall cedera mit exemplar, som jag ännu icke i vårt Bibks Catalog infört, til Upsala, bvarifrån någre dylike saker i stället, äfven
framdeles torde kuuna oss meddelas.
Det Anglo-Saxoniska Lexicon, af bvilket jag i Stockholm, emot
förmodan icke bann, under de många där samlade förströelser, mig
vederbörligen betjena, tog jag mig fribet, at i förlitande på en bka
ynnest som jag förut fått erfara, föra med mig til Åbo; ocb eburu
det ej ser likt ut, at jag, såsom jag då boppades, med vinterföret
kan detsamma återsända (eburu vår Prof. Bonsdorff bade kunnat
haft det med sig til Stockholm), emedan bafvet näppel. i år lärer
lägga sig; så skal jag dock derom draga försorg, at det vid första
öppet vatten med någon säker resande skal återställas. På auction
efter B. Celsius, bar vårt Bibkk fått Somner för godt pris; bvarmed jag framdeles boppas kuuna bebjelpa mig. Boken skal aldeles
väl couverterad ocb utan att någon får veta deraf, affölja.
Det var ledsamt, at bägge de resande Fransoserne som i böstas
voro här, icke träffades. De voro märkvärdige personer. Den ene,
som kallade sig Möller, försäkras värit Hertigens af Orleans äldste
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son, el. Duo de Chartres; den andre var en Comte de Montjoye
(eller, såsom lian ock kallade sig) Frobberg (Frobberg el. Fröberg):
bägge emigrerade tdlika xned Dumouriez, bos li:ken den sednare
skal värit G-en. Adjutant. De gåfvo sig ut för nnge köpmän ifr.
Strasburg; men en af våre officerare hade värit där bekant med
Fröberg, och kände lionom igen. Desse besynnerl. resande (af h:ka
Fröberg utmärkte vackra insikter ocli mycken vettgirigbet) liade
genom Norrige rest til Wardbus ocb derifr., til fots ocb med båt,
genom vår Lappmark, voro bärifr. at bese vår gräns, ocb skydde
inga fatiguer.
Tengströms no ta återföljer: den är aldeles riktig, och bvad af
skrifterne kosta, undandrar ban sig ej at betala. Til den förre notan
bifogas nu ock den sednare; ocb anmäler ban bos Herr Professoren
sin bälsning, ocb beder om gunstig försorg ang. alla dessa documenters afcopiering.
Secr. Sundel vid Eiks-arcbivum bar ock åtagit sig commissionerne för vårt Bibliotbek; så at bvad af dispp. til honom adresseras, blifver nog expedieradt. Yi hafve nu åter på flere år ingen ting
ifr. Upsala erbållit; hvaremot jag boppas at vår secreterare riktigt
bärifr. allt expedierat.
Med fullk. högaktning bar aran at framhärda
-

Högädle Herr Professorens
öclmj. t:re

H. G. Porthan.

Tili P. J. Alopaeus

(?)

Åbo d. 5

Äpr. 1796.

Min k. Bror,
Ni gode Herrar där på gränsen, måsten åter bafva värit förföriska på vår annors saktmodiga granne, efter man skrämt oss med
alfvarsamt,
berättelsen at ban iiman kårt skal förnya kriget!
aro
men
står
för
oss
smått folk
bekymrande:
dessa berättelser
bvad
Quicquid
pleotuntur
at göra?
delirant reges,
Acbivi! Yi måste
bvad vårt öde skall blifva!
vänta
Jag boppas at löftet ang. utdraget ur Tabellerne ej glömmes.
Har Brors Far säkrare data på Bisk. Elimsei i Wiberg dödstid, än
bvad Ebyzelius säger? Jag bar dervid någre dubia.
•
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Under dedicationen af Carminalierne, tryckte i Rostock 1625,
hafva utsatt sine namu M. Heinricius Martini Fattabwr, Hector scholoe
Wiburcj. och M. Matthias Jacobceus S. S. Th. Prcel. Wiburg. litan
tvifvel aro desse kände? Men livad sysiä den sednare beklädde, är
svårt at säga.
Månne lian var en sådan Lector soin jämväl vid
Åbo scbola fordom finnes bafva värit (t. ex. Florinasi)?
Ang. Bisk. Jimsten bar jag öfverkommit bvarjeb. artiga uplysningar (såsom synes af bonom sjelf upsatte?), soin jag bär vil meddela. „M. Paulus Justen, natione Wiburgensis. Hic successit Petro
Folbngio in Episcopatu Aboensi. In ejus vero locum Wiburgi substitus fuit M. Canutus beatse recordationis, qui ibi obiit anno D:ni
1564. Ad studia literar. adbibitus est Paulus in tenera sua setate,
Rectore adbuc Jollanne Erasmi, felicis recordationis, antequam ille
in Cancellarium D:ni Episcopi Martini vocaretur. Sed qui D:no Johanni in officio Eectoratus successerant, non erant seque fideles,
dibgentes ant felices in juventute instituenda; donec quidam Dn.
Clemens, natione Danus, laborem docendi pueros in se suscepit. Erät
is Concionator D:ni Comitis Jobannis von Hoyen in Bråkenbansen,
qui fuit gener (svåger NB) Serenissimi et clementissimi D:ni Regis
Gustavi. Ble D:nus Clemens primus in Scbola Wiburgensi incboavit lectionem Terentii et Yirgibi; sed et ille secutus est D:nam Margaretam, relicto Wiburgo, anno D:ni 1534, dum Comes ipse a Regno
Svecise ad perfidos Lubecenses defecit: qnasi ditiones Wiburgum,
Savolax, Satagundia et tractus Borgoensis non snffecissent ejus dominatione. In locum ejus D:ni Canuti (förmodel. Comitis?) successit
Nobilis et providus vir Nicolaus Grobben (Grabbe?), vir pietatis et
omnis bonestatis amans a:o D;ni 1536, cum jam Paulus utroqve parente
orbns esset. Pater enim ejus ante 6 annos, mater vero ante tres annos
(tunc enim Wiburgi pestis gravissima sseviit) in Domino obdormiverant. Profectus est ille in Scbolam Aboensem, et prsecedente
autnmno ex Witenbergo redierat M. Thomas Frandsd, qui factus
Rector Scbolse reduxit Scbolasticos ad prima artis Grnmmatices initia
recte percipienda, ne in alus artium discendis elementis, a principiis
et fontibus aberrarent, sed ordine perciperent quicquid addiscendum
erät. Simib diligentia et fidelitate tradidit etiam suis auditoribus
rudimenta Cbristianse religionis. Sicut baec omnia in Scbola Witembergensi magna dexteritate studiosis proponi audierat. Dum in boc
stadio biennio versatur Paulus, revocat eum ad se reverendus Pater
D:ns Episcopus Martinus, ut apud se lectorem mensse ageret, idque
maxime consilio Magistri Simonis Wiburgu, qui prima vice nunc ex
Germania redierat, et simul factus est Hypodidascalus Scbolse Aboensis. Erät tunc in aula non admodum peroptanda consuetudo, quod
adolescentes bona aliqua indole prsediti ex medio cursu studiorum
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etiam inviti raperentur, nulla liabita ratione utrum ad aulica
officia, vei ad alias humaniores artes cliscendas essent idonei. Ne
antein id fieret, procuravit D:n Episcopus ut Paulus ille quem in
familiarem suum suscepit, sacris ordinibus initiaretur; quod factum
est armo D:ni 1540. Qma vero Schola Wiburgensis post spontaneam
resignationem Simonis Leth (an Theet?) Eectore caruit, injunctum
fuit illi a venerabili Capitulo ut eo se conferet, donec de commodiore Eectore substituendo deliberari et prospici potuit. Obedivit
ipse illorum authoriati, non libens; intellexit eniin se imparem esse
tunc illi vocationi, quse multarum bonarum rerum cognitione opus
liabet. Pecit antein in re velut adliuc adolescentior, quantum potuit,
non quantum debuit. lude vocatus ante completum biemiiem, missus est in Germaniam m. m.“
Sedän berättas, burn lian där studerte etc. Jag tror mig ej förut halva meddelt detta, til uplysning
om Wiborgs Scholas historia, och derför commnnicerar jag det nu.
Yi vänte nu med mycken otålighet på svar och befallningar
ifrån Sverige, för att få höra hvad med oss ärnas. Hälsa Brors Ear
och Mor, samt
ifrån
suorani

Min k. Brors
ödmj. t:re

H. G. Porthan.
P. S.

Den stormen soin hotade Herrarne hvilka förvalta Storamirals ämbetet, blef aldeles sldngrad, och allt förblef i sit förra
skick. Men besynnerl. ombyten hafva för öfrigt vid de betydliga
posterne i Stockholm böijat ske. Gud styre allt til det bästa.
Sista brefvet ifrån Pranzen och Bremer var af Pehr. månad, då voro
de ännu i Paris, hvarifrån de ärnade sig til England.
—■

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo d. 9 Maji 1796.

Högvälborne Herr Landshöfdinge.
Då vi med så mycken längtan väntade, at vld Prsesidii nedläggande i K. Wetensk. Academien Herr Landshöfdingen slmlle
skänka oss fortsättningen af Talet om Uplysningen, men tidens omständiglieter, utan tvifvel, betogo oss denna förmån, för hvilken förlust jag dock är säker at Yederlaget skal tils vidare tjena oss til
tröst; så påminte mig detta om en försmnmelse soin jag mig rätt
mycket förebrår. Jag lofvade nämkn at meddela afskrift af Eecensionen öfv. Talet om Uplysningen, utur den Jenaiska Litt. Tidningen; men detta Häft var vid min hemkomst i sidstförl. böst utlånt
på landet, och derigenom koin jag at sedän til en tidförgäta saken.
Ebnrn Herr Landshöfdingen väl torde sedermera baft i Stockholm
tilfälle at se den; så öfversänder jag dock mi densamma, för ali
händelse. Kecensenten bar för öfrigt såsom en skicklig och billig
man npfyllt sin plikt; men brist på Kantianska ideer i Talet, fann
lian tvifvelsutan vara en värkelig brist, hvaraf hans omdöme i börjau
af sjelfva Recensionen härrör: ty desse Eecensenter aro alle ifrige
Kantianer, för hvilka ej gerna någon ting är rätt, grundligt och
dngligt, soin ej är Kantianiskt.
I Upsala hör jag, at man fortfar, at med det Kantianska grälet förvirra ungdomen. Utan at hafva haft tid öfverlopps, eller lust,
at med alfvar underrätta mig om dessa mysterier, til hvilkas förstånd man gjort tilgången så svår och afskräckande; utan at således
med fullkomlig kännedom af demia sects egenteliga systeme kumia
värdera detsamma; kan jag dock med full trygghet påstå at ungdomen dermed förvirras: ty af alla dem jag här råkat ibl. de ynglingar som ifrån Upsala fört med sig en oinskränkt högaktning för
Kantiska Philosophien, har ingen enda förstått den, eller då jag
börjat forska efter dess grunder kirnuat utreda dem; lärarenas anseende och enthusiasme har smittat dem, och de hafva för sjelfva
sectens satser endast fattat hvad Helvetius kallar estime sur parole,
förenadt med ovilja och förakt för den gamla philosophien, som de
ej heller vårdat sig at lära kanna; det är, de veta ingen ting med
besked. Underligt vore ock, om omogne ynglingar lätteligen skulle
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fatta, hvad maa förebrår vane tänkare at de ej förstå, o eli bvartil
lärarena sjelfve påstå sig behöfva flere års arbete ooh bemödande!
Ocb för min del säger jag som Demosthenes fordom: tanti poenitere
non amo! Sjelfva den nya Pbilosopliiens anbängare tvista sins emellan om rätta förståndet af Kants lära, som de dock enstämmigt upböja! Et säkert bevis til secteriskt väsende; äfyen som deras ovett
mot annorlunda tänkande, deras ifver at göra proselyter, deras nit
at i tid ocb otid komina fram med sin vishet, utmärker en god ansats af svärmeri. Kau en obefängd menniskja, t. ex. alfvarsamt
upkasta den frågan: an ante Kantimn ulia philosophia fuerit? eller
yrka, at Kants pbilosophie icke kan, utan at förlora sin grnndlighet,
föreställas på et lätt ocb allmänneligen begripbgt sätt? Detta sednare väeker bos mig stor misstanka, at dess konstiga terminologie
är et skjnl för sopbismer, som bbfva rögde, så snart de med andra
el. allmänt förståndebga ord uttryekas. At man söker dölja sinä
rätta satser, ocb derföre med flit insveper dem i mörka ocb tvetydiga ordalag, äfven soin at man medelst den ena satsens tilläggande
söker at minska oviljan mot den andra, ehnru stundom uppenbart
stridiga, derpå bar jag märkt flere prof. Kan det vara Kants alfvar,
at sedän lian lärt det vara omöjligt at hevisa Gruds varelse, likväl yrka,
at den måste tros? såsom et nödvändigt postillat för Moralen etc.
Huru är det möjebgt, at förena bans absolnta idealisme, med bvad
lian på andra ställen yrkar om kroppars ocb den yttre verldens
värkliga existence? Huru t. ex. at rimma tilsammans följande ytt•randen: „I)er Dogmatismus und die quelle aller after-pbilosopbie
liegt in der Voraussetzung, dass es irgend andere Gegenstånde ftir
uns gebe, als die Erscheinungen (oder unsere eigene Vorstellungeri),
und sieb also nacb dem Ztisammenhange der Vorstellungen mit ibren
Gegenständen fragen lasse“. „Ein unkritisches Dogmatismus leuebtet
klar bervor aus dem Unterscheidung zwiscben der Vorstellung vom
Raum und dem Raum als ohjeet dieser Vorstellung; aus allen den sätzen in welcben die ivirklichkeit der Dinge an sich anerkannt wird“;
„Der Yei'stand, mittelst seiner urspriinglich wesentlicben Eunctionen, sein verhinden, setzen und fixiren, erzeugt nicht nur den Raum
und die Zeit, sondern auch das Beharrliche oder die suhstanz, die ivirhlichkeit etc“. „Älle Begriffe stammen ab aus des Yerstandes eigenen
urspriinglicben Yorstellungen, sind von ibm selbst erzeugt, und können also niebt auf Gegenstände als Etwas von seinem urspriinglicben
Yorstellen unabbängiges, angeivendet werden, etc.“ Huru är det
möjebgt at rimma sådane satser tilsammans (utan at leka med ord)
med följande yttrande (som at förebygga imputation af ideabsmus
anföres): „Wenn icb selbst oder aneli die Menscben überbaupt zu
existiren aufbören, werden die Dinge, die sonst unabbängig von der
,
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Existenz des Menscben da sind, die leblose nnd iibrige belebte Natur, damit zu existiren nicbt aufbören?" Jag tilstår, at detta öfvergår mit förstånd: om ej de sednare slags satserne böra endast til
den Exoteriska Pliilosopbien, som för profani debiteras, likasom de
förre för initiati el. Esoterici, bvilka nog veta Kuru de Exoteriska
uttryoken böra förstås? Af Tyska JournaJerne ser jag, at för öfrigt,
ntom de äkta Kantianerne, 2:ne andre secter, som bafva dels Reinhold i Kiel ocb dels Fichte i Jena til anförare, dela den nya Pbilosopbiens anliängare; ocb för den som erinrar sig, hvad i Wolfianska
pbilosopbiens tid i Tyskland (ocb til en del jämväl lios oss, som
altid följa Tyskarne) skedde, är den liettä, stoj ocb skryt, bvarmed
den nya visbeten utbredes ocb förfäktas, ej något oväntadt; äfven
som jag är tämmel. säker, at den i Frankrike ocb England ej lärer
göra stor lycka, såsom ej heller i Tyskland, efter 50 år, vara mera
dyrkad, än nu Wolfianismen: ty bvad ifr. sensus Communis afgår,
eburu subtilt ocb ntstofferadt det må vara, kan aldrig blifva långvarigt. Jag bar skaffat mig ocb läst bvad bos oss ntkommit, så
väl til försvar af Kantianismen af Boetbius ocb i Litt. Tidningen,
som emot densamma af Cbristiernin ocb Gottmark; men måste tilstå,
at jag af ingendera blifvit slugare: de bägge sednare declamera
der emot, utan at gå in i sjelfva saken. Jag bar bört, at de bkväl
bos en bop Prästgubbar gjort det intryck, at de blifvit rädde för
det nya kätteriet i Upsala, til den grad, at månge skickat sine söner
til Lund, eburu aflägsnare, för at bevara dem för en så farbg smitta:
bvarföre frequencen ovanligen ökat sig vid den sednare Academien.
Detta är ej underligt. Eburu jag visserl. ej anser Cbristiernins skrift
för tjenlig eller grundebg; så är jag dock öfvertygad, at då ban
erbudit sig at betala en ducat för bvar ny sanning el. bvar ny villfarelse som kan visas bonom i Kants skrifter, så löjelig denna utmaning för öfrigt är, ban värkebn icke derigenom kunde blifva fattig,
om försöket gjordes; allenast de Kantiska satser afklädas sin nymodiga drägt, det är terminologie, ocb på vanligt språk uttryckas,
innau undersökningen företages. Kants Moral klingar ståtlig; men
saknar de motiver som nödvändigt fordras at göra föreskrifterne
värksamma på menskjo-bjertat, som af blotta generella maximer,
eburu sköna, ensamt ingalunda böjes med framgång ocb mot passionernes stormar beväpnas. Men jag bör icke längre med minä
reflexioner trötta Herr Landsböfdingen. Hos oss bar den nya philosopbien ej ännu vunnit anliängare af betydeligbet; förmodl. i brist
af tålamod af vårt folk, at arbeta sig fram til dess kärna, genom
t

det bårda skalet!
Men vi hafve nu en tid baft belt andre slags ämnen at skrupla
på, än Kants Pbilosophie: väl lika så mysterieuse ocb för vårt svaga
27
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förstånd obegriplige, men ingalimda så abstracte, utan både til phcenomener ocb fölgder ganska sensible. Jag menar våre oförmodlige
och bastige krigsrustningar. Oaktadt allt prat sora hela vintem
värit gängse, förestälde vi oss ingen ting mindre än så faiiigt alfvar,
då vi d. 30 Mart. om morgonen genom trumslag här i staden och
et slags budkaflar på landet, fingo kunskap om en förskräckande
nödvändighet för alla permitterade värfde soldater at hals öfv. hufvud inställa sig vid sine Regementer och de indelte, ja til och med
Eeserven, at npbryta och marchera til gränsen. Rust- och Rotehållare anmodades at förse sine krigsmän med 2 lispund bröd och
1 lispund såfvel. Tross- och Artillerie-hästar upköptes, äfven soin
proviant til Kronans magasiner, hvilka tili ali lycka voro med spannemål förnt försedde; fästningarne provianterades; allmogen upbodades til at skjutsa fram Regementerne, och det med sadan ifver,
at ej en gång privilegierade hemman undantoges. Och jag menar,
af Pinnarnes lydnad, nit och drift ej lärer vara at klandra, då et så
vidsträckt Regemente som det Tavastehusska, innom 5 dygn ifr.
första ordernes ankomst, vai' samladt och i full marche. Detta lärer
tilkka kunna tjena til et bevis, at vår indelte armee är rörligare än
månge klagat. Ena morgonen kom budet, och den andra var soldaten i marche: hans rotebönder försågo honom med de angelägnaste behof och skjutsade honom til compagnie-mötesplatsen. Regementerne gingo med forcerad marche, somhge dagar til 8 mil; och
det i en årstid, som ingalunda var blid. Sednare ordres minskade
dock efter hand denna hastighet. Allmogen klagade aldeles icke
öfvei1 ali denna tunga; vai' tvärtom villig til mycket större upoffringar, och beredd at til fäderneslandets försvar våga det yttersta,
allenast förundran (och dermed i följe varande misstanka) deröfver
ej bekymrat dem, at alla dessa ordres och anstalter ej ifr. Konungen
sjelf anlände: de fruktade, at altsammans torde vara et i elak afsigt
af Herrarne härrörande påfnnd; hvilken misstanka blef allt större,
ju längre på tiden utdrogs och ju flere anstalter vidtogos, utan at
den minsta kungörelse ifrån Konungen hördes af. Hade ej Presterne försäkrat dem, at allt värkeligen skedde ej allenast med Konungens vettskap, utan ock enligt hans uttryckeliga til Commenderande Generalen ankomne befallning, så hade ledsamma upträden
kunnat hända. Då t. ex. i S:t Marise kyrka närä til staden, som är
Prof. Tengströms prsebende pastorat, Generalens ordres om Söndagen, d. 8 April uplästes, kom straxt efter middagen en slags deputation af allmogen til staden til deras Pastor, at rådfråga honom,
om det vore säkert at hörsamma dessa ordres? häldst de påminnte
sig, at under förra kriget Konungen låtit utgå en formelig varning,
at inge andre ordres i så beskaffade mål, än de som af honom sjelf
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utfärdas, borde lydas ? Många reflexioner lära härvid Kos Herr Landsliöfdingen upkomma! Tengström beköfde ali sin vältabghefc at uplysa ocli öfvertyga gubbarne; som yttrade sig, at om de visste det
vore Konungens vilja, ocli fienden värkel. anfölle Fäderneslandet,
vore de beredvillige at straxt gå marm ur kuset konom til mötes!
Imedlertid spriddes mångfaldige rykten omkring dels om fiendens
antåg til gränsen med 40 ä 60 tusende man, dels om redan skeddt
värkeligt inbrott; lycka var likväl, at dessa rykten voro så stridige,
at det ena vederlade det andra. Andtelm fingo vi ifr. väre vänner
vid gränsen säkra underrättelser, at inga fiender där försämlats; at
ej mer än vanligt antal Ryske troppar där funnös, ock at långt ifr.
det nya förstärkningar skulle anländt, ej en gång det på Kotka (hufvud-fästningen vid Svensksund el:r Ruotzinsalmi) genom en smittosam sjukdom ovanligen förminskade arbets-manskapet blifvit genom
någon ny commendering (förmodel. af fruktan för smittan) ersatt;
at dock på Skärgårds-flottans ntrustande i Svensksund arbetades,
äfven som i S:t Petersburg, kvarifr. väl inga trupper (än mindre
Gardes-Regementerne såsom kär först sades) åt Rinska gränsen aftågat, men kvarest dock äfven på flottorna arbetades, äfven som i
Revel, til kvilka bägge orter (förmodel. at einbarqueras) ock krigsfolk samlades. Alit detta tröstade oss; men i samma mån dessa tidningar kommo til allmogens kunskap, blef dess förre misstro stärkt,
ock ej mindre B. Klingspor än Herrarne i allmänket misstänktes at
af elaka afsikter kafva altsammans tilställt. Lustigast var, at menigketen af alla de mångfaldiga pubkcationer de kört, gjorde et miskmask, så at en del räddes det Herrarne torde ligga i band med den
förrädiske Armfelt, som redan tilkka med Sprengtporten anländt til
gränsen, ock i kvilkas känder de befarade at landets kela krigsmagt
skulle spelas. Alit detta vållde, at då upmuntringen at antaga krigstjenst til dem skedde, nastan ingen sig anmälde; men väl declarerade, at om Konungen påkallade dem, sjelf anlände, ock fienden
påträngde, voro de alla färdige at gripa til vapen! At folket ej
var obenäget at möta fienden, syntes ock deraf, at soldater ock
reserver med lättket ock för ganska skälig lega, til vacance-rotar
erköllos, ja sig utbödo. Hade värfning blifvit anstäld, är jag ock
säker, det manskap ej trutit. Hela Finska armeen, med Reserven
inberäknad (som enl. contract borde få bli keroina, at i det afgående
ord. manskapets ställen insättas, men både förra gången ock nu blef
lika med ord. knekten upbodad, ock på en gång bårtförd, samt af
rotarne måste, så godt i kast ske kunde, utrustas, hvarpå de til
garnisoner på Sveaborg, Svartkolmen ock Hangö nyttjades), stiger
til 15,000 man; ock då antalet af manbare karlar (ifr. 15 til 60 år)
stiger i Finland til mer än 190,000, så kunde värkl. i nödfall den-
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samma ansenl. ökas, på någon tid: men at miderliålla densamma,
bevära den ock sätta den i värksamket, dertil fordras medel, särdeles under et låagvarigt krig; livarifrån oss Gud bevare! Efter
jag nämde om allmogens upmuntran at amnäla sig til krigstjenst,

livartil ock Biskopens sarat Domcapitlets bidragande hos presterskapet (som til en tämmel. verldslig förrättning velat njttjas) blifvit
äskad ocli vunnen, bilägger jag, för ro skull, desse bägge tryckta
papper; af livilka ses kuru alfvarsamt kos oss en tid sakerne sågo
ut. Eedan fingo vi ock ifrån trycket en upmuntrings visa (på Einska)
til allmogen at med nit ock mannamod kasta til Fäderneslandets
räddning; den blef författad af en Prest, ingalunda ypperlig poet,
men soin tämmel. lämpat sin sång til menigketens tänkesätt. (Under
sista kriget utkommo flere sådane, både originaler ock öfversättningar, ibl. andre en öfvers. af Grannas Kari vår, just ej masterlig,
Nu koppas
men dock utan ali jämförelse bättre än originalet).
vi, at storinen denne gången skal vara förbi; men af kvad nu kändt,
är för vederbörande värkel. åtskilligt at lära, i fall framdeles, det
Gud förbjude, någon alfvarsam fiendtligket skulle ifr. vår mägtige
graime upstå. Lnedlertid kar kostnaden för kronan, äfven som fuugan för landet ej värit ringa. Någre soknar belägne 6 ä 8 mil ifr.
Åbo, kafva måst fara til länets norra gräns, at skjutsa fram OstÄbotningarne; dit kafva somlige öfver 20 mil! Allmogen kan ej begripa, at ifr. Eegeringen omedelbart, icke et enda ord, rörande allt
kvad som skedt, til allmänketen blifvit sagdt. Nu sägas alla upkandlingar för Kronans ock Anneens räkning kafva upkört, som är en
kugnelig tidning. Inga fiendtliga troppar kafva ännu anländt til
vår gräns. Lnedlertid kar under denna oro Hangö fästning blifvit
satt i förvarligt stånd. Flottillen som kär ligger, är dels utskuten
i vatnet, ock dels utrustas dageligen. Ej allenast ifr. Finska skären
ock Åland, utan ock ifr. Eoslagen, postvägen, kafva Båtsmän anländt.
Activiteten på Sveaborg kai 1 mycket minskats, äfvensom krigsrustningame på landet. At agio ock coursen åter fallit i Stockkun,
kugnar oss i flere afseenden. Yi tycke, då Eyssen lämnat oss rådrum at riista oss, ock väntat tils communicationen med Sverge öpnats,
kar kan ej ärnat anfalla oss? Yåre Eegementer cantonnera, Åbolänningarne närä Helsingforss, Nylänningarne i ock omkiing Borgå,
Tavastlänningarne ock Osterbotningarne ej långt ifr. Heinola, Björneborgs Eeg:te närä Tavastekus, Savolaxarena i S:t Mickel ock Jägarena etc. i Eandasalmi (närmast Nyslott). Nu önske ock kopjias vi,
at de snart få ordres at marckera kem! Den kastiga marcken ien
svår årstid lärer ej gjort god värkan på manskapets kälsa! Men
allmogens afvigket mot Herrarne (det är alla Ämbetsmän, särdeles
Adeln) kar genom dessa kändelser ingalunda aftagit. Den soin kän-
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ner huru lian ofta blifvit handterad, burn lian prejas, tryckes ocli
bedrages, kan ej nndra öfver detta tänkesätt. Om de för kronans
räkning upköpte liästar, varor ocli redskaper åter komina at förauctioneras; så få vi väl åter tilfälle at erinra oss livad vid sidsta

krigets slut liände, äfvensom upbandlingarne redan begynte påminna
oss derom. Då t. ex. liästarne såldes, liades de uslaste luder fram;
ropades de in af smått folk så fingo de desse samme luder, inropades de, för liderligt pris af betydande folk, så valde desse sedän
ibl. liopen ut de bäste af sannna färg. Ocli så tilgick med mycket
annat. Skal ej almogen, soin ser ocli erfar allt detta, anse Herrarne
för sine värkeliga fiender? När härtil lägges, allt det soin ang.
Aristocratiske stämplingar etc. mellan 1788 ocb 1792 blef för folket
predikadt; så vore det sannerl. nnderl. om dess tänkesätt vore annorlunda! Alen jag bör sluta detta långa bref; inneslutande mig i Herr
Landshöfdingens vänliga ynnest, bvaremot min erkänsla aldrig skal
upliöra, eller den vördnad kalina med hvilken jag framhärdar at vara
Högvälborne Herr Landshöfdingens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Forthan.
P. S. Jag bar bört sägas, at Kongi. Yetensk. Acad. är bekymrad at firma på en tjenlig Secreterare i Prof. Wilckes ställe. Hvad
menar Herr Landsböfdingen om vår D;r Rutström! Hän bar god
smak ocb förer en vitter penna; är inkommen ej mindre i Matbematiken ocb Pbysiken, än i Hat. Historien, ocb någorl. i Medicinen;
är driftig ocb arbetsam, samt possederar de moderna språken rätt
väl. Jag menar at ej månge bättre sujetter lära vara til denna
angelägna sysiä at tilgå?
P. S. Af Bibl. Frantzen bar jag baft bref ifr. England, där
bans rese-camerad ärnar öfver sommaren vistas, ocb derunder äfven
besöka Scotland: de göra en interressant resa.

Tili P. F. Aurivillius.
Besv. d. 7 Juli.

[?J.
Åbo cl. 9 Jim. 1796.

Högädle Herr Professor.
För Herr Professorens mig åter visade ynnest vid böckernes
inropande på auctionen i sidstl. April månad, aflägger jag skyldigaste tacksägelse, så väl lios Herr Professoren som täckts derom
föranstalta, som kos Herr Bibl. Boberg som värit god ocb bevakat
min förmån; livilken min tacksägelse Herr Professoren kos konom
täckes anmäla!
Härkos sänder jag til betalning för denna kandel
12 Hell.; om det soin öfverblifver, ej til transport-kostnaden etc.
spisar, skal jag ofördröjel. ersätta bristen.
Med Mag:r Bonsdorff som nyl. härifrån öfverreste Postvägen til
Stockkolm, afsände jag så väl Lye (ock tackar ödmjukast för lånet)
som den g:la Upsala Honatus: den sidstnämde i sin gamla slarfviga
kakit, emedan jag vet at Herr Professoren ändock skulle påkläda
konom lika uniform med kans bröcler. Jag är af den tanka, at en
sådan bok mycket bättre gör sit gagn på det ena stället, än på det
andra; ock tycker derföre at lian kälclst bör förvaras där lian mäst
interesserar Bok-kännare. Bonsdorff lofvade at draga försorg, om
bägge böckernas säkra försändande til Upsala, i fall lian ej sjelf kan
ditresa.

Jag tackar för den gunstigt meddelade instructionen: den bör
visserkn äfven af kärv. Bibkotkecarii kannas (käldst samma Lagar
gälla för oss som i Upsala), ekuru vissa puncter, i ans. til särskilda
anstalter kos oss, ej kafva kär nm. Så är t. ex. vår Bibliotkecarius
fri ifr. ali slags upbörd ock ali räkenskap. Hector upbär kvad af
de Studerande inflyter, ock aflämnar det niot quitto, jämte Peversal, til vårt Pänteri; elit ock alla andra Bibks inkomster inflyta.
Bibliotkecarien är blott en slags controlleur. Pär upköp skal ske,
anmäler Bibliotkecarien derom i Consistorio: då kan äger förtroende,
är elettä ej generande: vil någon Professor kafva en bok inköpt,
anmäler kan derom kos Bibliotkecarien, el. i dennes närvaro (soin
då kar at dervid göra sin påminnelse) i Consistorio; ingen kandel
får ske, utan at Bibliotkecarien rådfrågas, som ifr. Pänteriet kar
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tilfälle ocli rätt at undfå kunskap om cassan, med dess behållning
ocli tilgångar, ocli vet derefter styra upbandlingen. Interesset för
Arckenlaoltziska ocli Lidenska Capitalet upbärs til Ränteriet; som
ej annorledes än på Rectors anordning aflämnar pgr til Bibliotbecarien. Jag tycker denna inrättning är rätt klok, ocli för Bibliotliecarien commod: behöfver lian smärre förskotter, så får lian dem,
på Rectors anordning, til framdeles liquid; för de erhållne förskotter
gör lian då reda, ocli bilägges, likasom på erhållne bokhandels medel
i allmänhet, quittencer, soin Ränteriet ej nnderlåter at fordra, såsom
Hvad 10 § angår, så
nödiga verificationer vid års-räkningarne.
ega Magistri Docentes ej lios oss rätt at i sit namn uttaga böcker
til låns ifr. Bibkt; utan sker sådant på Bibliothecariens risico, om
lian det bifaller: annars pläga de skaffa sig en Professors ali m anna
caution, på b:ken de då, under den termin, få lana mot sin sedel
livad böcker de beliöfva, Man tycker, at en sådan man ej är så
egentel. fäst vid Academien; lian bar ingen lön, livari Bibkt kan
äga någon säkerhet: ocli at således lian ej mera kan tros än andre
Magistri. Likaledes får ej Ord. Amanuensis (den ende betjent vid
Bibkt som bar lön, utom Bibliotbecarien) ej i sit namn ntlåna någon
bok. Caution gäller ej af Adjuncti: då en Prof:r ej är Präses för
en students under arbete hafvande dispm, plägar denne altid adressera sig til sin Inspector Nationis, som bäst kämier bonom, vet när
lian afreser etc. Til Amanuenses plägar Bibliotbecarien föreslå en
el. flere sujetter; ocb Consistorium antager dem: i stället för fullmagt, få de blott et Protocolls-utdrag; de räknas dock för ämbetsmän. Ofvertygade, at saken ej blefve bättre derigenom at de skulle
af Cantslern befullmägtigas, bafva vi bärtils sökt bibebålla denna
gamla sed, eburu somlige amanuenses ordinarii, som velat beta viceBibbothecarier, nog illfänats, för at komina i lika anseende med ord.
Adjuncter, (med Inka de dock vid befordringar altid ansedts bka
competente), at skaffa sig Cantzlerns fullmagt, b:ket vi dock bärtils
förmått afstyra. Detta nämner jag i förtroende. Sedän Bibkt vunnit
större tilväxt, bafva 2 Extr. Amanuenses plägat Ordinarien til biträde utnämnas, som tjena utan lön, förutan at dem något stipendium plägar gifvas. Finge jag råda, önskade jag, at aldrig Bibliotbecarien sjelf i sit namn utlånte böcker til studerande, utan borde
de vara försedde med en annan Professors sedel; ty då vore lian
mera fri, at controllera utlåningen: det lär märkas, at lian bär icke
är tilkka Professor, el. kan vara Inspector öfv. någon Nation.
Yår nuv. Bibkotbecarius, Frantzen, reser nu i England, bvarifr. lian
til nästa Termins början lofvar bemkomma. Det är barm, at vår
Cassas fattigdom så föga tillåter oss at nyttja detta goda tilfälle til
bvarjeb. upköp för Acad. Bibliotheket.
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Catalogus Bibl. Upsaliensis finner här färre subscribenter än
jag önskat: bacle den värit i real-ordning, el. efter disciplinerne, så
liade månge flere velat äga den, som nn säga sig, såsom frånvarande,
ej kama bafva deraf samma nytta som de som äga tilfälle at dem
på stället efterfråga. Detta kan bafva sinä skäl; men rättaste skälet
är, at de fleste äro nögde med en ganska inskränkt bok-knnskap,
bvar ocb en inom sin krets, ocb tycka at den öfriga ej förtjenar at
köpas! Om anstalt görs, at et betydligt partie til Leipz. marknaden
ocb flere ntrikes ställen försändas; tror jag dock, at förlaget nog
skal betala sig, som då boken styckevis utkoinmer, ej torde för
Academien blifva altför drygt.
De besynnerl. krigs-rnstningar som i vårt land skedt, liafva en
men börja vi gifva oss til freds, ehuru en
tid mycket oroat
stor del af vår armee ännn ligger qnar samlad närmare gränsen.
Med fullkomligaste högaktning bar aran at frambärda

oss:

Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re

H. G. Porthan.
P. S.
svärar.

Jag beder om ursäkt, at jag med innelykte bref be-

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo cl. 29 Sept. 1796.

Högädle Herr Professor.
Som jag icke liört af de böcker sora för vår räkning blefvo på
Auction inropade, tager jag mig den frihet at begära underrättelse
om de redan blifvit liit försände, ocb i annat f ali ankåller at Herr
Professoren af vanlig ynnest öcb vänskap täckes derom besörja.
Tvänne packlårar med dispp. ifr. Upsala, äro nyl. liit anlände. De
böcker jag i sommars öfversände, boppas jag riktigt kömmit Herr
Professoren til banda, så väl Donaten som Angio-Sax. Lexlcon. Yi
vänte nu stnndeligen lait vår Kung, med Hertigen Regenten, som
enl. Marcbe-Routen i dag böra kär inträffa. Herr Prof. Dabls Grammatica lärer väl ock snart ifr. trycket ntkomma?
Med oförändeii. högaktning bar aran at frambärda
Högädle Herr Pi-ofessorens
ödmj.

t:re.

H. G. Porthan.
P. S. Antingen böckerne adresseras til Herr Secr. Srrndel el.
Hr Prof. Calonius, i Stockholm, så är jag säker om deras riktiga
expedierande liit.

28

Tili Sigfred Porthan.
Åbo d. 18 Ayr. 1797.

Min k. Bror.
Nu liar jag 2 dina bref at besvara, af bvilka jag för en liten
Jag bar om Nordstund sedän fick det sednare (af d. 15 hnjus).
manskans sak skrifvit til Stockholm; och bedt Calonius af minä
Yisst bör jag få den
p:gr erlägga Eesol.-lösen, när den behöfs.
bristande månaden af Nordin, när det kan medhinnas; nu sägs, at
samme månads-skrift continueras af annan hand; få se, i hvad smak!
Stina Caisas hörsel vill ej bättra sig. Maja Gretas passion har
just ej värit altför freqvent, men är ingalunda bättrad! Hon törs
knapt mera gå utom gården; ej heller i Kyrkan.
Nog skall jag
Fru
Nordman; vore ock ej
bjuda tili, at här få en nådårs-pred. åt
svårt derefter, om vilkoren vore bättre: men nu vill dertill konst,
skal dock se til hvad man kan göra, sade Wolter! Med nasta post
Klingspor reste
skal jag försöka at gifva Er ytterl. underrättelse.
i går härifr. (giftermålet är ännu ej afgjordt!) tillika med Amiral
Cronstedt, tili Sverige. Alt är där lugnt och stilla: folket är skäl.
tilfreds. Om hushållning och besparingar talas starkt. Också ske
starka indragningar (vid Gardes Regementerne etc.): de frikostiga
gratificationer och pensioner som förmynd. Regeringen utöste, minskas efter hand. Etc. Mera härnäst! Systrarna låta hälsa! Yår å
är ren ifrån is: passen til Sverge öpna. Kungen har belagt ali nti.
säd med '/ 2 R;dr tuli på tunnan, ifr. cl. 1 Julii; och frigifvit span-

■

—

måls utförseln.

•

Din
t. b.
H. G. P.

Tili Sigfred Porthan.
Åbo d. 2 Maji 1797.

Min k. Bror.
Äncltel. fick jag et subject til nådårs-prest åt Fru Nordman,
livarmed jag boppas Ni ocb hou skolen vara belåtne: lian är ifrån
Borgå stift, ocb bar så länge gått bos Er i Gymnasio, at ban måste
vara Eder nogsamt känd: ban beter Hagman, ifrån Kubmois: är väl
ingen cavailler, ser ej beller spränglärd ut, men ingendera beböfvas,
ocb Examens-knipan måste ban ju kirnua genomslingra sig, bäldst
af nåd ocb barmhertigbet, om ej med triumpb; deremot bar ban
bonam vocem. Hän reser i Veckans slut bärifrån: jag ger honom
skjutspgr til Borgå ocb derifrån, på böft 10 R:dr. Men om de ej
spisa, ocb om den stackaren ej kan åstadkomma öfriga nödiga utgifter, så förskjnt bonom bvad onndgängeligt är ocb låt mig veta
det, då jag straxt skall refnndera dig. Yärst är, at ban ej är försedd med vederbörligt Präst-betyg om sin ålder: lian påstår sig
dock vara målfyllig; bvarföre jag skrifvit til Arvidsson i Padasjoki,
at ban med det skyndsammaste skal til Dig öfversända vederbörl.
betyg: det torde binna fram, innan ban blir färdig at ordineras; Ni
lär ju imedlertid så mycket kanna bonom, at Ni kan våga på at
låta bonom prästera de föregående requisita?
Ifr. Stocbb. böras blott af indragningar, för at bjelpa vårt
delabrerade Stats-värk. Blott på Oivilstaten äro circa 75 tusen H;dr
indragne; ocb efterhand tros de, vid innebafvarenas afgång, skola
stiga til 150 tusen. Yid Militairen blir besparingen säkert ännu
större. Nu väntar folket, bvad med stora operan skal ske! Sin
Hofstat bar Kungen minskat til circa 2 ä 3 tunnor Guld. KrigsÅcademien tros ej beller skola blifva förglömd. Eburu detta ej
bebagar alla (naturl. vis), så gillas det dock bögel. af allt klokt folk:
annan utväg at komina ur vår förlägenbet är ej möjlig, då utgifterne sägas bafva öfverstigit inkomsten til 40 t:r Guld. Yacker
Husbållning! Gud låte den unge Herren fortfara at blifva Husbållare ! Om det Byska giftermålet börs ingen grand: soml. tro at det
til ocb med skal gå tilbaka; det vore underkt! Men så askar brudens ålder ingen bast! Yår Pr of. Gadd laborerar med en svår vattusot, som ej lärer lämna honom lång lifstid! Fru Juslens Mamsell
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har i dessa dagar värit sjuk. S:r Stina Caisa Irade väl attaquer af
sin vanliga sjukdom; men igenom vederbörha medels tidiga bruk,
motades den snart.
Hälsa Adj. Alopaeus ocli säg honom, at om
hän vill införa någon kårt anmärkning öfver den myndiga apologie
för det värkel. slarfveriet vid S:t Michels Prosteri-Tabell (i det 2:ne
soknars förbigående ej anmärktes), så skole vi införa den: apologien kan Du nog firma, är af Forsius sjelf. G-enom en fölgd af sin
svåra sjukdom, förlorade vår D:r Rutström sin börsel (som hän dock
nu återvunnit): detta gaf anledning til de vackra verserne i Åbo
Tidn. N:o 18, af Frantzen ocb [? om? ang. ?] honom (Rutström).
Systrarna hälsa! Hälsa alla vänner och anhörige, etc.

Din
t. b.

IL. G. F.

Tili Sigfred Porthan,
Aho cl.

4 Maji 1797.

Min k. Bror,
Nu skickar jag til Eder den förut omförmälde Hagman: niitto
ad te hunc Olincum Clancum etc. Far nu se, om hau duger. Du
får nu draga försorg om Kallelsens och Contractets upsättande.
Enl. Dit bref, försäkrade jag honom om 8 tunnor årl. lön; accordera nu vidare med honom. Resp:gar har jag gedt honom, 10 Rdr.
såsom jag sidst skref: få nu se, om hän dermed kommer tili rätta.
Nog lär hän veta, at utom lönen af Fru Nordman, kan lian ock ifr.
soimen få något smått, om lian blir gubbarne til nöjes?
Yåra systrar må efter vanliglieten. Prof:r Gadcl är af sin vattsot så angripen, at lian svårl. lärer gå igenom. Ifr. Stocldi. fingo
yi redan med förra posten veta, at Hertig Carl yar sjuk; men nu
går här et rykte, at lian d. 28 blifvit död af en svår Blodstörtning:
ännn lioppas yi, at det ej är sant. At lians gemål är i välsignadt
tilstånd, besannas til ocli med af de trovärdige Tyska aviserne: ocli
likyäl tro vi det ej ännn, så sceptiske liafve yi blifvit: dies dabit!
Systrarna låta liälsa! Må väl!

Din
t. b.
H. G. F.

Tili R. Nyerup.
[Åbo 3:die Oct 1797; Nycrups antcckning].

[Fra H. G. Porthan; Nyerups anteckning],

Yir Celeberrime.
Ex itinere literario rednx, milli significavit discipulus haud itä
pridem milli jucundissimus, Bibliotliecse nostrse Academicse jam prse-

fectus, Franciscus Michael Frantzen, exemplum te, Yir Celeberrime
expetivisse Syntagmatis, quod de Historia Bibliotliecse Acad. Aboensis ante aliquot annos edideram. Quamobrem, licet illud neqne consilio satis constanti elaboratum, neqne opera satis diligenti hinatuin
esse sentiam (utpote quod, per occasiones Disputationum pubhcarum,
quibus adolescentes literarnm studiosi apud nos solent profectus in
artibus demonstare suos, sensim enatum, orbis ei'uditi oculis subjicere non destinaveram, unde nec nisi pauca excudenda exempla
curaveram); tamen, cum bibhophilorum quorundarn attentionem excitasse comperiam, ad quorum notitiam raro scriptiunculse nostrse
perveniunt, libenter exemplum ejus Tibi mittendum duxi, cujus in
Bibliognosia, ut et aliis rei literarise partibus illustrandis egregiam
utilissimamque op emm dudum cognoscere mihi contigit. Non erät
autem ad manus aliud exemplum, nisi quale ex disputationibus paullatim editis conflatum esse vides; unde nati syntagmatis ordinem
rationemque simul cernere hcet. Cumque Bibliothecario ad alia negotia, cum literis quidem nostris paruin conjuncta Stockholmiam evocato, mihi inteiim cura Bibhothecse iterum a Senatu Acad. demandaretur, indeque consilium cepissem Historiani illius olim pertextam
denuo continuandi; ejus etiam Appendicis (quamyis postea ab aliis
laboribus interruptse) particulas binas quse prodierunt, adjungo; reliquas etiam, nbi edere eas licuerit, adjecturus. Impeditus autem sum,
ne hanc telam illico pertexerem; alio opere, quod pro illustranda
Historia Fennise nostra cum Ecclesiastica tuin civili, antiqyioris
sevi susceperam.
.

[Slutet saknas.]

.

.

Tili okänd; fragment.
[Åbo d. 7 okt. 1797.]

quod nt perficerem, amici mei itä hortati
Hoc opus, anno
proxime futuro, si Deus vitam valetudinemque concesserit, absolvere
conabor: quo facto, si Tibi videbitur, illius etiam exemplum mittain
completum. Nunc interim, ut est mancum, tamen Illustrissimo
Submio (cujus in asre maximo sum) transmitto; quoniam per Epbemerides Sev. Liideke ejus aliquam notitiam extra nostros fines penetrasse reperio. Eidemque msecenati nonnullas etiam alias Dissertatiunculas, in academia nostra editas, niitto, ut de meis Collegarumque
meorum laboribus aliquod tamen inde fieri judicium queat. Quod si
Tibi etiam quasdam earum placere comperiero, exempla ut Tibi non
desint, curabo. Tuo memet commendam favori, maximi judicium
Tuum benivolentiamque facio. Dab. Abose die 7 octobris a. 1797.
4.

;

sunt, ut alia consilia interim seponere juberent.

Henricus Gabr. Porthan.

Tili M. J. Alopaeus

(?).

Åbo d. 13 Mari. 1798.

Min k. Bror
Sedän min broders sjukdom ocli elände tog så öfverband, at
bvarken bjelp eller lindring stod at boppäs, var det för bonom en
välgerning, den lian ock liögeligen önskade sig, at döden så snart
slöt bans jämmer. Hän afsomnade i sidstl. onsdags emellan 12 ocb 1.
Blott några dagar var lian ur stånd at länina sängen; ocb så snart
lian ej förmådde sjelf stiga upp, förföllo krafterne så bastigt ocb på
en gång, at det nogsamt syntes, det sjukdomen angiipit de til lifvets fortsättande angelägnaste delarne: sraittan drog sig nami. neder
åt svalget, så at lian bade svårt at något njuta ocb nedsvälja af
det Hila som lian kunde taga til sig. Sidsta dygnet klagade lian
öf:r verkens tiltagande; kunde dagen förut ej mera skrifva på en
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räkentafla några ord sora lian ville säga raig, men jag kade svårt
at förstå, i anseende til den oredigiiet sora tungans öfverliand tagna
svullnad förorsakade i lians mål. kuli sansning beköll lian til det
yttersta. Så gick lian den väg kvilken oss alla förestår! Jag lät
i Lördags begrafva bonom. För at ej beböfva skrifva en mängd
Notifications-Bref om detta dödsfall, sänder jag härlios til Bror en
hop Notif. Billetter, b:ka Bror täckes där på orten til vederbörande
ntdela: endast til Hr Biskopen skrifver jag särskildt bref. Til
Fabritius i Nurmijärvi får jag tilfälle at skrifva med en resande:
men b:ka i Borgå ocli närmast deromkring skola notificeras, kan
Bror bäst pröfva.
Om tilståndet af min sai. Brors affairer, skall jag småningom
göra mig närmare underrättad: derom lärer ock Bror ocli Br.
Pelir kumia lämna vissa uplysningar. Jag kinner nu ej skrifva:
men var god ocli bed Br. Pelir draga försorg derom, at den där
varande lilla qvarlåtenskapen blir upteknad, med lians hus- ocli spisvärd liqviderade, ocli at jag om förmodl. gälder får underrättelse.
Huru med böckernes försäljning bör förhållas, om de där må säljas,
såsom min s. broder sjelf tilstyrkte el:r hitsändas, kan jag närmare
få se, då förteckningen mig tilsändes. Item hvad andre oeconomiske
saker beträffar, torde kan vara god ock mig avertera.
Fru Juslen kar i dessa dagar värit sjuk: anstöteme kafva visat
sig kysteriska; men fara värdt, at något fel i lefvern är med i spelet. Hon är icke ännu utom fara.
Minä systrar må efter vankgketen. Jag är ej ännu aldeles
frisk; men så går det dock ann. Mångfaldiga kälsning. til kela
Brors Hus!

Min k. Brors

ödmj. t:re
H. G. Porthan.
P. S. På Consistorii Bref skal jag svara kärnäst. Mollerus är
ej målfyllig kinan i nasta sommar. Någon annan Stiftets son, som
kar reqvisita, kar jag ej ännu kunnat upfiska: måste väl altså vända
mig til Aboenses!
En bok som min s. bror sade tilköra Br. Pelir, skall konom
vid tilfälle tilsändas: det är Saklstedts Grammatica etc. Men den
Hiilet kan lade in nti densamma skickar jag nu straxt, at konom
tilställas.
P. S. Skicka til Hr Biskopen några billetter tilkka med brefvet: jag glömde at deri insticka dem.

Tili R. Nyerup.
Åbo d. 23 Aug. 1798.

Min bögtärade Herre.
Genom Herr Hösts goda anstalt liar jag haft den fägnaden at
er;bålla så väl Min Herres angenäma Bref af d. 24 sidstförledne
Februarii, soin den dervid bilagda interessanta Lefvernes-beskrifningen öfver Herr Kammarberren Sulun, för livilken kärkomna skänk
jag aflägger min förbindldgaste tacksägelse! At et Bref ifrån mig
skulle förirra sig nti samlingen af så namnkunnige Lärde mäns skrifvelser til en så stor man, var mig en lika så oförväntad som oförtjent beder; då det intet annat värde äger, än at tjena til bevis at
Hr Subms förtjenster sträckt sin glans ända til dennä vrå af Norden. Genom något misstag, saknades väl någre arck i det Exemplar af min Herres vackra arbete som blef mig tilsändt; men Herr
Höst bar sjelf märkt misstaget, ocb anförtrodt Hr Doctor Eutström
i Stockbolmat til mig öfverstyra de felande arcken, som jag med
säkerbet väntar, eburu de ej ännu anländt, genom en resandes sölaktigbet som åtagit sig at bämta dem med sig.
Imedlertid återsänder jag härbos de arcken som i mit exemplar
voro dubble, på det icke något annat exemplar genom deras uteblifvande måtte varda bristfälligt.
Tillika bar jag aran at bifoga någre Disputationer i Historien,
som nnder mit inseende bärstädes utkommit. De aro icke af betydenbet; men visa dock, at jag söker bandleda de unge Studerande
bärstädes til critisk upmärksambet på Fäderneslandets Historia.
Likaledes medföljer fortsättning af mine större Historiska arbeten,
som styckevis ntkomma såsom Disputations-ämnen för den Studerande ungdomen: bvilket är et sätt at få dem tryckte, då annars
ondt vore om förlag. Af dessa små saker sänder jag 2:ne Exemplar; anbållandes at Min Herre täckes aflämna det andi-a til H.
Kammarherren Subm. I nästkommande Höste-Termin, ärnar jag, om
jag bar bälsan, foga Eegistret til anmäkningarne öfver Juustens
Cbronicon, bvarmed ock et albnänt Titelblad skal följa. Sedän återstår blott den Sylloge Monumentorum livilken jag ärnar tillägga,
samt en Tabell som visar någre gamle Biskopars vapen ock Sigiller,
ock som jag låter sticka i Koppar. Jag erinrar mig nu, at jagförnt
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af detta arbete sändt början til Herr Kammarherren Snbm: oxn lian
åstundar at få jämväl det completteradt (som jag ej skall glömma
at göra med det sednare Exemplaret, så väl til lionom soin Min
Herre); så skall det gerna ske, allenast jag får veta linru mycket
jag förut deraf bar bonom tilsändt.
Ibland de bär ntkomna tryckta saker skulle jag ock bifogat
det Tai soin Herr Franzen vid tilfälle af vår Konungs förmälningsHögtid ocb soin ban med förökningar utgedt, innebållande Historien
öin svenska Drottningar. Men ban bar sagt mig, at ban deraf sändt
Exemplar i Commission til Herr Höst, där de kumia fås. Deremot
torde det vackra Poeme som samma Skald utgedt i anledning af en
bär i sommar firad Magister-Promotion, vara en sällsynt bit utom
Finland; bvarföre jag deraf bilägger et exemplar, för skaldestyckets
utmärkta värde, eburu det blott vid en liten Academisk bögtidligbet blef författadt. Ofta gör det på ungdomens sbmen stark värkan, när så vackra saker vid sådane tilfällen sägas.
Ibland de i Danmark ntkomne lärda värk af bvilka vårt lilla
Universitets-Bibbotbek bar de första delarne, men saknar fortsättningen, är l:o den vackra af framl. Herr Scböning påbegynda Editionen af Sturlesons Konunga-Sagor. Deraf ega vi Tom. 1, 2 et 3.
Men resten saknas. Som jag ej tviflar at den utkommit, så beder
jag ödmjnkeligen at min Herre täckes bistå Herr Lieutenant Sjöman
som bar med sig detta bref, vid samme boks npbandlande (ty ban
är ej någon Litterat man). Penningar dertil allämnar ban. 2:o af
Langebeks Scriptores rer. Danicarum, bafve vi til ocb med den
7:de Tomen, som Herr Snbni utgedt. Mera lärer icke äimu vara
ntkommet? (Udsigt over Subms levnet p. 121). 3:o af Herr Subms
Crit. Histoiie om Danmark, erböll jag genom Hr Författarens frikostigbet til ocli med IV:de Tomen (1781) jämte Tabellerne (1779,
in folio): som den fattades i vårt Univ. Bibliotbek, så trodde jag
at jag dermed borde pryda detsamma. Ocb nu, då så lägligt tilfälle
är, beder jag at min Herre täckes bjelpa Hr Sjöman at jämväl deraf
npbandla fortsättningen (T. Y—Yli) (ib. p. 121). Det är väl obeskedligt at besvära bärmed: men som det kan ske medelst adresse
på en god Bokbandlare, så boppas jag at denna min dristigbet af
Herr Professoren förlåtes. Til min blygd måste jag bekänna, att jag
om den nyare Danska Litteraturen, i brist af Journaler, är illa kunnig; bvilken brist vi nu lialla på at afbjelpa. Yårt UniversitetsBibbotbek bar ock deraf baft skada. Jag anbåller derföre om benägen bänvisning på bvad Literar-Journal i detta ändamål bör af

mig anskaffas? Franska, Engelska ocb Tyska Lit. Tidningar bålle
vi, men äre om våre G-rannars Litterature mindre underrättade. Så
länge Bacmeisters Russ. Bibliotbek fortsattes, kände jag någorbmda
29
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det Ryske folkets Litterature, hvartil ock kommo de underrättelser
jag hade tilfälle at erhålla dels genom Brefväxling med någre niine
i Petersburg bosatte lärde Landsmän, dels genom studenter som
ifrån Ryska Finland, Ingermanland och Estland plägade bar fortsätta
sinä studier. Men nu lärer ali literaire Communication med Ryssland
upliöra, sedän alle studerande härifrån blifvit återkallade, en sträng
Yisitation anställes med alla böcker som elit inhämtas, och de resandes fria färdande öfver gränsen är hämmad. Man synes i det landet
så frukta ali uplysning, at man häldre vill återfalla i det fordna barbaiiska mörkret. De icke länge sedän i Ryska riket här och där
inrättade så kallade Normal-scholor, aro de enda undervisningsanstalter i Ryska Finland; och dessa anstalter känner jag, genom
Men en sadan förmörkelse är i
besök hos dem, för ganska usle.
Danmark icke at befara. Ryssarne aro värckeligen Asiater, men
Skandinavierne Europäer!
Härifrån kan icke myeket väntas nti Literaira-vägen: men om
min Herre icke har i Stockholm någon pålitelig commissionair, så
tilbjuder jag min tjenst at anskaffa hvad ifrån den och nästgränsande orter kan ifrån tryeket utkomma, och af min Herre åstundas.
Emellan Stockholm och Aho äro ständig commerce, både vinter
och sommar: där har jag säkra kunder, och reser dit då och clå;
så at jag ganska lätt kan anstalta om paketers afsändande härifrån
til Helsingör eller Köbenhavn, så länge öppet vatten varar!
Herr Franzen låter amnäla sine lijertelige helsningar: och jag
utbeder mig den hedern at altid få äga min Herres ynnest
Renr. Gahr. Porthan.

P. S.

Af den Danske Atlas som Pontoppidan begynte utgifva,
och som af Hofman blef fortsatt, har vårt Universitets-Bibliothek
T. I—YL Af Jens Worms Lexicon over Danska lärde msend, HI
Del. p. 343, ser jag at ock Yllxle Delen utkommit; kanske ännu
mera? Derom heder jag at bhfva underrättad. —Af berörde Tycho
de Hofman har ock, genom skänk, et exemplar kömmit til Univers.
Bibliotheket, Efterretninger om Danske Adelsmän, Kjöbenh. 1777,
78, 79, 3:ne Tomer i 4:o. Huruvida flere Tomer af detta yärk hafva
utkommit, vet jag icke; känner ej heller dess värde: men som vårt
exemplar är illa handteradt, af någon dess förre ägare, som utskmit
portraiterne, så estimerar jag det, åtminstone af denna grund, icke
myeket.

Tili C. C. Gjörwell

d,

ä.
Åbo d. 24 Sept. 1798.

Högädle Herr Kongi. Bibliotliecarie.
Jag bade aldeles förgätit, at det exemplar af mit Clironicon
Junstenianmn som jag haft aran til Herr Kongi. Bibliothecarien aflämna, var af det slaget soin jag på finare papper för egen räknjng
låtit afdraga, för at vid arbetets fullbordan förses med särskildt
Titelblad. På det nu exemplaret må blifva uniformt, sänder jag fördenskull de bristande arcken bärbos på samma slags papper; ocb
skall äfven bifoga Registret (bvilket jag nti instundande Höste-Terniin, vill Gud, ärnar låta trycka) dertill, sarat sedän Titelbladet. Då
är sjelfva arbetet complett. Men en Appendix, bestående af Documenter soin i sjelfva arbetet ej blifvit inrjckte, är jag ännu sinnad
at tillägga, om den Högste unnar mig sadan liälsa, at jag i tilkoinmande sommar förmår besöka det Kongi. Bibkt i Stockholm, hvarest
originalerne til samma Docmnenter förvaras. Jag blef i år af Rectors-syslan vid Academien, som jag måste emottaga (då Prof. Planman densamma sig i anseende til sin ålder undanbad). hindrad at
göra denna resa, hvarunder jag tillika ärnar draga försorg om en
el. 2:ne Koppar-plåtars graverande som skola innehålla någre gamle
Yapen ocb Sigiller, hörande til visse gamle Pinske Magnater, af
hvilka jag bar copior. Andre ocb yngre män må sedän af denna
material-samling för Pinska Historien göra bebörigt bruk. Jag bar
åtminstone velat liindra, at de ännn quarblefne docmnenter ej måtte
undergå den förstöring som drabbat så månge andre af väre ålderdoms-minnesmärken.
Af Appendix Bullani SveoG. lärer jag näppeligen i böst binna
utgifva någon fortsättning, utan vill nu först fullborda Juustens

Clironicon.
Sai. Hr Prof. Lidens portrait var mig visst kärkommet. Är
möjeligt,
det
at för en vänns räkning som samlar Svenska graverade
Portraiter, eiiiålla et exemplar tili, emot betalning? Imedlertid aflägger jag för den erbållne presenten skyldigaste tacksägelse.
Jag mins icke, om jag sände exemplar af det vackra Poeme
som Herr Prantzen i anledning af Magister-Promotionen i sommars
författade: bvarföre jag nu bilägger ett. Skulle jag redan bafva
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det meddelat, så kan någon annan vitterhets-älskare med detta regaleras. På lika sätt bifogar jag Promotions Programmet.
Då genom vår mycket saknade Prof. Lindquists hastigt timade

död, Promotors göromålen, enligt Philos. Facultetens beslut, skulle
bestridas för Sterbbusets räkning, genom Fac:s Decanus Prof. Hellenius; så åtog jag mig för at minska bans besvär, at skrifva programmet: ehuru det är stäldt i Facultetens namn, så är det fördensknll likyäl mit arbete, bvarmed jag på sådan grund så mycket mer
bar skäl at tjena mine yänner.
Om de mx dnplette blifvande esemplaren af Juxxstens Cbronicon antingen directe bit återsändas, eller lämnas til Herr Prof.
Calonius, så kuuna de användas at complettera något annat exemplar
af b:te Cbronicon, bvaraf uplagan icke är stor, emedan sådane saker
ej af rätt månge pläga efterfrågas.
Brefvet til Herr Prof. Tengström är lämnadt i bans band.
Med fullk. högaktning bar aran att frambärda

Högädle Herr Kongi. Bibliotbecaiiens
ödmj. tjenare

H. G. Porthan.

Tili G. Sommelius.
Åbo cl. 36 Septemb. 1798.

Högädle Herr Professor,
Genom Hr Prof. Calonius i Stockholm bar jagfått del af Catalogen på Sai. Hi’ Prof. Brings efterlemnade Boksamling, som den
22 nästk. Octobris ocb följ. dagar skal på auction bårtsäljas. Ocb
som Herr Professoren tilförene täckts bafva besyär, at på Auctionen
där å orten låta inropa några böoker föi' vårt Acad. Bibliotbeks räkning; så vågar jag äfven vid detta tilfället med en lika Commission
besvära Herr Professoren, i förlitande at få erfara en lika ynnest.
Jag bar derföre på bilagde papper uptecknat de böcker, jag
dels för Acad. Bibliotbekets dels för egen räkning önskade få köpa:
ocb utsatt piiset bvartil, men ej gerna deröfver, jag yille gå. Ibland
den studerande ungdomen derstädes täckes Herr Professoren fördenskull utse någon beskedlig ocb tjenbg man, som auctionen biyistar, ocb tilkka yill åtaga sig bemälde Commission. Så snart jag
om förloppet blifyer underrättad, skola penningarne för bvad som
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böckerne kunna komma at kosta, straxt öfverstyras; och derintils
hoppas jag at nu såsom tilförene erhålla anstånd med betalningen.
Den ynnest Herr Professoren liärutinnan åter täckes mig bevisa, skall öka min förbindelse, ocli den fullkomliga högaktning hvarmed jag har den aran at framhärda
Högädle Herr Professorens
ödmjnke tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

P. S. Nyl. liafve vi erliållit Dissertationes Lundenses för til
ocb med vårterminen 1797. Jag lioppas at vår remiss, soin i somras
afgick, ocb sträckte sig til sidstledne Termins slut, antingen redan
anländt el. snart anländer.

Tili P. J. Alopaeus
Stockh. d. 26 Julii 1799.

Min k. Bror.

Jag var i Åbo mot slutet af mit Hector at med mångahanda
göromål så öfverbopad, at jag altför länge upsköt med fullständigt
besvarande af Brors bref: men tror dock, at jag tilkänna gifvit, det
p:grne som Bror mig tilstäldt riktigt anlänt, och at hela den upbörd
och bestyr som Bror täckts hafva med min sai. Brors lön och efterlämnade egendom, mig til fnllkomhgt nöje blifvit liqyiderad: men
skulle jag ej ännu meddelat Bror et sådant generoit quitto på altsammans, så skall jag, då jag haroin nnderrättas, straxt sända det.
Här har jag efterfrågat de delar af Sy. Acad:s Handlingar, som
fattas i Brors samling; men de stå ej at på Boklådorna erhålla,
såsom redan aldeles utgångne, utom Borgs och Plodins Altare-Tal
(för 1787 och 1791), Inka jag köpt, det förra för 6 och det sednare
för 10 sk. Af Leopolds Inträd. Tai (det raraste af alla) råkar jag i
Åbo hafva et til at aflåta. Lenbergs Altare-Tal (för 1788) har aldrig
blifvit tryckt; sammaledes det för 1794. Handlingarne på Högtidsd.
för 1786 och 1787, samt Celsii och Wingårds Intr. Tai återstå således, dem jag på någon auction skall söka at förskaffa. Men hai’
Bror fått Silfverstolpes Åminnelse-Tal öf:r Fersen (el. Inträd. Talet
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för *l79* li:ket Acad. blef hämmad)? det sista stycket som härtils

utkommit.
Helsa Br. Magnus, ocli säg honom, at det stället i minä dispp.
öf:r Jnnstens Chroniaon, soin ger anledning at tro, det redan 1383
Borgen vid Borgo stad existerat, finnes p. 348 nti et donationsbref,
livarmedelst Bielkiska famillen skänkte til Åbo Domkyrka sin gård
Böle (fins nu något liemman af detta namn derstädes?) i Borgo
socken, på andra sidan om ån, midt emot Borgen liggande! Eller
kan Borgo stad här menas med Borgå (som tydel. skiljes ifrån soknen Borgo)?
Ännn bar ej Åbo Acad:s Cantzler bemkommit ifr. Medewi; men
väntas i dessa dagar; då jag boppas, at lian skall meddela Edert
Consistorium et sådant svar på den tvist Herrarne väckt emot vår
fulla rätt til alla efter nådårens slut vacerande pastoraber, som Academien tycker det bos Wilskman p. 943 (cfr. Wallqvist p. 400) införda brefvet så ostridigt utreda. Yi gå ocb kurnia ej gå in i den
frågan, buruvida Kungen ägde rätt at under arbetsbusfonden lägga
dessa vacanta pastoraber, antingen för bela år ellei- någre månader:
men at lian det gjort, ocb sådant utan påminnelse, är oss nog. Til
följe deraf bar ock i Åbo stift, likasom i flere Svenske, om b:ka jag
hunnit få underrättelse, bemälde bref blifvit åtlydt, utan inskränkning. Huru kan då tänkas, at Boi-go stift vore exciperadt? Ocb
burn ville det för Academien rimma sig, då alla sådane Pastoraber
ifr. Åbo stift oss utan ali dispute tildelas, at ej göra anspråk på
desamme äfven i Borgo stift? Så mycket mera, som i annat fali ali
möjeligbet at sluta accoi-dei- om sbke pastoralier, om ock pastoratet
öfver året bbr obesatt, oss afskäres, ocb vi således kastas i det besvärliga, vidlöftiga ocb oss ofördelaktiga grälet at pröfva vederböi-andes räkningar ocb tvista om dem (såsom förfarenbeten oss redan
nogsamt lärt); hvarförutan bela den oss förundta rättigbeten at upbära dessa slags vacerande pastoraber, i annat fab blefve nastan en
cbimere; ty burn ofta räcka sådane tvister öfver bela året? At vara
upriktig, tyckei- jag, at den andra rättigbeten, til at erbålla et nådår
(då ej något dertil berättigadt sterbbus är i vägen), som blef oss
tildelad utan vår ansökning (efter exempel i Hernösands ocb Linköpings stift, til deras Gymnasii Hus upbyggande, som äro altför
vackra, särdeles det sednai-e; jag bar sedt ritningar bär på bägge;
Scbolan är i nedre våningen, jämte Consistoib rum, Arcbiv etc.,
Gymnasii salarne i den medlersta, ocb Bibbotbeket i den öfversta),
värkeligen är för Prästerskapet mei-a förnärmande än den som nu
blifvit oss af Herrarne bestridd; ty nu bårtgår et års inkomst ifr.
*)

i originalot öfvorstmket.
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ståndet (om man så får säga, då Academie-staten likväl hörer til
Prästeståndet), utan anledning ifr. dess sida; då under tvisten, de
sjelfve vålla vacancen. I allt f ali lider ingen orätt; ty den som ännu
ej tilträdt syslan, bar så myeket mindre rätt til lön för den tid lian
intet skäl derföre gjort, ocb i kraft af en fullmagt som icke kan
bafva reti-oactiv värkan, som lian imedlertid njuter sin förra lön föi’
sin förra af bonom värkel. förvaltade sysiä. Men Herrarne prsetendera, at lian för en enda tjenstgöring skall i sådane fall få upbära
dubbla löner? som ju är orimligt! Alla dessa skäl bar Acad. ej
underlåtit i sin förklaring at anföra, ocb jag kan ej lieller underlåta
at göra dem bos vederbörande i bästa måtto gällande; b:ket jag

boppas ingalunda lärer förekomma Eder bvarken underbgt ellei’
oväntadt. Likasom jag ej tviflar, at då fråga om accorders ingående
om vacante pastoraters inkomster förekomma, Herrarne dervid bispringa oss med råd ocb uplysningar, så at Academien får bvad
skäbgt är, ocb Yice-Pastoren bvad lian för sit besvär bör bafva,
eburu icke just balfva inkomsten af stoi’a Pastorater, som visseid.
är altför frikostigt, då lian under förra innebafvarens orklösbet ocb
under nådår med myeket mindre finner sig belåten.
Anmäl min respect ocb bälsningar bos Bi-ors k. Föräldrar ocb
Syskon! Jag är med beständig vänskap
Min k. Brors

ödmj.

t;re

H. G. Porthan.
P. S. I mit bref til Hi’ Biskopen, har jag berättat några små
nybeter bärifrån. I anledning af clen afliandling jag i Åbo Tidn.
införde om Pinska strömrensningens nödvändigbet ocli nytta, bar
jag blifyit (på Gen. Wredes förslagj utaf Knngen nämd til ledamot
i den Beredning (bestående af Landsb. v. Willebrand, Hagman Wibelius ocb Kammar-Pådet Winter, ntom Wetterstedt, soin skriftel.
deri kommer at deltaga), li:ken skall uppgifva planen til den strömrensning som Knngen nu åter beslutit skall i Finland företagas,
hvartil. 6 å 800 man af Finska troupperne någre månader årl. skola
användas. Meningen är ej, at arbeta på durkfarter, utan blott på
vatnens nödvändiga fällande. Få nu se, bvad uträttas kan. Har
något examplar af B. Hermelins Obartor öfver Finland, bunnit til
Borgo ? Yisserl. är vid dem ännu åtskilbgt at påminna: men vi må
dock vara glade öfver den patriotiska skänk soin lian, med sin dryga
kostnad, dermedelst gjort vår allmänbet. De förtjena yisserl. af oss
ägas o eli studeras.

Tili G. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 30 Sept. 1799.

Högädle Herr Kongi. Bibliotbecarie.
Med mycket nöje liar jag genomläst den benäget öfversände
Caracteren öfv. sai. Liden, bvilken förekommit mig ej mindre sann
än interessant; ocli skall jag både gerna ocb sorgfälligt gömma den,
nti et skåp livilket står i Acad. Bibkt ocb bvartil endast jag bar
nyckeln, emedan deri förvaras en bop papper soin ej ännn äro tjenliga at komina i månges bänder. Endast Tengström ocb Frantzen,
(soin i nasta veckas slnt med sin nnga Frn bitförväntas) skola imedlertid få se det mig mi förtrodde papper.
Straxt vid min återkomst sjuknade jag in i en rhenmatisk feber,
med besvärlig vär-k i bögra benet ocb låret. Nu bar väl ändteligen
det värrsta gått förbi: men ännu är jag icke på långt när til balsan
restituerad, ntan lärer ännu en vacker tid få bållas inne innoin min
kammare.

Mect fullkombg bögaktning bar

aran at framhärda

Högädle Hen 1 Kongi. Bibliotbecariens
ödmj. tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 3 Okt. 1799.

Högädle Herr Professor.
En svår rbeume, soin jag under resan ådrog mig, ocb som allt
ifrån min bemkomst bållit mig vid sängen, bar bindrat mig at förr
än nn kumia skrifva Herr Professoren tili ocb nyttja den gunstiga
offert Herr Professoren gjorde mig, at dels vid auctionen på J.
Stenbammars böcker låta upropa några för min räkning, dels meddela mig några det Acad. verket rörande nödiga underrättelser. Kn
tager jag mig fribet at bärhos öfversända en lista på böcker som
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jag af Stenhammars samling åstundar, om de knnna las för de nisättä priser eller derunder. Tillika beder jag at vid tillfälle erbålla
afskrift af de författningar Upsala Academie gjort rörande sit auctionsvärk, auctionistens förmåner och skyldigheter dervid, samt
bvad tili Bibliotliekets bästa dervid är stadgadt. Likaledes anliåller
jag om underrättelse om de förbeliåll ocb Taxor som aro Boktryckaren, i anseende til programmers ocli lectionskatalogers tryckande,
så väl som i ans. til priset för Acad. disputationer föreskrefna.
Ytterst, ocb som Academiens Capitaler ntan tvifvel til en del bestå
af Banco, som altså måste bållas i räkningarne afskildt ifr. Eiksgälclsmynt, sedän skilnaden emellan bägge nu blifvit så ansenlig, så
önskade jag veta, på bvad sätt dermed i Acacks räkningar förbålles;
om bvardera mynt-sorten upföres i särskilda colmnner, el:r bvad
utväg til bägges beständiga frånskiljande ocb öfversigt är vidtagen?
Jag ville gerna, at en likbet emellan bägge Academiernes statsböcker
ocb räkningar i denna elelen måtte följas.
Mit ännu kranka tilstånd hindrar mig at denna gången vara
Med fullkomligaste högaktning har jag aran at framvidlöftigare.
härda
Högädle Herr Professorens
ödmj. t:re
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
[Åbo 1799

?].

Högädle Herr Professor.
För Herr Professorens nu åter oss hevistä ynnest vid BokAuctionerne under sidste Termin, aflägger jag ödnijuk och skyldigaste tacksägelse; livilken Herr Professoren täckes å minä vägnar
äfven lios Herr Pliilos. Adjnncten Knös, som dervid gjordt benäget
biträde, förklara. Jag skrifver nn til Hr Ass. Juslen i Stockholm
som bar til den ändan pgr hos sig liggande, at för Mennanderska
Böckerne betala til Herr Ceremonie-Mästaren Fredenheim de' 32
Rdk 20 sk. 10 r. som vi blifvit honom skyldige. Jag skrifver tillillä
härom til Herr Ceremonie-Mästaren, livilken vi äre skyldige at för
hans mångfaldiga vårt Bibkt hevistä stora ynnest, betyga vår skyldiga erkänsla och tacksamhet.
På hela vår handel, så väl af Mennanderska Bibkt som den
andra samlingen, väntar jag efter gunstigt löfte, af Herr Professoren
specificerad nota, så at jag kan urskilja h:ka böcker af Acad. Bibkt
30
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el. af någre private som ock begärt en el. annan bok, böra betalas.
Ibland desse sednare, är Medic. Professoren Haartman; och som lian
mi vistas i Stockholm, och loivat jämväl besöka Upsala, så har jag

bedt honom sjelf betala sit debet, och har til den ändan tilsändt
honom förtekningen på de numrer som lian för egen räkning begärt.
Til afbetalning på den öfriga handein, följer härhos 50 Hell. specie:
Pesten skal, så snart jag erhåller den omförmälte notan, och således
vet hvad jag af mine medinteressenter bör ntkräfva, ofördröjeligen
öfversändas: denna rest lär sedän ej blifva betydekg.
Abnlfeda köpte vårt Acad. Bibhothek på auction efter sai. Prof.
Hageman; altså mottage vi gerna den andra delen, til hvars betalning 4 li dl. in Banco härhos biläggas.
Om böckernes nedpackande och hitförsändande täckes Herr
Professoren draga vanlig benägen försorg. Desamma, tilkka med
I)ispp. adresseras, om lägenhet gifves at skicka af dem nnder den tid
Prof. Haartman dröjer i Stockholm, til honom, som bor i Advoc.
Fiscalens i BergsCollegio Lithanders Hus (förra Pougtiska Huset)
på stora Hygatan Hio 103 och 104, altså ej mycket långt ifr. Munkbron där Upsala Jakterne pläga ligga; men Skepparen (som gör väl,
om hän straxt vid ankomsten upsöker Prof. Haartman, får tilkka
den instructibn, at om ej Prof. Haartman är inne, el. gjordt anstalt
om Lådornas mottagande, kunskap om deras ankomst då lämnas åt
Hr Assessoren och Ledamoten i Högste Domstolen Pehr Juslen (boende på Hoit, i Skomak. Aldermannen Wendelii hus, H:o 19 ]iå
Spetzens backe), hvilken om deras tränsporterande på något Åbo
fartyg besörjer.
De böckei' af Hagemanske Samlingen som jag ej kunnat igenfinna, äro följande; in 4:o H:o 354 Genesis, Exodus etc. Yenet. 1590.
H:o 562 Johannis Epist. Arab. et Aethiopice. in 8:o H:o 940 Johannis
Epist. 1 Turcice. in 12:o H:o 170 Hov. Test. Syriace, Salzb. 1684, och
Pufendorffii Politica inculpata, H:o 221. Då Prof. Malmström i dessa
dar genomgår sin fångst, skal jag ytterligare efterse, om b:te böcker
til äfventyrs kömmit at ibland hans inblandas.
Hos Herr Mag. Burman aflägges min skyldiga tacksägelse för
Hans offert af framl. Probsten Yanäi Carmina; vi äge ej exemplar
af dem. Jag bar just ärnat fråga bans än lefvande måg, efter gubbeus rebquier, som äro bos mig så mycket mer kärkomne, soin lian
i sidsta giftet ägde min moster, framl. Tbeol. Professoren Gabriel
Juslenii äldsta dotter.
Jag fortfar, at i Åbo TicLn. införa en complett ocb noga förtekning på de bos oss utkomne Dispp. Yår Acad. Secreterare båller
nu på at öfversända bvad af dem återstår at til Upsala afskicka.
[lngen underskrift]

Tili P. A. Europseus.
Åbo d. 35

Januarii 1800.

Högäreyördige och Höglärde Herr Kyrkoherde.
Med fägnad emottog jag Herr Kyrkoherdens Bref af d. 7 Oct.
st. v. som i dessa dagar blef af Hr Berner til mig aflämnat. Det
är mi så länge sedän som jag liaft underrättelse om minä vänner
på den sidan, at jag knapt vet li:ka af dem ännu lefya. I brefvet
voro 2 Ducater ocli 2:ne specie Riksdl. innelyckte, som jag nptagit
såsom til mig crediterade; skolandes yid liquiden beräkna dem efter
vår nny. yäxel-cours ocli agio. Men med Sv. Acad. Handlingars
anskaffande kan jag mi ej tjena, förr än jag med öppet vatten hinuer förskrifva dem ifrån Stockliolm (så många som fas kan, ty några
häften aro redan så utgångne, at de ej utan på anctioner kuuna til
kops erbållas). Ty sedän Sv. Academien föll i Reuterholms onåd
ocli blef suspenderad, sände jag ifrån mig alla exeinplaren af dess
Handlingar, ocli bar sedän ej liaft Commission om deras försäljning
liärstädes. Då jag i sommars var i Stockholm, hörde jag, at Academien beslutit at hädanefter, likasoni Yetenskaps- ocli YitterhetsAcademierne, ntgifva sinä Acter in 8;o, nti en suite, Tom-tals och
ej i lösa stycken; ärnandes låta uplägga dem alla, också de förra,
(å nyo omtryckta) i samma format; då man med mindre besvär kan
hafva dem samlade, och för bättre pris. Hvad de af mig förut til
Herr Kyrkoherden öfversände stycken angår, så har jag i min kladd
annoterat, at Oxenstiernas äremiime öfv. k. Gustaf 111 ä 40 sk., Handlingarne för 1793 (de sidsta Herr Kyrkoherden fått) ä 12 sk. och
altare-Talen af Dubb (4 sk.), Borg (5 sk.) och Brantenberg (8 sk.)
äro obetalte, tilsammans 1 R. 21 sk. Yid alla de öfrige har jag
annoterat, at de äro betalte, undantagandes vid Handlingarne för
1790 (ä 1 R.) och för 1791 (å 16 sk.), tilsammans 1 R. 16 sk. vid
Inka ingen annotation står, så at jag ej visst vet, om ock de äro
ännu obetalte, el. om jag glömt at annotera deras betalning: dem
afsände jag 1792. Herr Kyrkoherden kan utan tvifvel bättre erinra
sig beskaffenheten dermed; så at liquiden må kurnia fullkoml. afslutas.
Har Herr Kyrkoherden sedt något af Svenska Yitterhets
Academiens nya Handlingar? Utom flera andra ej ointeressante
stycken, finnas där någre Afhandlingar af mig, rörande Finska Histo-
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I böstas bade jag et bref ifr. Herr Dompr. Stråhlman i
Wiberg, livari lian berättar, at Gouverneuren derstädes Sclietluchin,
en mycket litterat Herre, åstundade blifva försedd med böcker som
uplysa Finska Historien, och derpå ville depensera en summa pgr.
Det var en i dessa tider oväntad sak. Jag svarade på brefvet med
en Engelsk Köjiman vid namn Brown, men bar sedän ej erbållit
underrättelse, buruvida mit bref riktigt må bafva framkommit: månne
b:te Herre ännu är Gouverneur i Wiborg?
Af arkeb. Mennanders
arbeten är ännu ej något tryckt; men Likpredikan ocb Parentationerne öfver bonom, b:ka alla bär äro sammantryckte, skal jag mot
vären bafva aran at til Herr Kyrkoberden öfversända: jag boppas
at dertils erbålla bans portrait at sätta framför hela samlingen.
Mit Tai öfv. Gr. Ehrensvärd är ock ännu blott i Manuscript: det
öfv. K. Gustaf 111 ärnar jag ej låta trycka.
Af de under mit
praesido utkomna dispp. som redan utgöra en stor bråte, skickar jag
så många som nu äro mig för hand; en del bafva småningom så
blifvit bårtplåckade, at jag ej bar flere exemplar i behåll än det jag
bade med mig i Catbedern; det kommer af det olika antal Exemplar
som Hespondenterne til mig lämnat. Jag anteknar nu b:ka Herr
Kyrkoberden fått;
när jag framdeles kommer öfver de bristande,
kunna de tilläggas. Af några bafva partes posteriores icke utkommit, emedan Hespondenterne ej vaiit i tikalle at fortsätta dem; dock
skall jag ännu draga derom försorg, at någre framdeles af andre
completteras ocb på trycket utgifvas (såsom redan skedt med Eeins
ocb Kyströms dispp.) För sombge continuationer bafva auctorerne
sjelfve praesiderat (t. ex. Ingmans, J. H. Cygnsei ocb Heurlins), Inka
jag dock nu ej bar til bands. Af siliten om prediko-metboden bar
jag svårt at skaffa completta Exemplar: af Utters fattas P. 1; Winters del brister aldeles; likaledes Hydmans. Af Lencquists disp. är
P. prior svår at öfverkomma; Dispp. om Hist. Bibliotbecse skall jag
se tili at kunna complettera (de äro 23), eburu svårt det blir; särdeles äro P. Y ocb YI (Sivelii ocb Patens) svåra at få. Af Poesis
Fennica äro blott 5 delar utkomna. En ny suite, accessio ad Bullarium Sveo Gotbicum Celsii (bvaraf 5 stycken utkommit) bar i synnerbet interesse för den som förut äger b:te Celsii bok (apparatus
Mycken tack för ytterligare
ad Historiani Sveogotbicam, P. 1).
Har Herr Kyrkoberden
uplysningarne om de g:le gränseställena!
ej
son,
efter böcker begärs för flickor alleblott döttrar ocb
någon
nast? Af desse slags böcker är nu bär ej altför stort förråd, näml.
sådane som duga. Dock sänder jag nu l:o af Tengströms Tidsfördrif
för minä barn (en slags fortsättning af bans Abc-Bok) 3 Exemplar.
2:o af åtsk. andre vågar jag ej skicka mer än et exemplar nu til en
rien.
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början: firma de bifall, kan det andra exemplaret ännu i vinter
skaffas fram til Capellanen i Mendubarju (h:ken, soin jag tror, bor
på Svenska sidan, och altid lärer hafva lägenbet at få dem fram til
Probsten?), allenast jag derom blir underrättad. Jag nyttjar tilfället
at bifoga til Herr Kyrkoherdens egen tjenst 2 Finska skrifter, soin
jag et vet buruvida de på den sidan aro kände, li:ket de dock förtjena; item Dr Tingstadii nya öfversättning af Psaltaren (denne
skicklige man bar ock utgedt öfvers. af Jobs bok, etc.), samt Odmans
sköna Kyrko-sånger. Om Herr Kyrkoberden vill se Prof-uplagan af
vår nya Handbok, kan ock den erhållas. Känner Herr Kyrkoherden Spaldings förträffliga bok iiber die Nutzbarkeit des Predigtamtes, som bar finnes både på Tyska, ocb på Svenska öfversatt?
För at låta Herr Kyrkoberden få se, bvad böcker på vår Boklåda
Prof. Tengström
kunna erhållas, bifogar jag Frenckells Catalog.
är nu rest til Stockholm, på stiftets vägnar, såsom valcl Kevisor
öfver vårt Discont-värk; men kommer ännu i vinter tilbaka. Jag
tviflar ej på at lian vill biträda mig at genomläsa Herr Kyrkoherdens Predikningar, om Concepterne til oss öfversändas, och om dem
säga vårt omdöme: åtm. vill jag ej undandraga mig en sådan tjenst.
Efter jag bar flera Ex. af Parentation öfver Hassel i behåll, bifogar jag et, som Herr Kyrkoberden kan gifva til någon, som finner
smak i dylika saker.
Hvad de nu medföljande böckerne kosta
(nami. 9 E. 22 sk.) visar den bilagde räkningen, som är upstäld i
Sedän, såsom man sagt mig, rörelsen öfver gränEiksgälds-sedlar.
åter
börjat
sen nu
blifva friare; så hoppas jag, at ock en och annan
bok kan härifrån framdeles öfversändas. Men at de Studerande ifr.
den sidan skola få besöka Academien härstädes, lärer icke stå at
hoppas; ehnru af den nya Academien i Lifland ej heller något vidare höres. Här hålle vi nu på, at bereda oss på en ny Academisebyggnads upförande, sedän den gamla blifvit aldeles casserad. Til
den ändan hafve vi köpt hela det lilla quarteret som ligger i bredd
med Academias-torget; där alla våra byggnader iet sammanhang
skola anläggas (auditorier, Bibliothek, Rum för Natur alie-samlingar
m. m.). Yi hålle nu på, at låta spränga sten och upköpa byggnadsMaterialier, tils den upgjorda Eitningen af Ofver-Intendents Contoiret i Stockholm hinner granskas och fastställas, samt en Architect
derifrån liitkommer. Til Byggnadsfond (utom frivilliga sammanskott
öfver hela vårt Finland) få vi et nådår ifr. alla de Pastorater i bägge
stiften där ingen änka el. omyndiga barn finnas i Sterbhuset, samt
alla Pastoraiier som falla vid de Pastorater som stå vacanta öfver
rätta tiden, i ani. af tvister om successionen etc. (sedän det tjenstgörandePrästerskapets aflöning och krono-utlagorna blifvit afdragne).
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Af sådana källor bafva vi liärtils samlat 5 k 6 tusende E,dl., ocli
Men det är tid at slnta detta vidfå småningom flere tilskott.
löftiga bref. Med fullk. bögaktning bar jag aran at frambärda
Högäreyördige ocli Höglärde Herr Kyrkoherdens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F.

Åurivillius.
Åbo d. 13 Febr. 1800.

Högädle Herr Professor.
Grenom Posternes afbrutna gång denna tiden, bar liändt, at Catalogen på sai. Prof. Cbristiernins böcker så sent (med posten i nästförl. vecka) lait aiilänt, at vi läre komma efteråt med våre reqnisitioner. Imedlertid gör jag mi försök at sända detta bref norra
vägen, såsom i alla fall säkrare, ehnru långsam; med ödmjuk anhällän at Herr Professori! af vanlig godhet täckes besörja derom, at
någon beskedlig ock skicklig man inropar så många af de på bilagde
förtekning npförde böcker, soin kunna fås ungefär för det pris soin
är ntsatt. Herr M. Rabenius bar i bref til Prof. Franzen offerert
sin tjenst. Til äfventyrs är ock någon af Herr Professorens Amanuenses ändock committerad at bivista auctionen, då lian tillika
knnde göra oss detta benägna biträde. Jag bar fört vårt Acad. Bibks
ocb någre privates samt Nations Bibliotbekens requisitioner på en
ocb Samina förtekning, för större vigbets skidi.
När ändtl. någre
Hafposter sluppo öfver, lärer väl ock mit sidsta bref bafva lyckel.
kömmit Herr Professoren til handa.
Prof. Tengström lärer väl,
sidan,
järnväl
nnder sin varelse på den
besöka Upsala; då de papper
Herr Professoren täckts lofva oss torde til bonom kanna aflämnas.
N a kinner jag ej vara vidlöftigare: en annan gång mera.
-

Herr Professorens

ödmj.

t;re.

H. G. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 20 Febr. 1800.

Högädle Herr Kongi. Bibliotbecarie.
K n är jag ändtel. i stånd at meddela bilagde lilla biograpbie
öfver Dr Hylleen, som oaktadt sin liöga ålder bärtils värit kryg ocli
i'ask. Soin lian är född nnder det Byssarne voro herrar i Åbo (då
jämte ali annan gammal ordning, Kyrkoböckernes ordentliga förande
i vara försaxnlingar, af det i ständig lifsfara sväfvande Prästerskapet
ur akt läts), så bar ingen annan ntväg värit öfrig at få veta lians
födelse-tid, än at fråga bonom sjelf derom.
Uti Åbo Tidn. (som nu utgifvas af Prof. Franzen på egot förlag) fortfar jag at kasta in en ocb annan bistorisk ocb antiquarisk
afbandbng, sådane som den i K:o 6 ocb 7 intagne om S:t Henriks
ben, föga märkligt ämne i sig sjelft, men som dock stundom ådragit sig väre Landsmäns npmärksambet. I bopp om benäget tilstånd,
ärnar jag ock infoin det mig af Herr Kongi. Bibbotbecarien gnnstigt meddelade stycket ur Lagerbrings otryckta ocb oförfärdigade
(åtin. så mycket inan nu vet) Y:te Del til Eiks Historien, rörande
K. Cbristiern I:s resa til Finland; bvarvid jag bifogat några få noter.
Jag bar ock til Herr Franzens disposition öfverlämnat et af mig
författadt Historiskt stycke, om Finland nnder K. Cbristiern H:s
Eegering. En tid bade jag det infallet, at utarbeta en Historia
öfver Finland (ellei’ rättare fragmenter öfver Finlands Historia, ty
vidare kunne vi icke prästera) ifrån det at landet kom nnder Svensk
regering, ocb intil vår tid; deraf var elettä stycke ämnadt til en
prof-bit. Men många andra sedän mellankommande göromål kalva
skilt mig ifrån den föresatsen.
Så mycket min mycket klena bälsa medgifver, skall jag söka
at fortsätta Eecensionen af Bullaa Papales soin Herr Fredenbeim
skänkt oss. Åtminstone skola någre delar deraf denna Termin utkomma, eburu jag nu, utom vanliga syslor, bar fått förökta göromål genom vår Rectors Prof. Tengströms bårtresa, bvars ställe jag
imedlertid, såsom Pro-Eector, måste intaga.
Den mycket ombytliga ocb' bögst osunda väderleken, bar öfver
hela Finland åstadkommit en nastan allmän sjukbgbet, som på landsbygden, särdeles i Savolax bar en stor dödlighet med sig. Som
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samma sjukligbet herrskar på Ryska sidan, i ännu högre grad, så
inbillar sig vårfc folk at den derifrån genom smitta kömmit til oss.
Man erinrar sig, kuru vi tilförene derifrån bekommit pesten. Sjukdomen är så liäftig, at folket inom 2, bögst 3 dygn, ifrån dess första
anfall, aflider. I de Ryske orterne begrafvas 20 å 30 lik bvarje
söndag vid bvarje kyrka. Alit skäl nog, at hållas för en pest-artad
sjukdom af vår allmoge; bvaremot våre små ståndspersoner, som i
aviserne läst om den gula-febern, äro benägnare at gifva den detta
nymodigare namn. Beklageligt är, at detta år gör i vår population,
som så mycken tilökning behöfver, ocb under de föreg. åren så
vackert tiltagit, en svår afbräck!
Ryi. bar jag fått läsa et Konungens bref til DomCapitlen, om
den gamla ortbodoxiens sorgfälliga bibeliållande. Hvilka af våre
Hierarcliiske obscuranter bafva åstadkommit et sådant bref, som var
nog ovänteligt på detta seclets sidsta år? Deri tåls ej, at moralen
skal predikas! uplysning ocb noviteter, således ali tillväxt i kunskap
ocb ljus, anses för farliga! Jag väntar oförtöfvadt få böra, at Lin-

köpings Präst-Journal förbjndes, ocb at ntländska böcker blifva bos
oss, likasom i Ryssland, förklarade för contrebande!
Altsedan den onödiga Actus vid Upsala Academie, då Lärarena
derstädes så strängt scrupensades, ocb fingo en ny Cantzler, bar jag
derifrån ej baft bref; så at jag icke vet bvad bälsosam verkan den
baft til stndiernes npmuntran derstädes.
Under det våre östre grannar i allmänbet beredas til et önskadt
barbarie, (af de ntlofvade nya nndervisnings-värken höres alsintet,
ocb de gamle fortfara at förfalla), så finnes där dock ännu en ocb
annan quar, som sätter värde på ljus ocb kunskaper, samt grämer
sig öfver det tiltagande mörkret. Til ocb med finnas så beskaffade
national-Ryssar. Men efter en el. annan generation, så lärer man
ej en gång veta sakna ljuset! Gud bevare oss ifrån en sådan modelle!
Eirani Finland i f joi liade skäligen god års-växt, är likväl spanmåls-priset kär så ovanl. kögt, at för Kronans räkning nu måste
betalas 5 E. 32 sk. för Eåg-tunnan. Det vålla de många uphandlings-commissioner som ifrän Svenska sidan blifvit gifne på betydliga spanmåls-poster. At altså Finland i år bistår Sverget med
ansenligt quantum säd, är ostridigt; men så lärer ock landet blifva
väl rensopadt ifrån ali säd (emedan det liöga piiset lockar bonden
at sälja det yttersta), närä hafsstranden, ty i öfra landet, livarifrån
ej är utväg at få den ned transporterad til sjöstäderne, och livarest
den altså är, efter vanligbeten i van-pris, stadnar utan tvifvel nu
som förr en ansenlig mängd spannemål quar, som är landtmannen
til last!
Postgångens afbrott denna tiden, i ans. til is i Hafvet, gör at

241

Tili O. 0. GjOrwell d. ä. 1800.

vi liär lefve i fullkomlig okunnighet om livad i nyaste tiden liändt
i den stora verlden, hvad som egentel. vallat Eiksdagens så hastiga
sammankallande, ocli det til Norrköping! Då jämvälkröningen lärer
skola ske där livarest Eiksdagen hålles, lärer där blifva trångt ocli
stoj med alfvar. Stockholm lärer ej tycka om denna ovanliga krönings-ort: och allmänheten undrar, at en ort där nyl. så orolige
upträden skedt, skulle få den aran, men vi provincialer äro stälde
långt ifrån det politiska ljuset.
Med fullkomligaste nöje har jag emottag.it och genomläst documentet (med dess supplement) rörande sai. Liden; och skall sorgfälligt gömma det ibland någre andre papper som i et särskildt skåp
på Acad. Bibliotheket, hvartil jag behåller nyckeln, föi'varas, och ej
änmi kunna för hvar man framläggas.
Engländaren Clarke, med sin resecamerade Hi- Cripps, uppehöll
sig här i några dagar. Både knnnige, vettgirige, och sociable män,
utan Engländarenas vanliga nycker, voro de hos oss mycket väl
antagne, och tycktes äfven vara nögde med sin sejour härstädes.
Jag önskar, at ej den allmänna sjnkligheten i Eyssland må ock
drabbat dem! Eör resande är den olyckan dnbbelt svår. Här fingo
de lära känna den Finska kölden: ty vår vinter var som starkast
under deras härvaro. I Savolax har Thermometern stått ifrån nyåret
nastan i 3 veckor vid 40 grader; och när derpå sedän fölgde hastig
bhda, storm och snö-slask, är ej under at folket sjuknat! I fjol då
kölden var högre och varade längre, men med jämnhet, var året
ganska hälsosamt.
Om tilståndet både i vårt land (där folket, efter vanligketen,
är stilla ocli fredligt, samt drar sinä olägenlieter med tålamod) och
yid vår academie, kan Prof. Tengström mundtel. närmare gifva nplysning: kan lär ej underlåta at besöka Herr Kongi. Bibliotbecarien.
Med fullk. kögaktning kar aran at framkärda

Högädle Herr Kongi. Bibliotbecariens
ödmj. tjenare
Henr. Oabr. Forthan.
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Bilaga.
D. Henric Hjdlens *) Biographie.
Henric Hylleen, född af Borgare-folk i Åbo Stad d. 39 Sept. 17 18,
blef därstädes Student 1738. Keste til Academien i Lund 1742, bvarest
hän 1745 disputerade (de Anthropophagis, under Prof. Brings Praisidio).
Por så. öfver til Greifswald, disputerade där i Theologien (under GeneralSuperintendenten Balthasars Prsesidio) och blef Magister 1746. Efter
återkomsten til Åbo antogs 1750 om Hösten til Logices & Metaphysices
Docens. Blef Amanuensis vid Acad. Bibliotheket 1755. Samma år (under
den 11 Nov.) af då varande Cantzlern förordnad til Extraordin. Philosophite Adjunct. Blef 1764 d. 19 Jan. Bibliothecarius vid Åbo Aoademie.
Pastor i Hollola 1770; Probst 1774. Yar 1778 Eiksdagsman. Blef 1779
Theol. Doctor.
Gifte sig 1770 med (sin Eöreträdares M. Jacob Krooks
Enkä) Pru Eva Christina Hahr i Hollola: hon dödde 1793. Med henne
hade hän en enda Dotter, Henriette Hylleen, som blef gift med Assessoren och Häradshöfdingen Carl Gustaf Krook, efter hvilken hon nu är Enkä.

Tili C. C. Gjörwell d. y.
Åbo cl. 17 Apr. 1800.

Min Herre.
Af Herr Secreter. AVillielmsson **) liar jag blifvit underrättad,
det lian til Min Herre ej allenast återstält den vackra Eitningen
öfver vår förehafvande Academie-bygnad, utan ock det vidlöftiga
Memorial, som Professoren Bonsdorff ***) i anledning deraf til Consistorium Academicum inlämnade. Pörutan det, at Consistorium var
för sin del ganska nögdt med Eitningen, några få omständigheter

undantagandes; livarom Herr Wilbelmsson äfven lärer lämnat Min
Herre kunskap, var Herr Bonsdorffs Memorial så bögiärdt för oss
andre, at vi ej förstodo det, ock altså ej kunde döma derom, livad
sjelfva Architecturen angår. Hän liar företagit sig, eliuru det ligger
långt ifrån lians Hufvudyrke, at studera Byggnads-konsten. Huru
långt lian må liafva derutinnan hunnit, vete vi icke. Men lians
Memorial kunde vi ej annat än öfversända; det kommer nu derpå
an, hvad Min Herre må derom döroma, och om deraf någon nytta
står at hemtas?
*)

Så skrof hän sit Kanin den tid lian

var niin

Informator från 1789 til 1748

inclus.
**)
***)

Hr Frans Ad. Wilholinsson är Canzlors-Secreteraro för Aho Aeadoniio.
Hr D:r Qahr. Bonsdorff är Anatom. och Chirurg. Professor i Aho.
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Hvad lian deremot om Materialiernas Priser m. m. på Consistorii Academici anmodan anfört, det är at lita på: ty lian liar liär
liaft befattning med åtskilliga Bygnader, ocli derunder ägt tilfälle
at blifva bekant med livad dertil börer.
Sten til grundval är
sprängd ocli släpad; likaledes Stockar til Bustverke derunder. Som
dertil bar på orten allmänt plägat nyttjas Euru-timmer, så bade
Consistorium redan hunnit betinga sig dertil sådant virke, innan vi
af hiin Herres upgift fingo veta, at Gran-timmer dertil kunnat nytjas,
som bade för lindrigare pris kunnat erbållas.
Som på den utsedde Tointen äro några gamla Stenbus, låte vi
dem stå qvar, til dess Min Herre, såsom vi hoppas, i Augusti månad,
eller aldra bäldst i Julii månad, kan bitkomma, för at bese så väl
dem, som den gamla Academie-bygnaden, buruvida Tegiet deraf kan
til den nya Bygnaden nytjas.
Hvad Consistorium för sin del i synnerhet vill bafva recommenderadt til Min Herres åtgärd, är
l:o at ännu et Auditorium eller Läserum, som kan värmas,
måtte, utom de 2:ne föreslagna, kurnia tilläggas: ty gemenligen måste
3 Professorer läsa bvarje timme eller på en gång. Kanske något
annat Burn i stället kunde (af Förmak, Vaktmästare-rum eber dybka)
indragas, eller några minskas, til ex. Puinet för Ortsamlingen?
2;o at det stora Auditorium eller Solennitets-rumet kunde något
förökas til vidden; efter Polkmängden bos oss så ansenl. är i tiltagande. Efter gammal sed måste i detta Burn finnas en Läktare
för Musiken (som vid våre Solenniteter skal vara med), ocb Säten
närmast til Catbedern, på bägge sidor, för så väl Consistorii Acad.
Ledamöter, som bögre Äinbetsmän, den Kongi. Hofrätten etc. Yanligen bar Consistorium intagit sit rum til venster ocb Hofrätten det
til böger om Catbedern.
3:o Bumet för Pbysiska instrumenterne önskar man måtte bbfva
så placeradt, at det måtte få Solen in ifrån' Söder, för Experimenters anställande i Optiken.
4:o Af Bonsdorffs Memorial kan ses, bvilka Burn til Anatomiens
ocb Chemiens bebof tarfvas. Ebu.ru nu dessa Burn ej denne gången
lära kunna upbyggas; så önskar man dock, at de på Hufvud-Eitningen måtte vederbörl. uptagas ocb föreställas, för at derefter framdeles kunna upföras. Man tror ock, at grundvalen äfven til dem
lärer nu tilkka böra i et Sammanhang läggas.
5:o Som den lilla Gatan, som baktil skiljer Academiens nya
Tomt ifrån en bop näin tilstötande Kojor, är ganska smal; så vore
väl om den kunde lämnas något bredare. Men frågan är, burn detta
skal kunna ske? Ocb om, genom någon inskränkning i Bumens
vidd, detta kan utan olägenbet verkställas?
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6:o Som Academien kar egen Jurisdiction, så beköfves nödvändigt et Arrest-rum, ocli der utanföre åter tarfyas et Corps-de-Garde;
som altså ej får utelämnas. Utväg lärer yäl blifva, at til bägges
(oobfleres vid tillfällen) bebof derinyid tilkka inrätta en Commoditet?
7:o Om tilfälle blir, at få utväg för et Spruthus, där Brandinstrumenterne kuuna förvaras, ocb genom en beqväm ntgång snällt
uttagas; så vore det ganska nyttigt.
8:o En Auctions kammare, ocb några andra behof, torde kuuna
beqvämkgen inrättas i det Hus, som nti tjenar til Academiens Bibliotbeks-rum, ocli på Ckartan är utmärkt?
Kanske ock, i fall sådant blifver, för den nya Årrangeringens
skull, nödyändigt, ännu något annat mindre hufyudsakligt mm torde
kunna flyttas til denna Byggning, som i alla fall lärer böra bibeliållas?

lilla Eumet för Materia Medica torde blifva nog mörkt,
särdeles då Anatomie- ocli Laboratorii-ruinen framdeles jämväl uppföras? Kanske det kan umbäras, eller ock i granskapet med OrtSamlingen placeras?
10:o Källrarne under Stenhtisen är väl skada at förstöra, men
de torde blifva i vägen för Grundvalen? Äfven liärom kan Min
9;o Het

Herre på stället bäst fatta sin tanka.
Yid tilfälle beder jag at blifya underrättad, hvad tid Min Herre
tror sig kunna liit öfverresa? Yi kunde då taga yåra mått ocli steg
derefter, i anseende til arbetets-manskap m. m. Innan i Jumi månads slnt blifye vi ej fullkoml. mästare öfver kela Tomten. Imedlertid skole vi småningom bortsläpa kvad i vägen ligger, ock gjöra
platsen ren.
Med högaktning bar jag aran at vara

Min Serres
ödmjuke Tjenare
Renr. Oabr. Porthan.

*)

*) Brefvet här ofvan är tryokt eftor en afskrift, gjord af Gjflrwells sekreterare
Stechseus, som i afskriften antocknat, att förfärdigandot af ritningon tili nya aoademiebyggnaden i Åbo „updrogs år 1799 af Hans Exoellenoe, Academie Ganzleron Horr
Grefye Carl Adam Waohtmoistor, ooh . .
Hoit Professor Porthan, som var förl. Sommar här i Stockholm, åt Architokten Gjörwell, ntan minsta anledning ifrån hans sida“.
.

Tili J. Hallenberg.
Åbo d. 22 Maji 1800.

Högädle Herr Kongi. Secreterare ock Eiks-Historiograpk.
Enligt Herr Kongi. Secreterarens begäran, kar jag talt med
M. Frenckell om det öfversända Arabiska styckets tryckande; livartil, såsom ock til dylikt pappers anskaffande som det medfölgde
tryckte Exemplaret, lian förklarat sig redo. Hans Arabiska stylar
aro nya ocli vackra, såsom af bilagde blad kan ses. Ocli jag bar
bedt en af väre Magistrar, benämd Lagus, at öfverse det första correctnret, livilket lian sig åtagit. Men som dylike saker (som vår
Lagman Stålhandske plägar kalla ovett, äfven som alla matliematiske
Calculer) säilän på Tryckeriet sättes, ocli altså för sättarena fordra
mycken tid, kvarefter Boktryckaren plägar afmäta betalningen; så
trodde Frenckell sig ej ämm kanna npgifva piiset för kvarje arck,
innan sättaren gjort försök dermed (k varvi d Lagus lofvat tjena
konom med råd ock nplysningj. Dessutom, såsom vår Boktryckare
är, enligt Contract med Academien, skyldig at gifva Academiska
arbeten (Lisputationer etc.) företrädet framför andra, så framt trängsel är på trycket; ock sådane arbeten, efter gamma! loflig vana,
altid skocka sig tilsammans vid Terminernes slut, emedan vederbörande dermed upskjuta så långt möjkgt är; så tror sig Boktryckaren knapt innan vid Midsommars-tiden få ledigket at med Arabiskan
sysselsätta någon af sine bättre sättare. För öfrigt lofvar kan rätta
sig efter den konom gifna föreskrift. Lotta kar jag altså bordt tilkänna gifva, ock väntar ytterligare utlåtande.
Då Prof. Malmström var kos oss, kotade kan at öfver Konungens Arabiska mynt utgifva en beskrifning. Hai' lian öfvergedt den
föresatsen, eller kar Herr Kongi. Secreteraren förekommit konom.
Prasnumeranter på arbetet kan jag lofva endast någre få: Grseca
sunt (ja, kvad värre är, Arabica) non leguntur.
Såsom jag, under det jag kåller på at recensera den af Hr Fredenkeim oss skänkte samling af Påfve-Bref, träffade en nnderrättelse,
at K. Magnus Ladulås, innan kan gifte sig med Prinsessan Hedvig
ifrån Holsten (til kvilken kärlek kan för Påfven upriktigt tilstod
den kelt Politiska orsaken), värit förlofvad med en kennes anförvandt Sophia, så vore roligt, at af någon Genealog (ty i de sakerne
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är jag myeket idiot) få veta, livad för en Dame hon må liafva värit?
Den andra, med bans Gemål beslägtade Damens namu, som lian
lägrat, har lian värit discret nog at förtiga. Månne de värit inliemska,
el. liade lian så god tilgång på benägna Tyska prinsessor? Jag bilägger, för ro skull, det bladet af mit arbete, där denna sak beröres.
Som jag ej ännu bört at den YI delen af Yitt. Acad;s Handbngar blifvit färdig tryekt; så bar jag ej bärtils gjort mig någon
brådska med fortsättningens renskrifning ocb öfversändande af min
Memoire om de i Nord. Historien omtalade Finska folkslag.
Academien förlorade liastigt ocb oförmodel. sin nyl. valda Ledamot Bisk.
Wallquist! Ty jag vill minnas, at lian var blefven Heders-Ledamot?
A propos af denna Class ibl. Academiens inedlemmar, erinrar jag
mig, at då någon föreslog, at jämväl i Finska Hnsb. Sällskapet en
sådan Classification skulle inrättas, Generalen B. AYrede sade, at
lian i sådant fall önskade räknas ibland de arbetcmde Ledamöterne,
efter i opposition mot dem de andre nödvändigt måste anses ocb
förklaras för late och onyttige: bvilket infall kraftigt motade bela förslaget! Det lär dock icke vara någon nödvändigbet, at HedersLedamöterne ej skola arbeta? utan blott et privileginm (just icke
exclnsivum!) at få vara lat, opåtald!
Med fullkomligaste högaktmng har jag aran at framhärda

Högädle Heir Kongi. Secreterarens
ödmjuke tjenare
Henr. Qdbr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo cl. oi Julii 1800.

Högädle Herr Kongi. Secreterare.
Desamme Ferierne som på Boktryckeriet förskaffade nödig
ledigbet at begynna med de Arabiske arckens upsättande, liafva
ifrån staden skingrat alla våre Pbilologer som sknlle biträda mig
vid Correcturets öfverseende. Prof:r Gadolin ocb Tbeol. Adjuncten
Bonsdorff vistas bortta på landet; Mag:r Fattenberg har rest til
Nyland, ocb Mag. Lagus som redan lofvade mig denna tjenst, blef
af sin ifrån Kiksdagen bemkomne Fader befalld at följa bonom til
Borgo, at besöka sin sjuka Mormoder, bvilken ock nu nyligen dödt:
elettä var så myeket mindre at försumma, som Gumman var rik,
bvilket lärer ländt de sörjande til myeken tröst öfver sin ledna för-
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lust. Alit detta bar vallat, at jag mi först kan til Herr Kongi.
Secreteraren öfversända första Correctur-stycket (jag kan ej säga
arcJcet, ty i brist af tilräckligt förråd på stylar kan et lielt arck i
sänder ej npsättas) livilket M. Fattenberg innan sin afresa genom-

läste ocli rättade. Imedlertid låter jag mi Sättaren fortfara med det
följande, i bopp at Fattenberg inom en vecka binner, efter sit löfte,
återkomma, el. Prof. G-ust. G-adolin intill dess infinner sigistaden;
livarefter med arbetet sedän skall oafbrutet fortfara.
Jag öfversänder innelyckt af Correcturet 2;ne Exemplar; på
det Herr Kongi. Secreteraren måtte kanna bebålla det ena (för at
vid suitens ankomst se om allt är i riktig fölgd) då det andra med
rättelserne återskickas.

Herr Kongi. Secreteraren ser ock snart, at förrådet på Boktiyckeriet är så klent af Yocal-tecken, at et slags Commata (på livilka
är öfverflöd) måst nyttjas til bjelp i stället för Fatba ock Kesre;
men det lär ej förorsaka någon skadal Ty jag ser, at lika stupande
tecken (deri består skilnaden, at desse stnpa mera än de rätte Yocaltecknen) i flere Arabiske skrifter (ex. g. i Hariri Confessus) på sine
ställen förekomma. Fattenberg klagade deröfver, at sättaren ville
packa Bokstäfverne så närä tilbopa, at vocalerne etc. ej altid kunde
ställas rätt öfver de consonanter til livilka de hörde; detta bar derföre blifvit någorl. rättadt. Jag just förundrar mig öfver sättaren,
som utan at konna läsa et ord, än mindre veta bvad lian sätter,
dock så accurat upsatt sin text; lian bar derföre mycket at tacka
mamiscriptets tydligbet, ocb Fattenbergs instruction: det går likväl
mycket långsamt, såsom ej varande bvardags-arbete.
Jag väntai' no Herr Kongi. Secreterarens yttrande öfver vår
åtgärd, ocb skall besörja, at fortsättningen skall ske snabbare. Jag
blifver bela tiden inne i staden, förntom i några dagar, livilka jag
måste använda på en resa til Kmno-Elf, för at bese det där skeende
Forsrensnings-arbetet, byarvid jag så underligen ocb oförmodadt
kömmit at få befattning.
Calonius liåller nu på at reparera ooh i ordning ställa sinä mm.
Hän är nu vår Hector, ocli således ej aldeles ledig ifr. äinbetsgöromål.

Med fullk. högaktning har jag aran at framhärda
Högädle Herr Kongi. Secreterarens
ödmjuke tj:e

H. G. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 11 Aug. 1800.

Högädle Herr Professor.

Distractioner under ferierne hafva vållat, at jag ej tidigare
värit i tilfälle at besvara Herr Professorens högtärade skrifvelse af
d. 2 sidstl. Julii: im då jag måste upböra med landtresor ocb åter
lialla mig inne i staden, blir det ibland minä angelägnaste skyldiglieter, at först ödmj. tanka Herr Professoren för besväret med Commissionens benägna nträttande vid Clnistierninska bok-anctionen, ocb
öfversända betalningen 62 [?] Kd. för de inropade böckerne, ocb sedän
anbålla, at de måtte på vanligt sätt inpackas ocb til Stockb:m afsändas, för at i Herr M. Utters Boklåda aflefvereras: jag bar skrifvit
bonom tili om deras emottagande ocb ytterligare expedierande bit åt.
Hos Herr M. Åblberg täckes Herr Professoren äfven aflägga min tacksägelse för det besvär lian benäget täckts bafva för mig vid anctionen.
Den lilla skilnaden i piiset som vid somlige nmnrer förefaller, är
så mycket mindre betydbg, som priserne ändock ej med särdeles
Det vai 1 värckel. jämväl för mig oförmodadt,
nogbet voro npgifne.
at den Boksamlingen skulle stiga til så bögt pris, i ans. til dess
besynnerbga sammansättning! -—• Då skadan på Kolbes l:sta Tome
ej gör boken obrukbar, så får man tåla den.
För en liten tid sedän gjorde bärv. Finska Hnsbålln. Sällskapet
anstalt,
den
at af dess pris-Medaille skulle 2me Exemplar) det ena
med Svensk det andra med Finsk inscription) til Kongi. Academiens
Mynt-Cabinet (genom Cantzlers Secreteraren) aflämnas: jag boppas,
at de redan lära erbålbts.
Til at verificera Bibks Eäkningen på de upbandlade böckerne
(på Cbristiern. Anctionen), bar jag låtit extrabera ur den öfversände
Auctions-notan de numrer (med ntskrefne Titlar) b:ka för Acad:s
Bibbotbek voro requirerade ocb bbfvit inropade, med bifogade pris,
samt låtit Acad. Secreteraren ex officio intyga enligbeten med hufvud-notan: nu fordras altså endast, at qnitto mig benäget sändes in
generalibus terminis, af Auctionisten utbändigadt, at lian erbållit
betalning för de på Cbristiern. Bok-anctionen för Åbo Acad. Bibks
räkning inropade böcker. Jag bar nami. nttagit ocb interims-vis
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quitterat räkningens innehåll, ocli måste im bevisa, at jag riktigt
aflämnat pgr:ne til auctionisten.
Prof. Calonius är nu för innev. Academiska år yår Hector. Yår
Procantzler som reste til Eiksdagen kalfsjnk, har där så tilfrisknat,
at lian, oaktadt sin liöga ålder, äger tämmelig vigueur.
Med fullkoml. liögaktning liar jag aran at framliärda
Högädle Herr Professorens
ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 16 Aug. 1800.

Högädle Herr Kongi. Bibliothecarie.
Af Åbo Tidn. för detta år K:o 34 ocli 85 ser Herr Kongi.
Bibliotbecarien livad brnk jag (enl. erbållet tilstånd) gjort af det
mig benäget tilsände Lagerbringske Fragmentet. Så snart jag ifrån
en förestående nödvändig resa til Kumo-Elf hunnit återkomma, skall
jag til Åbo Tidn. lämna fortsättningen om Christian II Hegering i
Finland, hvilken jag förnmnmit hafva blifvit hedrad med Herr Kongi.
Fortsättningen af Bihanget til y. Celses
Bibliothecariens bifall.
Bullarium hai’ jag äran at härhos bifoga, blott på Tryckpapper tils
yidare, emedan jag ej mins på hyad slags papper de förra blifvit
aflämnade: när jag hinner få arbetet färdigt (såsom jag hoppas, i
nasta Höste-Termin), så skall jag deraf aflämna et complett Exemplar, med et allmänt Titelblad försedt. Sedän har jag ärnat företaga
mig, om min hälsa tillåter. Appendix til Juustens Chronicon, bestående af dels en hop Hufvud-Docmnenter i Finska Historien, dels
någre dertil hörande kopparstick. Hinner jag ännu sedän omarbeta
och i 8;o utgifva min påhegynda afhandling de Poesi Fennica, som
någre bekante ibland utländningarne önska få se completterad; så
synes ej någon tid för mig återstå, at begynna med något vidlöftigare arbete. Förmår jag sedän, at i särskilda Dispp. el. små bitar
i Witterh. Acad:s Handlingar el. i Åbo Tidn. meddela några strödda
uplysningar, (dit hörer fortsättn. af den kårtta Hist. om Åbo Acad.),
så får ej mera af mig väntas.
Jag har nog lust at se, hvad man
i Hanmark och Tyskland må dömma om någre satser i den afhandling öfver Others Hesa som i sidsta Toinen af Witterh. Acad:s Hand-

■—■
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lingar finnes införd: jag har deri vågat gå något ntom de inskränkta
gränsor som jag annars för minä undersökningar beslutit sätta.
Su til Min Serres gunstiga skrifvelser, som jag så länge försummat at besvara. Sedän Läse-Terminen til ända gått (hvarunder
jag var så mycket mera med syslor öfverhopad, som jag, tillika med
egna syslor, måste förvalta Eectors-Ämbetet vid Academien för min
vid Eiksdagen frånvarande vän Prof. Tengström), måste jag för min
delabrerade liälsa nyttja brunns-curen ocli således vegetera utan
alsköns arbete. Su får jag åter fatta vid minä vanliga göromål.
Syheten om Warmholtzes Bibl. Sviog. Hist. som medförde bopp
at få se densamma slutel. complett i tryck ntgifven, var mig ganska
angenäm. Onskeligt, at Hr Prof. Aurivillius finge ledighet, at fortsätta detta för väre Historioi så vigtiga värk.
At den i Åbo Tidn.
införde Eese-beskr. til Finland är diktad, ocli författad af utgifvaren
sjelf til dessa Tidningar (såsom et vehiculum, at få framföra några
anmärkningar, dels satyriska, dels statistiska, Geographiska, Oeconomiska etc.), lärer Min Herre redan nogsamt halva sig bekant.
Den andra här utgifna Sentimentala resan är af vår Tbeol. Adjunct
Licentiaten Jacob Bonsdorff. Hän är förmycket inegal i sin styl,
M. Cliorseus önskade gerna få vistas
men annars ej utan merit.
någon tid i Stockholm: men hans vilkor göra det omöjeligt, med
andra vilkor än at lian där kan få någon förmånlig Condition.
Franzen lärer väl sjelf svara, sedän hän nu åter är tranquilliserad,
efter det hans Fru, som gifvit honom en liten doter, blifvit til
hälsan återstäld. Under nästa Höste-Termin komina visst 2 Parentations-acter (som måst för hvarjeh. mellankomne hinder upskjutas) at hos oss hållas, nami. Franzens öfver sai. Liden ocli
Bilmarks öfver Gr. Ulric Scheffer: bägge aro redan längesedan
De mig benäget meddelade papper, rörande vår framl.
färdige.
vän Liden, äro nti vårt Acad. Bibhk i säkert förvar, äfven som
flere mig communicerade saker.
Det på Tyska upsatte (och
i Allg. Litt. Anzeiger införde) el. öfversatte värckeliga Pasquillet
öfver framl. Kellgren, kände jag förut blott af den vederläggning
(författad af framl. M. Stenhammar) som är införd på Danska i
Nordia (om jag rätt mins, el. kanske i Hr Hösts Svenske Made: jag
bar nu ingendera til hands). Yid genomläsandet gissade jag, at
antingen Hi' Sordensköld (O. Fr.) el. Haldin författat detta fiendtliga stycket.
Yi behöfve, utom en något omständligare Läse-Bok
i Historien (hvarken Hr Schroeckhs som Stridsberg öfversatt, ehuru
tjenligt nog at af skicklige Lärare til föreläsningar och förklaringar
nyttjas, el. det som Heinats sammandragit, är dertil aldeles så tjenligt som jag önskade), en för de förste begynnare, hvartil den som
Prof. Fant utgifvit är aldeles otjenlig (och jag just undrar, at den
—•
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kunnat komma ifrån lians hand!); icke just ä Ia Hiibner, men dock
ej epigrammatisk (ä la Sclilözer) etc. I frågor och svar ville jag ej
liafva den; men dock i afdelningar etc., simpel ocli tydlig: de förnämsta årtal (ej blott Epoclier och Perioder) upgifne, med ögat på
Geographien, kårtta omdömen (med et ord kunna de ofta gifvas)
ooh characteristiska yttranden öfver liändelser ocli personer som
märklige aro (de andre höra ej luit) o. s. v. Det är otroligt, kuru
lila studium kistoricum (mycket i-brist på tjenliga böcker) kos vår
ungdom grundlägges! Men några Charter, at vid gamla Historien
kunna nyttjas, borde ock följa med, häldst illuminerade efter Gatterers methode, så at de länder som i hvarje tidekvarf utgöra händelsernes skådeplats, med färgor beteknas, ocli de öfrige lämnas,
såsom terra incognita, oilluminerade. Dessa Charter borde med de
nyare jämt confereras, o. s. v.
Yi vänte nu dageligen Herr Arcbitecten Gjörwell til oss, för
at ställa vårt Academiska byggnads-verk i gång. Det är af Academien i Åbo et stort företag: men vår stora trängsel bar tvmxgit
En Eysk Fregatt (oss i sidsta kriget frånoss at gripa oss ann.
tagen, heter Trolle: det var ej särdeles artigt, at just besöka oss
med denl) var nyl. bär, med sjö-Cadetter soin för öfnings-sknll flacka
omkring Ostersjön: den ärnade sig kärifrån til Norrköping. Man
gör numera ej heinlighet af inloppen til vår skärgård ooh våre bamnar!
Den stagnation i vår bandel ocb den ofantliga dyrbet (ocb
biist) på nödiga ntländska varor (på onödiga, t. ex. Caffe, är ej
brist!) som det långvariga kriget i södra Europa medför, böjer vår
(redan af menskligheten väckta) önskan, at de krigförande måtte
ändtel. sluta detta förödande ooh blodiga krig, med detta märkbga
seculum som nu skrider til ända! Litteraturen ocb Bokbandeln
Yåre Academici bärstädes aro alle
skulle ock derigenom bjelpas.
balsan,
vid
äfven som vår åldrige ProCantzler, bvars balsa liiksdagsresan mycket stärkte.
Med oaflåtel. bögaktning bar jag aran at frambärda

Min Herres

ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.
P. S.

Detta bref och paket sänder jag med Prof. Haartman,

som besöker Stockholm i sällskap med sin unga Fru, och efter en
månad, eller ännu tidigare, lofvar återkomma.

Tili J. Hallenberg.
Åbo cl. 28 Aug. 1800.

S. T.

Yid min återkomst ifr. en Hesa til Kumo Elf, låg liosgående
Correctur bos mig, aflämnadt til öfversändning. Mag:r Fattenberg,
som återkommit, bar genomsedt första correcturet. Bristen på tilräckeligt förråd af typer at exprimera Fatah, gör at ej kela arcket
kan sättas på en gång. I morgon gör jag åter en landtresa på 8
Af notificatiodagar: sedän blir jag beständigt inne i staden.
nerne vid Gazetterne, ser jag at et formulaire til upgifter yid Beskattningarne utkommit: vi läre väl ock snart få bit exemplar deraf;
inen roligt vore at veta, burn man dermed bär sig åt i Stockholm ?
Hvad är bästa sättet at employera de förbndna silfver-piecerne? At
gömma dem, sälja dem åt Judar, el. kronan, el. Guldsmeder? Ellei 1
låna på dem i Banken? Etc.
Nyligen bar jag nti Mosers Patriotisches ai-cbiv lunnit åtskilliga bref af K. Gustaf Adolpb ocb Axel
Oxenstierna inryckte, som både bedra dem bägge ocb gifva mycken
uplysning i tidens historia: utan tvifvel aro de af Herr Kongi. Secreteraren nogsamt kände (så väl som de bvilka lian infört i en annan
föregående samling, som jag ej bar sedt); af en del säger ban sig
ock bafva fått afskrifter ifr. Svenska Biks-Arcbivet (när ocb genom
bvem?). Men de förtjena at bos vår allmänbet vara mera kände.
Månne Gjörwell någorstädes i sine periodiske skrifter talt om dem?
Med fullk. bögaktning bar äran at frambärda

Min Herres
ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo d. 10 Nov. 1800.

S. T.

Härhos följer åter et Correctur-ark af den arabiska Texten, til
öfverseende. Jag tackar för det sidsta interessanta brefvet. Calonins låter ock hälsa.
Någre märckeliga nyheter kunna, Gud ske lof 1 härifrån ej väntas; allt går sin vanbga gång. Upskattningarne aro nu här förbi.
Åbo stad befanns värd 1 million ocli något öfver 800,000 Rd. Jag
kunde tjena med pertinente underrättelser, burn mycket Finland är
värderadt (til Riks-Historiens framdeles tjenst); men vi läre ju få se
alla sådane färtekningar tryckte, til bugade köpares tjenst'?
Med lägenbet skall jag, om så åstundas, öfversända et exemplar af mit Bihang til Celses Bullarium, innebållande förtekning ocb
korrt Recension öfver de Påfvebref som Öfver Int. Fredenbeim ifrån
Rom anskaffat; bvilket opus nu är färdigt tryckt (i dispp. efter
hand utgifvet).
Ali literaire-communication emellan oss ocb Ryske orterne är
afskuren; allt bvad bok heter, är där til införsel förbudet:
platt
nu
til ocb med Finska Biblar ocb Psalmböcker måste igenom Lurendrägeri införskaffas. Psabnböckerne voin redan förut confiscable,
af den grund, at i Finska Psabnböckerne (genom en vacker anstalt,
som jag önskade at man på svenska sidan ville imitera) är frammanföre en korrt Chronologisk förtekning, på de märkebgaste, ocb för
vårt land ocb folk interessantaste, händelser som sig i verbien, ocb
särdeles i fäderneslandet, tildragit; hvarigenom vår allmoge vinner
en liten nyttig historisk kunskap. I denna Chronologie (på Finska
Ajan-tieto, Tids-kunskap, kallad), omtalas några de märkebgasteRyska
infall i landet, med en patriotisk indignation, ocb den barbariska
grymbet beskrifves som dervid blifvit föröfvad: detta bar man i
Ryssland ansedt för menbgt, ocb stridande emot den verldskunniga
mildbet, bvaraf Ryska bärarne i alla tider sig ärorikt utmärkt.
Såsom nu inga andra undervisnings-anstalter i landet finnas, än de
så kallade Normal-Scbolorna, bvilka efter Österrikes exempel med
så mycket larm infördes, ocb nu ligga aldeles i själ-tåget; så måste
jämväl af de Lutberske Oonsistorierne, scholegossar prästvigas (utom
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Eiket får ingen resa, för at insupa en faiiig uplysning), livilka framför den råaste menigheten äga intet annat företräde, än at de (ntom
sit Finska modersmål) knnna läsa innantil Latin ock förstå en oclr
annan giosa, samt tala Tyska eller (i Fredrikskamns stift) svenska,
sådan som den i Eyska Finland talas (t. ex. hvar logerar vian i
quarter? i stället för: hvar bor min Herrel) I Ingermanland bar
redan förut tilståndet värit sådant; nu beredes det jämväl för det
öfriga Eyska Finland, ocb för Est- ocb Lifland. Academien i Dorpt
existerar blott på papperet: staten (bvartil Lifländska Adeln skall
bestå fonden) är redan af Käjsaren approberad, Professorer skola
ifr. alla verldsens ändar få kallas, lönen för somlige lofvas ansenlig,
ända til 2,000 Eubler; men af värkställigbeten böres intet, såsoin
ej beller någre byggnader ännn blifvit påbegynde. Jag vet icke,
om et satiriskt kopparsticke är kändt i Stockholm, hvaraf exemplar
til sjelfva Petersburg anländt, utan at upbofsmannen kunnat utforskas, men det är i sanning qvickt ocb träffande: på et bord står
et ljus; K. Peter I tänder det, medelst en fackla; K. Catharina II
putsar det med en ljussax, at göra skenet klarare; men K. Paul
kommer efter, ocb blåser ut det. Uplysningens historia i Eyssland.
Den svaga årsväxt vi baft i år, ocb den klena Eågbrådden,
som ingalunda lofvar för nästa år ymnigare skörd, hai- här förorsakat en dyrbet på säd, som i Finland är utan exempel: rågen bar
betalts med 7 å 8 Biksd. tunnan! Tilförseln är ovanligt ringa til
Städerne ocb Sjöstranden, ocb just på en sådan tid skall, ntom den
öfriga dryga bevillningen, förmögenbets-afgiften betalas!
Med fullk. högaktning framlefver etc.

H. O. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo d. 4 Dec. 1800.

S. T.

Härbos följer nu correcturet til sidsta arabiska bladen.
Nu
bafve vi oförmodl. baft förnämt främmande. Eburu vi redan för 14
dagar sedän bade berättelser ifr. Eyska gränsen, at vår Kung ditförväntades, ocb at anstalt om skjuts för bonom vargjord; så voro
vi dock, i ans. til den sena årstiden etc. så otrogne (el. sentrogne)
at vi ansågo dem för fabler: ej en gång en Dansk officerare, som
kom ifr. Petersburg ocb instämde i samma berättelse, kunde öfver-
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viima vår otro. Yi liade sadan tillit til Stockliolms-boernes insigter
ooh skarpsinnighet, at då de aldrig et ord vetat säga oss om någon
sadan resa, skulle den ej vara påtänkt en gång. Ofversten Borgenstierna, soin anlände om natten emot Lördagen (d. 29 Novemb.) var
den första soin bragte oss ur vår tvifvelaktighet. D. 1 Dec. Id. vid
pass 8 om aitonen landsteg kungen vid vår sjötull, emellan slottet
ocb staden; natten förut kade ån, soin var betäckt med is, åter gått
upp vid mynningen, men hindrade dock båtarne at komina fram til
Landsliöfd. residenset: liade ankomsten skedt en dag sednare, så
kade passagen värit aldeles fri. Et häll-regn hindrade folket, ej
mindre än den stormiga vinden hela dagen, at förmoda Kungens
ankomst förr än om Tisdagen (d. 2) då ock större delen af hans
snite, som ej haft lika snällt seglande båtar, el. lika dristig skeppare,
ankoin. Hans resa hit gick således ovanl. snällt, särdeles på så svår
års-tid: få mi se, hnru lycklig den vidare blifver, och hvad dermed
kan uträttas'? I dag kl. 8 f. m. skedde afresan härifrån. Efter vanlig och loflig plägsed, fjäskades här nnder härvarelsen af oss hans
trogne undersåtare, på hvarjehanda sätt. Jag gratulerar Malmström
til hans förtroendespost, som mången annan skulle undanbedt sig:
men lian är nog skicklig at rättel. förestå densanima! Jag tackar
för Exemplaret af Boken öfv. Apocalypsis; men törs ej yttra mig
deröfver (häldst jag ej ännu hunnit mer än bläddra deri); lyeka är
dock, at den ej hörde til Silfverstolpes förråd, i hvilket fall M. haft
anledning at anse dess tillåtande för betänkeligt.
Yäderleken som
nu i några dagar värit ganska blid, börjar åter blifvakall: årstiden
igentagei' sin rätt. Yale.
P. S. Frenckell vill, ser man, skryta med sit arabiska tryck:
passar det at tilfoga hans underskrift.

Tiii C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 26 Aug. 1801.

Högädle Herr Assessor.
Så väl för det ärade och interessante Brefvet af den 23 sidstl.
Julii, som för Brefväxlingens 2:dra Häfte, aflägger jag skyldigaste
tacksägelse. Det mig til låns meddelade Docmnentet, återsändes
härhos. Svar på de förestälde frågorna, har jag teknat på samma
papper, som likaledes återföljer, jämte et anständigt exemplar af de
Tengström kan nu näråstundade numrerne af Åbo Tidningar.
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varande meddela nödiga upplysningar i de til bonom sända frågor:
likaledes angående Consistorii Academici pian ocb gjorda steg rörande den igenom Bilmarks afgång lediga Professionen. Det är ledsamt, at of ta vid sådane tilfällen andra Considerationer än Vetenskapens befordran måste gälla: men af Franzens både arbetsamhet
ocb förträffliga bufvud, kan allt godt väntas, sedän lian fått ett
visst mål för sin värksambet; lian båller redan på at förse sig med
nödiga bjelpredor (Böcker) til den Historiska kunskapens alfvarbga
yrkande, i hopp at Consistorii bemställan bifalles. At lian til dess
meddelande äger gåfvor, ocb bar stylen i sin inagt, bar lian redan
genom några Prof visat. Ula är, at detta yrke bos oss är (så olämpeligen) förenadt med Moralen, soin bäldre borde combineras med
Pliilosopliia Tlieoretica: bägge fordra et egenteligen Pbilosophiskt
bufvud. Baron Armfelt drögde blott några timmar. i Åbo, vid genomresan til Stockholm, ocb bade besök endast af sinä närmaste bekante;
äfven som lian bebedrade ingen bärstädes med sin visite. Den omnämnde Penningen bar jag icke sedt, mindre finnes den i Academiens Sambng, som ännu är i sin början. På Aminne (i Haliko
Socken, Hornarnes fordna Stamgods, den största egendom i Finland,
innan den nu kommer at delas) vistades lian i några veckor bos sin
mb der, ocb bade där besök af någre sinä vänner: afbandlade ock
med sin yngre brocler B. August Armfelt (som nu, medelst sin utgifna Lefvernes Beskr. öfver Hertigen af Braunsclrweig, bbfvit Författare: någre där förekommande reflexionor aro de märkbgaste
delar af piecen) om Godsets delning efter Modrens död: Aminne,
med en del af underbggande bemman, blir då Fidei-Commiss för
äldste Sonen i slägten, enligt deras afl. Faders disposition, som lian
dock, (temporairt ocb vilkorl.) ändrade efter Sonens iråkade olycka;
Wiurila, med de öfriga bemmanen, tilfaller B. August ocb bans
efterkommande. På pengar bade den resande Baronen ej brist; ocb
Franzen är (med
gaf sine cbenter flere prof af sin liberalitet.
Fru ocb dotter) stadd på en resa til Osterbotten, för at balsa på
sine Föräldrar (i Uleå) ocb sine Svärföräldrar (i G. Carleby); lian
kommer icke förr än i nasta månad tilbaka. Redactionen af Åbo
Tidn. besörjes imedlertid af Ass. D:r Wallenius, Finska Husbålln.
Sällskapets Secreterare.
Som Tengström kan mundtebgen lämna
alla de underrättelser jag vidare bärifrån kunde bafva at meddela;
så beböfver jag dem icke anföra. Med fullk. bögaktning bar jag
aran at frambärda
Min Herres

ödmj. tjenare
,

Henr. Gabr. Porthan

Tili R. Nyerup.
Åbo d. 27 Aug. 1801.

Högtärade Herr Professor.
Jag står lios Min Herre nti en stor ocli gamma! skuld, ej allenast för Min Herres ynnestfulla ocli angenäma Bref, samt annan
mig ertedd benägenhet, utan ock för den lilla sköna Boken Udsigt
over Nordens celdste Poesi, liviikon Min Herre täckts mig förära, ja
göra mig den oförtjenta heder at densamma jämväl til mig dedicera.
Jag kallar denne mig smickrande lieder så mycket mera för oförtjent, som anledningen dertill lärer böra förnämligast sökas nti Hr
Magister Åfzelii nnder mit inseende utgifna Disputation de Poesi
Gentium Septentrionalium antiquissima specimen, livari jag ingen annan
del äger än at jag med lionom samtalade om en ocli annan dithörande idee, samt påminde bonom om några skrifter som lian borde
rådfråga. Föröfrigt vai' denne snälle unge man sjelf Auctor til hela
arbetet (bvilket jag endast hastigt genomsåg, emedan aftryckningen
brådskade) hvaraf lian sedän i Upsala utgedt en fortsättning. Brådskan bin drad e mig ock, at i tid blifva varse ett fel, som i Disputationen p. 4 sig insmygt, at nami. Herr Leopold angifves såsom
Pörfattare tili den ode til Svenska Follcet, hvilken dock är af Herr
Edelcrants. Om detta misstag, så väl som derom at Disputationen
icke bör mig, utan Hi' Afzelius tilskrifvas, lioppas jag at min vänn
Hr Doctor Rutström i Stockholm redan lärer, efter benäget löfte,
nnderrättat Hr Höst, så att lian blifvit 1 stånd at rätta felet. De
som hos oss vilja blifva Magistrar, böra 2:ne gånger disputera: för
den första Disputationen, som egentligen kallas Specimen, är nog
at de til nöjes respondei-a, den kan så vara andras arbete; men til
den sednare, kallad Gradua!, böra de sjelfve vara författare (ehuru,
medelst missbruk prseses är ofta Auctor jämväl til densamma); at
biträda medelst goda råd, anvisning på subsidier, och planens utstakande, och arbetets sluteliga genomseende, bör egentligen utgöra
prsesidis hela åtgärd; och mera har jag, til åtskilliga under mit prsesidio utkomna Gradual-Disputationer ej bidragit. Detta är en i
många afseenden nyttig sed.
Det gamla nordiska språket och poesien har jag ej nog sorgfälligt studerat, för at tiltro mig kumia derutinnan utarbeta något
33
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värk af värde: jag hörer nti ditbörande ämnen blott ibland Hilettanti.
Finska poesien ocb språket, såsom mit egenteliga Modersmål, bar
jag deremot med mera flit studerat. Men derutinnan är, i Historiskt
afseende, blott en mager skörd at bämta. Jag bar dock föresatt
mig at omarbeta ocb fullborda mit för flere år sedän påbegynda
men ofullkomnade lilla arbete de Poesi Fennica.
Jag vet ej genom bvad missöde communicationen emellan Köbenbavn ocb Åbo, som kunde vara så qvick, velat vara så trög,
jämväl innan som Engländarenes våldsambeter bämmade segelfarten
i Ostersjön. Min Herres Bok om Kordens äldste poesi erböll jag
icke förr än mot slutet af år 1799. Sallan gå väl Skepp bärifrån
directe til Köbenbavn. Men om någon vänn i Helsingör vore at
tilgå, som medelst biträde af Svenske-General-Consuln (Glörfelt) derstädes, åtoge sig at aflämna på de bit ifrån Sundet gående Skepp,
paketer ifrån Köbenbavn, ocb til framskaffande emottaga bvad bärifrån kunde sändas; så vore denna Communication mycket vig.
Annu
ej
bafve vi af Skandinavislc Museum bär
fått se mera än det förste
Bind sanat det förste Ha;fte af andet Bind, samt nyligen det förste
Hcefte för Ääret 1800. Af Herr Hösts svenske Blade äger jag förste
Bind, Förste, Andet och Tredje Hcefte. Men det Exemplar af Nordia
soin jag genom Hr Silfverstolpe erböll, var bristfälligt, så at Månaden Junius deri fattades: månne det numera är möjeligt, at få
köpa denna månad särskildt 1 I det fallet torde Hr Bokbandlaren
Eotbe, med bvilken jag kömmit i Händel, kumia förskaffa mig densamma.
När jag läser Hanska Böcker, möta mig understundom
ord som jag icke fullkomligen förstår. En god dansk Grammatica
(månne Hr Heicbmans?) ocb et Lexicon (t. ex. på Hanska ocb Tyska)
vore mig fördenskull nödvändigt. Om Min Herre täckes tilsäga Hr
Eotbe bvilka lian bör til mig öfversända; så sker mig en stor ynnest.
Sedän jag ej allenast erböll de felande arken i det exemplar af
Min Herres interessanta Biograpbie öfver Hanmarks store Historiograpb, den i lärda verlden så ogement ocb allmänt saknade Subm,
(bvilket exemplar igenom Min Herres benägenbet mig först tilsändes), utan ock sedän et annat complett exemplar deraf; så bar jag
lämnat detta sednare til Hi’ Franzen. Hos Min Herre aflägger jag
för den jämväl dermedelst emot mig ådagalagde myckna ynnest,
min skyldigaste tacksägelse, ocb beder at min erkänsla äfven måtte
bos Hr Höst vid tilfälle benäget anmälas.
Af mine anmärkningar til Juustens Cbronicon Episcoporum
Finlandensimn boppas jag at Hr H;r Eutström öfverstyrt et complett exemplar, med bebörigt Titelblad ocb Eegister försedt. Som
jag ännu bar af detta arbete någre öfverlopps Exemplar i bebåll,
så gör jag anstalt at de genom Stockbolm måtte til Hr Eotbe öfver-
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sändas för at säljas til 2 Edr. nträknade i svenskt Bancomynt, i f ali
til äfventyrs på den orten någon firmes, som anser det värdt at
ägas. Emedan jag giömt, buru många delar fattas i de Exemplar
soin förut incomplette til Köbenbavn förskickades, och som Min
Herre til Hr Höst ocli Hr Miinter öfverlämnat; så beder jag at om
defecten blifva underrättad, då den med första tilfälle skall suppleras, bvartil jag bar förråd nog.
Af et annat arbete, som jag likaledes i Hisputationer utgifvit,
ocli bvartil anledningen kan af Eöretalet nogsamt inbämtas, bar jag
aran at bärbos tilsända min Herre et Exemplar, eburu ännu et stycke,
innebållande Tryckfelen (som aro rätt många) rättade ocb et Eegister, icke är färdigt tryckt. Detta arbete angår ej mindre Hanska
än Svenska saker; ocb jag bar för svenske Läsare bifogat någre
anmärkningar, som i Hanmark kanna synas onödiga: kanske ej beller altid grundade, som bör en ntlänning förlåtas; jag bar upgedt
minä källor. Ätminstone större delen af de i detta arbete recenserade Bullse papales som angå Dannemark, lära genom framl. Hr
Langebek redan förut där vara kända: jag sluter detta af några
ibland dessa förut i Norden obekanta Bullse, som Hr Lagerbring,
medelst denne sin vänns benägenbet, baft bjelp af. Afven af detta
arbete, torde jag til Hanmark sända några få exemplar at säljas, i
fall Min Herre tror at de kumia finna afnämare.
I Svenska Yitterbets, Historie ocb Antiquitets Academiens Handlingar, YI Helen p. 37 följj. aro Otbers ocb Wulfstans bekante nordiska resor med min öfversättning ocb anmärkningar införde. Jag
ville gerna veta, bvad kunnige ocb i gamla nordens Häfder bevandrade
män om detta mit försök dömma. I många delar måste man bjelpa
sig med gissningar, då våra bjelpredor äro för ofullkomliga at kumia
binna bibringa oss vissbet, ocb det beter bäri, om någonsin, plus
vident oculi quam oculus. I Hanmark är man utan tvifvel i stånd,
at på närmare båll ocb skarpare se åtskilliga i denna afbandling
förekommande omständigbeter, än det af mig bär i Åbo kunnat ske,
bvarest ofta är svårt at erbålla alla nödiga literaire subsidier.
Yid nästa tilfälle skall jag genom Hr Eotbe requirera de oss
bristande Tomer af Adlers Abulfeda: då torde ock 7:de Tomen af
sai. Hi’ Subms Histoiie af Hanmark, kuuna erbållas. Af Köbenb.
lärde Efterretningerne bar jag lärt känna några andra i Hanmark
utkomna Böcker, som jag tillika skall begära.
Såsom bär i Staden är uprättadt et (egenteligen practiskt) Husbållnings Sällskap för Finland, som af våre Landsmän mycket gynnas, ocb äfven af Eegeringen skyddas ocb upmuntras; så bilägger
jag (såsom de utom vårt land äro sällsynte) några af dess utgifna
Skrifter: dess Handlingar äro under trycket, ocb bar deras utgif-
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vande kömmit at dröja, emedan här i staden ingen kopparstickare
är, Titan plåtarne måste graveras i Stockholm. För att lära kanna
dess inrättning och arhetssätt, bifogar jag ock dess Stadgar (h:ka
dock aro ännu blott provisoriske, hvarföre Eegeringens Stadfästelse
ej är på dem begärd, utan de aro endast på försök tils vidare antagne); jämte prof af dess årliga Eedogörelser inför allmänbeten,
samt dess så kallade Dagbok, som utgifves för at underrätta de
frånvarande Ledamöterne om hvad i sällskapet förehafyes. Detta
Sällskap måste altid på 2:ne språk tillika (nami. på Svenska och
Finska) utgifva sådane skrifter som aro ämnade til allmogens tjenst,
då bägge språken aro i Finland ömsom i bruk; slike skrifter säljas
ej, utan utdelas gratis: och aro nn åter 2:ne, om Linplanteringen
och potatoes-planteringen (til hvars befrämjande Konungen beviljat
10,000 Edl. årligen, i Tio år, under Sällskapets disposition) under
trycket. Handlingarne tryckas blott på svenska, och säljas; de äro
blott för Ståndspersoner och litterati, som alla nyttja detta språk.
För detta Sällskaps räkning skall jag oförtöfvadt beställa ifrån Danmark: Begtrups Bemärkninger om det Engelske Landbrug, Olufsens
Oeconomiske annaler, och hela sviten af Danska Landhusholdnings
Sällskapets Handlingar: af h:ka vi vänte oss goda uplysningar. Yårt
Climat är väl mycket strängare än det Danska; men kommer dock
altid närmare detta, än til Engiands etc. luftstrek. Af denna grund
har Sällskapet likaledes beslutit at köpa hela samlingen af det K.
Norske Yidenskabers Selskabs Skrifter.
För de många interessanta underrättelser, hvilka Min Herre
täcktes meddela mig i sit sidsta ärade Bref, såsom ock för det benägne biträde Min Herre täcktes göra vid nphandlingen af de begärde böckerna, aflägger jag ödmjnk tacksägelse. I fall meddelandet
af en del Disputationer som här vid Academien utkomma, kunde
vara min Herre behageligt, skall jag gerna derom föranstalta. Det
här (nu 2:ne gånger i veckan) utkommande Yeckoblad, som är et
slags intelligents-blad för Staden, hvari tillika små verser och afhandlingar inflyta, redigeras nn af Professor Franzen, som ibland har
biträde af en och annan af sinevänner, och heter Åbo Tidning; deri
hafva åtskilliga Historiska saker fått rum (häldst under den tid jag
besörgde om Eedactionen) rörande Finland. Jag håller nu på at
värfva Hr Franzen för Historien; sedän vår Historiarum professor
nyl. dödt (som ihågkommit Academien med et vackert Testamente,
och derigenom mera än genom sinä Historiska arbeten gjort sig af
vårt Lands Litteratur väl förtjent), önskar Academien at Franzen
måtte succedera honom til denna syssla: det beror nu af Konungens välbehag. Af denne vittre mans Talenter och flit hoppas vi
mycket, om hans hälsa vill stå bi.
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Men jag liar redan förmycket missbrukat Min Herres tålamod
med min vidlöftigliet; och bör således sluta: hvilket sker med den
upriktigaste försäkran at med fullk. bögaktning ocb tillgifvenbet fram-

liärda
Min Serres

ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. A. Europaeus.
Åbo cl. 12 Sepf. 1801.

Högärevördige ocb Höglärde Hoit Probst.
Emedan jag, under den tiden Eder stränge Despot regerade,
var tvebogse bvad med niine correspondenters säkerliet kunde skrifvas til en så farldg Serres undersåtare; så bar jag stadnat i den
delen nti mycken rest. Samina farboga vållde ock långsambeten
med de begärde böckernes öfverstyrande. Det är fägnesamt at förnimma, det folket nu får på Eder sida friare andas. Under detta
afbrott bar imedlertid bändt, at jag så förlagt et convolut livari så
väl Sen’ Probstens äldre bref, soin niine annotationer rörande våre
förra bokräkningar voro sammanbnndne, at jag nu icke igenfinner
det: imder niinä flyttningar (emedan jag ej bar egen gård, utan
måste då ocb då ombyta quarter, bvilket ock nu åter förestår migj
bar en del af minä papper kömmit at blandas, så at jag i böst får
lof at företaga en albnän städning med dein, då jag väl får igen et
ocb annat som nu saknas.
Med den packa som i början af sidstföiiedet år koin Herr Probsten tilbanda, lärer väl fölgt någon förtekning, jämte ntsatta priser för de saker som köpte blifvit? Herr
Probsten torde ock bafva annoterat burn mycket pgr Herr Probsten
mig til sådan bandel skickat? I b:ket fall räkningen snart kan göras.
I annat fall måste dermed anstå, bvad våre äldre räkningar angår,
tils jag igenfinner mit förlagde convolut. Men bvad til vår Eovo
Conto börer, eller den sedermera tilkomne bändein, är den lätt at
afsluta. Ty med Herr Probstens bref af d. 20 Mart. 1800, följde
26 Ed. 32 sk., ocb i det af d. 25 Junii s. år, ännu 8 Ed. 20 sk.;
summa 35 Ed. 4, sk. De genom Christina öfversända böcker, kostade
enbgt Erenckells medsände räkning, 24 Ed. 16 sk. När dertil lägges
l:o resten för de förut öfversände några sednare stycken af Svenska
Academiens Handlingar, 1 Ed. 16 sk.; 2:o Leopolcls bosfölj. arbeten,
1 Delen 1—32, 2 Delen I—4o,1 —40, summa 3 Ed. 24 sk.; 3:o Lecture för

262

Tili P. A. Europseus 1801.

Fruntimmer, 4 Häften som bilägges, tilsammans 2 Ed.; 4:o Finska
Husb. Sällskapets Dagbok för 1801 (hvaraf 8 numrer följa, som härtils ntkommit) 16 sk.; 5:o Witterhets Acad. Handlingar, 1, 2 och 4
delen som medfölja, 2 Ed. 24 (1 Delen kostar 32 sk. 2:dra d:o 1
Ed., 4:de d:o 40 sk. Exemplaret); 6:o Den 3:dje, s;te ock 6:te Del.
af samma Handlingar, som genom Bokliandlarens slarf ej fölgde med
de öfriga, men oförtöfvadt väntas, ocli med första lägenliet skola
til Fredrikskamn befordras, tilsammans 3 Ed. 12 sk. (nami. 3 Del.
44 sk.; s:te d:o 1 Ed. 4, ocli 6:te d;o 1 Ed. 12 sk.) för h:ka jag
altså beräknar betalningen: så blir kela debet 37 Ed. 12 sk. Åltså
2 Ed. 8 sk. öfver ofvannämde Credit. Som jag med en Student
kvilken i dessa dagar återkommer ifrån Stockholm (dit hän i sommars reste ocli då åtog sig någre mine Bok-commissioner) väntar
jämväl de på Herr Probstens lista upförde öfrige, ännu ej erhåillne
böcker; så har jag i afrälming på bägge dessa poster, til vidare
liquid, nu af Herr Mennander emottagit 6 Ed. Inka lian til mig på
Herr Probstens vägnar lämnat; skolandes jag ock skicka resten af
Leopolds arbeten, såsnart den ntkominer: pränumerations-tiden vai 1
redan förbi, då jag mig til detta exemplars afnämare anmälte, hvarföre det blir litet dyrare, än annars hade skedt. Det är Öfver Jägmästaren Grefve Bnnge, en rik Herre, som bekostai' förlaget, ocli
ger auctor en hederlig present (man säger 2,000 Ed.) för Manuscriptet! Yid sådan beskaffenhet lönar det mödan at vara auctor! Kellgren testamenterte Manuscriptet af sine arbeten til sin systerson,
som ock skall vunnit omkring 2,000 Edr derpå, h:kets förlag lian
helt ocli hållet genom präniimerations-medlen bestridde.
Hai 1 Herr Probsten tilfälle at få se Åbo Tidningar? De utgifvas nu af Prof. Franzen (med biträde af en ocli annan vänn), och
innehålla åtsk. vackra stycken. Af dem finner man ock h:ka dispp.
hos oss hvarje Termin utkomma.
Yi få nu et besvärligt bestyr
om upförandet af en ny och anständig Academie-byggnad, i stället
för det ohyggliga gamla skråfvet vi härtils måst nyttja. Auditorier,
Bibliothek, Naturalie-Cabinetter m. m. blifva allt i samma byggnad,
som kommer at uptaga hela det lilla quarteret Inket ligger vid Academietorget. Det gamla rucklet tages undan och i stället blir et
hyggligt stacquet omkring kyrkogården, mot den sidan, uprest, så
at utsigten både från kyrkan och Academien blir friare. I nasta
sommar börjas med grundvalen: vi samle nu sten och andra materialier. För den sanka grundens skull, som öfverallt är här i staden, behöfs en ofantlig mängd stockar til underbäddning. Kostnaden blir ansenlig; men Kungen har gifvit oss nödig fond dertil,
dels af vacante Pastoraters inkomster i Finland, dels genom en afgift på ali ved ocli bräder som föras ifrån Finland. Planen och
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ritningen til byggnaden är rätt vacker: kan den inom 12 år blifva
färdig, så äre vi lyckliga!
Svenska Academien utger hädanefter sinä Handlingar i 8:o, i
en suite lika som Witterhets-Academien; ocb låter jämväl efterband
omtrycka de förra stycken i delta vigare format. Det var s. Konungens vilja, som liindrade Academien at straxt vidtaga det rådet.
Nu hafva de fått följa sin åstundan. Men bvar Tome säljes ock
särskildt; så at den som bar de förra Handlingarne, ej är nödsakad
at köpa dem å nyo i det mindre formatet.
Auctor til den nyttiga Finska Boken Hyödyllinen Huvitus etc.
Probsten Job. Frosterus i Sotkamo; ban är öfver 80 år
gamle
är
gammal: blef vid tilfälle af Kon. Kröning Tbeol. Doctor. Denna
bok bar så vunnit vår Finska allmoges tycke, at redan 3 eclitioner,
inom så kårt tid, deraf utkommit; ocb man båller nu på at jämväl
öfversätta den på Svenska: bvarvid ock en ocb annan rättelse bör
i akttagas.
För de i Herr Probstens bref mig meddelade hvarjebanda underrättelser tackar jag förbindligast; de bafva värit interessante ocb
mig mycket kärkomna. Gud låte nu det goda bopp som åter för
Eder, på den sidan, framlyser, blifva långvarigt ocb bäldre tili- än
aftaga. Nu börer jag, at ungdomen åter bar tilstånd at besöka främmande Lärosäten, som väl tyckes vara nödigt, då inga dugliga ocb
tilräckeliga anstalter ännu finnas lieminä i landet, til vederbörliga
kunskapers inbämtande: där de äro at tilgå beböfves intet förbud.
Hos oss äro de få som besöka utrikes Academier, eburu det står
allom fiitt, ocb vi til ocb med uppmuntre qvicka ämnen dertil.
Arckenboldziska stipendium tilbjuder dem ock dertil understöd: i
Upsala äro flere sådane Eesestipendier inrättade. Men då ungdomen
får heininä lära bvad lian behöfver, så undvika de fleste den dryga
Få nu se om Schole- ocb undervisningskostnad som resor fordra.
värket på Eder sida vinner af närvarande regering mera understöd
ocb vård, än af den förra. Jag bar glömt namnet på den mannen
som var K. Pauls favorit ocb ifrån ringa stånd blef af bonom upbögd.
Här säges, at ban sjelf förkårtat sinä dagar; månne det bar grund?
Af Djurberg hafve vi väl en Geograpbie för Barn, men jag tycker
ej om densamma. Om Hkväl Cbartorna dertill svara emot min väntan; så skall jag tilsäga Frenckell at förse sig med exemplar deraf.
De Finska Predikningarne bar Prof. Tengström på min begäran genomläst; ocb bar ansedt dem för betydligen bättre än våra
vanliga, men tyckte dock, at dels någre af dem borde ytterligare
granskas, ocb dels vissa ställen vidare utarbetas, om de skola svara
emot vårt tidebvarfs fordringar. Betraktas de åter i det afseende,
at de, såsom författade på et språk bvilket ej många Granskare
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kanna, än mindre nyttja, blott aro för menigketen; så dömde hän
dem blifva densamina nyttiga. I några detailler ville lian sig ännu
icke inlåta.

Af de mig benäget meddelade böcker ooh skrifter, ägde jag
väl förut en del (t. ex. de g:le Carminalierne, ooh Alojisei afhandling
om Marmor-arterne); men soin de ej här aro alhnänna, behåller jag
dem, häldst jag gifvit bårt minä förra exemplar til Acad. Bibliotheket; ooh tackar så väl för dem, som de papper h:ka jag tilförene
ej ägde. I anledning af de på Finska öfversatte Ukaserne, bar jag
gjort den anmärkning, at ehurn dälige väre Finske Translatorer aro,
så måste Edra dock vara mycket sämre: de skrifva en sällsam Finska!
Efter jag nämnde om Finskan, så påminner det mig, at bilägga et
exemplar af en Disp. om Finska Språkets Dialecter, hvaraf Första
delen i Yåras utkom, ooh den andra til Jul skal utkomma af trycket.
Såsom deri Savolax Dialecten betraktas, hvaraf en gren är i Ryska
Finland i bruk, så torde jag få utbedja mig deröfver af Herr Probsten några observationer, såsom rättelser ekr supplementer (på tryckfelen, som i brådskan blefvo altför många, skall 2:dra delen gifva
en lista med vederbörl. correctioner). Herr Probsten ser af p. 5
Mj. at jag plögt med Herr Probsten kalf, hvad angår jämförelsen
emellan Finskan ooh Ryska
af g:le Probsten i Orivesi Doctor Lenquist, som äfven kan något Ryska, har jag erhållit en dylik lista,
som af Herr Probsten; ooh utan at kuuna Ryska, finner jag, när
jag genomlöper något Ryskt Lexicon t. ex. Nordstets, ännu flere
siika ord. Kunde jag innan medium Novembris erhålla några
reflexioner rörande Ryska Finnarnes dialect vore de rätt välkomne.
Men huru skall man kumia få några ord-listor, phraser, jämförelser
etc. af någon ifr. Olonitz tracten, h:kas Finska jag så illa känner?
Ännu angenämare vore at få deras märkeligaste Runor i afskrift,
med uttydning på de obekantare orden? Men det lär vara ondt
De mig meddelade
efter biträde i siika saker ifrån den orteni
Runorna voro ganska välkomne. Finnas ännu i Herr Probstens
Jag hoppas at Oedsocken någre Runo-Niekat ibland allmogen?
mans Sånger vunnit bifall. Önskeligt vore, at lian blefve upmuntrad til at författa flere sådane. Men också hos oss är man ej mycket
vämi af uplysningens tilväxt i Theologiska vägen. Yårt Prästestånd,
häldst dess anförare, hysa merendels räddhoga för allt hvad som
har sken af nytt. Derföre sluter en försmädare, som skrifvit et bittert Pasquill öfver sidsta Theol. Doctors promotionen (på Latinska
rim, efter munkarnes fordna sed, at sjungas efter en bekant melodie)
sin visa med denna
„Ito grex! occludito Atria musarum! Longum vale ratio! Theologicarum, sancte grex rependito Regna tenebrarum!“ Man höll näml. en stor del af de nye Doctorerne för
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hatare af fria undersökningar i Tbeologien (soin bör icke blandas
med Eeligionen), ocb oförtjente til sin erhållna beder ocb titel.
Hvarföre det i 2:dra versen heter: „Yiri suut, triclinia Qui tbeologiEe
Arte parasitica Intravere die. Ducunt non per merita Ad salutem
vise". Det är ju ortbodoxt! Ocb i tredje versens slut bälsar lian
dem: „0 salvete, yera Dei Gratia doctores!“
Jag bade vai ännn tecknat inig några puncter til minnes, at i
anledning af Herr Probstens sednaste ang. skiifvelse tillägga: men
fick förbinder, ocb måste för denna gången sluta; skolandes jag
genom Fredricbsbamn complettera mit bref. Må väl!

Högärevörtiige ocli Höglärde Hen- Probstens
ödmjuke tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo d. 14 Jan. 1802.

Högvälborne Herr Landsböfdinge ocli Eiddare af Kongi.
Nordstjerne-orden.

Til följe af Herr Landsböfdingens ocb Eiddarens befallning bar
jag afsait det partie af Svenska Acadeiniens Handbngar soin mig
blifvit tilsändt, nami. alla Exemplaren af sednare siliten, 30 stycken,
ocb 12 af den förra. Sedermera bafva månge frågat efter Exemplar
af den förstnämde toinen, soin nyfikenbeten, om icke lärgirigbeten,
gjort i synnerbet begärbg; så att om deraf, med resande kunde,
efterband om icke på en gång, ännn med vinterföret 30 å 50 Exemplar öfversändas, så kunna de visserbgen, innan sjöfarten öpnas,
blifva bårtsålde. Kär vara studenter återkomma, är jag säker därom,
at jämväl af den äldre suiten, så väl de ännu oförsålde 3 Exemplaren soin 15 tili, skola åtgå. I afseende å denna bandel bar jag aran
at bär innelyckt nu öfversända 50 Ed. til framdeles liqnid.
Om Herr Landsböfdingen ocb Eiddaren bar tilfälle at se Åbo
tidning, soin af prof. Franzen redigeras, så märkes deraf, at den nya
ortbograpbien i samma tidning blifvit antagen; sådant kan i orten
väcka efterfölgd. Det är väl numera tämmeligen onyttigt, at vid
samma ortbograpbie göra några anmärkningar; dock skall jag taga
mig den fribeten at bärnäst öfversända några, såsom anledning til
ytterligare uplysning. Jag bar bållit på, så mycket minä andra
göromål tillåta, at arbeta på utgifvandet af en Finsk Grammatik ocb
Lexicon (bvarmed dock mycket långsamt framskrider) ocb anser en
34
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accent (blott en enda) i detta språk vara omnbärbg. Som ljudet o
(t. ex. i vårt svenska god, stor, ro etc.) i detta språk ej finnes; så
nyttjas denna bokstaf endast at betekna ljudet å, ocb denna sednare
bokstafven beliöfves fördenskull aldeles icke. Enligt min öfvertygelse, var ljudet o likaledes bos Grekerne ocb lioinarne obekant,
ocb utsades af dem denna bokstaf altid såsom vårt å (bonus lästes
bånus, onus såsom ånus), b:ket ock italienarena ännu göra. Ljudet
o är Germaniskt. Skilnaden emellan Grekernes o milcron (koria å)
ocb o mega (det långa å) bestod ej i ljudets ombyte, utan i bokstafvens kortare eller längre uttalande: 6Xos utsades bäläs ocb bmyov utsades djrän. Så pronnntieras ännu af Nygrekerne. Ljudet ö (likaledes
Germaniskt, för italienare etc. okändt) finnes deremot äfven i Liuskan; men är altid kortt. ä finnes både långt ocb kortt. Af våre
med dnbbel figur teknade bokstäfver (å, ä, ö) gör altså endast denna
binder vid accentueringen; b:ket jag ärnar i Finskan afbjelpa dermed at den teknas, likasom i Danskan, med se. Medelst Lexicon
ocb någre bnfvudböckers ortbograpbie på det sättet inrättad, tror
jag denna reform vara lätt gjord; ty på detta språk skrifves så btet.
Yi bafva hunnit til den nogbet, at e ocb ä i vårt språk aldrig bar
obeständigt ljud, utan bvardera ljudet beteknas altid med sin särskilda bokstaf, så beständigt som a eller u i Svenskan bebålla sit
eget ljud.
Sedän jag med de fleste af minä ämbetsbröder öfverlagt om
Bibliothecarie-syslan, så bafve vi stadnat i den tankan, at eburu
Lagus bar det för sig, at hän tjent vid Bibliotbeket, så är dock
svårt at föredraga bonom framför Bonsdorff som är äldre både Magister ocb Docens, utan är lämpligare at ban snccederar Bonsdorff
i Pbilos. Adjuncts-sysian, såsom en värkel. snäJl man. "Wallenius
bar så nyss blifvit vid Academien engagerad, ocb bar, oaktadt sinä
ganska lyckliga naturs-gåfvor, sin mindre fördelaktiga kroppsbyggnad emot sig, på en post där hän måste mottaga Eesande ocb utlänningar, likasom på Academiens vägnar. Men väre Medici önska
få bonom adjungerad vid sin facultet, där Bonsdorff (Professom)
gör så litet gagn; bvarom framdeles torde blifva fråga. Imedlertid
vore Academien just icke illa belåten med någondera af desse 3
sökande, i fall Hans Excellens Cantzlern täckes gynna den ena eller
den andra af dem med sit gällande förord.
Med vördnad bar jag äran at framhärda

Högvälborne Herr Landsböfdingens ocb Eiddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

TMI J. Hallenberg.
Åbo d. 27 April 1802.

Högädle Herr Kongi. Secreterare.
Da en Regements skrifvare nyligen lät gräfva på sit Boställe,
lialf
naii ifrån staden, för at bereda grund til en byggnad, funno
en
hans arbetare några stycken Arabista mynt, som lian tilställt mig,
för at i Academiens samling förvaras. Flere af dessa mynt voro
fönnodel. förut skadade, ocb någre blefvo af arbetarena, vid gräfningen, förderfvade; så at blott tvänne aro någorlunda hela. Som
jag ej kan läsa påskrifterne, ooh vet at Herr Kongi. Secreteraren
sysselsatt sig med dessa saker, tager jag mig den friheten, at öfversända bägge förenämde mynt (til livilka jag för ro skull, bilägger
någre af Fragmentein©, ibl. livilka inga kunnat passas ihop til något
helt), för at på innehållet erhålla beskrifning, samt afskrift af den
Arabiska texten, så vidt sig göra låter: soin vi förut äge 12 slike
mynt, läste ooh beskrefne både af S. Professor Clewberg (som utgaf
en Disp. om dem) och af Prof. Malmström; så önskade jag at til
dem kumia foga desse.
Af annan och läsligare beskaffenliet voro de mynt (Caroliner)
som Prof. Tengströms dräng påfann, uppå den plats som til vår nya
Acad. byggnad beredes. Också äro de begärligare, så at ganska
många pretendenter til dem sig anmält; få se, burn bevisliga de
kuuna göra sinä anspråk? Lustigast är, at drängen lät en Advocat
(sin husbonde oåtspordt) narra sig, at såsom et ålderdoms-fynd offerera altsammans Kronan til inlösen, emot hela värdet och hittare-lön:
hkasom Kungen behöfde i antiqv. archivo gömma Caroliner (af Carl
XI och XII) såsom andra rariteter! Det synes nogsamt, at det
goda folket ej förstår afsigten med den författning de sig åberopa.
Sedän den nye Ryske Käjsaren tillåtit sine undersåtare at åter
besöka främmande Lärohus; så hafve vi äfven fått til oss 12 ä 14
Ryske studenter (ifr. de eröfrade Finske orterne, til och med Ingermanland); äfven som vi härifrån sände dem, som hafva brist på Prästämnen, då och då sådane studenter til at upbygga G-uds församling,
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som ej se sig hernma hafva särdeles liopp om fortkomst.
likväl där ocli virma befordran.
Med fullk. liögaktning bar jag aran at framliärda

De duga

Högädle Herr Kongi. Secreterarens
ödmjuke tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo d. 10 Junii 1802.

Högvälborne Herr Landshöfdinge ocli Riddare af Kongi.
Nor dstj erne-Or den.
Skepparen Sanström liar riktigt til mig aflämnat Exemplaren
af svenska Academiens Handlingar, så väl de 30 af den sednare
suiten, som de 15 af den förra. Jag har ock redan afsålt några
Exemplar, och hoppas jämväl efterhand konna afsätta de öfriga.
Nu hafve vi ändtekn börjat få vår vanliga sommar-värma, efter
en kali och svår Yår, som ej allenast hindrat gräsväxten på våre
ängar, utan ock, i den södrare delen af landet, där Rågaxen tidigare
liunno framkomma, gjort beklageligen en stor skada på våra åkrar,
som redan giadde oss med sin frodiga växt. IJnder de första dagarne af denna månad, har nami. kölden, som vaxit så Starck, at
vatnet flere nätter var med is betäckt, förderfvat axen, så at de nu
stå hvite och tome. Denna olägenhet har i synnerhet drabbat Kylänä. Då bristen på föda för både menniskjor och boskap, redan
förut är så bedröflig, at hela hushåll vandra omkring för at bettla
sig sit uppehälle, så blir utsigten för nasta år så inycket ömkeligare.
Allmogens dragare aro utsvultne och magtlöse. Spannemål kan väl
fås til kops, sedän så ansenliga partier deraf ifrån de Ryske orterne
blifvit hit förde; men de fattiga ha ej råd at betala derföre det
ofanteliga pris som begäres. Månge hafva i sin nöd förtärt de Potater som de bordt använda til utplantering; dem förestår en bedröflig vinter. De skjntsningar och utrustningar som Ofverhetens annars
välkomna besök medföra, inträffa ock på en mycket oläglig tid för
den stackars allmogen.
En särdeles fatal revolution i hela natudenna
ren måste
tiden hafva händt: då man ock ifrån Frankrike
Halien
klagar
och
öfver infallen skadelig frost midt i Maji månad!
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Önskeligt, at denna revolutions-tid så väl i Pbysiken som Politiken,
måtte gå öfver.
Nyligen kade jag bref ifr. Petersburg ifrån en där vistande
Tysk Litteratus vid namn "Wrtzmann, som jag aldeles icke känner,
hvilken berättar mig, at en man som vil vara dold, bos bonom deponerat en kista med böcker, ärnade til en present för Acad. Bibliotheket i Åbo, om bvilkens mottagande och liitförskaffande Academien borde draga försorg, samt vid ankomsten deröfver lämna bonom
vederbörligt quitto. Genom mine kunder bar jag til följe deraf fogat

derom bebörig anstalt. Min commissionair säger, at volumernes
antal stiger til 164. Deribland aro flere Italienske värk. Yi bafve
svårt at gissa ifrån bvilken denna gåfva bärrörer; kanske ifrån
Gen. B. A.?
Någre Academici bärstädes hafva f allit på den tankan, at på
svenska utgifva en Lärd Tidning, för at bäldst til någon del afböja
den litteraira okunnigbet som synes vilja taga öfverband i landet.
Ej allenast andre Ämbetsmän ocb Ståndspersoner, utan ock Prästerskapet på landsbygden, halla på at blifva allt mera isolerade ifrån
hela det lärda Europa. Yi äge ingen annan Journal än Silfverstolpes,
som egentel. fäster sig vid de Tbeaterpiecer ocb Romaner, som i
usla öfversättningar öfversvämma oss. Nastan ingen Communication
är mellan Rikets förnämsta läro-värk. Hvad ntom Riket sker, til
kunskapers ocli vetenskapers upbjelpande, kännes blott af de få personer som bålla ntländska Lärda Tidningar. Yi vänte nu at få böra,
om oss til en sådan Tidnings utgifvande beviljas nådigt privilegium.
Men man skrämer oss med det ryktet, at bteraturens och uplysningens periode nu ej är inne, och at det är så kinkigt ocb vådligt
at skrifva något som i någon måtto kan misstydas, at klokast är at
aldeles nedlägga pennan. Detta båller på at göra vår föresats, jämte
vår nit, vacklande. På någon vinst bafve vi dessntom icke at räkna.
Men det är beklageligt, om vi i stället för npmuntran, skole för vår
välmening bafve at befara olägenbeter! Meningen var, at med nästkommande år börja vårt försök. Eörsigtige bafve vi föresatt oss at
vara: men om hela ideen sträfvar emot Tidebvarfvets Tendence, så
är väl bäst at låta den fara!
Yi vänte nu dagekn vår Öfverbets lyckliga ankoinst. I anledning af Hans Excellence Herr Grefve Wacbtmeisters, vår Acad.
Cantzlers ynnestfnlla Bref, tog jag mig den friheten at upvakta Herr
Stats Secreteraren ooh Commendeuren Rosenblad med ödmj. skrifvelse, rörande de surnumeraire Candidaternes ansökning at få komma
med til nästa Magister-Promotion. Eå nu se om den hunnit fram
innan Herr Stats-Secreterarens afresa, eller om målet hunnit Kongi.
Maj:st föredragas.

Imedlertid aflägger jag aldraödmjukaste tacksä-
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gelse för den ynnest Herr Landshöfdingen och Riddaren äfven i
detta mål täckts visa vår Academie, samt med djup vördnad har
aran at framhärda
Högvälborne Herr Landshöfdingen och riddarens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili Nils v. Rosenstein.
Åbo d. 29 Julii 1803.

Högvälborne Herr Landshöfdingen och Riddaren af Kongi.
Kordstj erne-Orden.
Et nytt vedermäle af Herr Landshöfdingens och Riddarens
ynnest emot oss hafve vi högsta orsak at vörda i den värksamma
del Herr Landshöfdingen och Riddaren täckts taga i främjandet af
god utgång på vårt bryderi med inscriptionen på den låda livari,
vid grundläggningen til nya Acad. byggnaden, vår medaille, med
nn gångbara mynt, skulle läggas. Yi lato gravera den sadan soin
jag redan haft äran at tilkännagifva;. och kunne ej prätendera, at
Kgi. Yitterh. Academien i sine handlingar införer andra ord än hon
sjelf gillat: hvaremot vår förbindelse emot vår så ogement om vår
Academies floi' nitiska Cantzler, soin vi ock för denna byggnads
befrämjande hafve så hufvndsakligen at tacka, icke af oss kunde
förgätas eller förtigas.
Själfva Grundläggnings-acten (soin genom en särdeles händelse
inträffade på Christinas, Academiens Stiftarinnås, namnsdag) var för
öfrigt ganska vacker. Et vackert solsken (ehurn annars här dagehgen regnat) koin oss förträffeligen til pass: våra architecter hade
artigt decorerat platsen: och en ansenlig myckenhet åskådare gjorde
den högtidelig, jämte de Höge personer som densamma med sin
närvaro benådade och behedrade; hvaribl. Prins William af Gloucester äfven träffade vara. Yåra mull- och stenhögar voro så betäckta med folk, at de i stället för at vanpryda, prydde platsen.
Alit gick ordentligt tili; hvaröfver i Åbo tidn. beskrifning lämnas.
Prof:r Franzen höll derpå i G:la Acad. salen et vackert tai på svenska.
Konungen bar öfver alltsammans täckts förklara sit nådiga nöje.
Som lian ökt tiden til inkomsternes upbärande som utgöra vår byggnads-fond; så hafve vi fått möd at utvidga Acad. platsen och tilöka
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den med en ny facade emot den blifvande Acad. gården; bvartil
Kitningen äfven blifvit af Konungen i nåder gillad.
Yi vänte med otåligbet nnderrättelser ifr. Nyland (där Konungen i Helsingfors, Hangö etc. sig uppehåller) ocli G-ränsen, dit Drotningen rest sin syster Käjsarinnan til mötes: vi lioppas, at de med
frid ocli förnöjelse skola i nasta vecka hit återkomma!
Öfverlieten bar förklarat sig öfverallt i nåder nögd med Finland ocb dess inbyggare, elinru bägge i olika grad kunnat dertil
gifva full anledning. Mycken variation, et land som är mycket at
göra af, ocli i livars öfra delar ganska litet är tilgjordt, bar ådragit
sig upmärksamhet. Kumo Elf, där rensnings-arbetet skall förnämligast börjas, tog Konungen särskildt i ögnasigte.
Ärsväxten blifver ej ypperlig, men dock, med Gnds hjelp, tämmeligen tilräckelig: allenast vi få bättre bergningsväder än liärtils
inträffat. Landet är nu så tomt på säd ocb bö, til en del jämväl
på penningar, at visserligen et godt år til vår räddning tarfvas.
Med vördnad bar jag aran at frambärda

Högvälborne Herr Landsböfdingens ocb Eiddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gdbr. Porthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo d. S Aug. 1803.

Högädle Herr Kongi. Secreterare ocb Eiks-Historiograpb
Med Herr Kongi. Secreterarens bögtärade skrifvelse af d. 19
sidstl. Julii, bade jag äran at erbålla så väl 3:ne Exemplar af Boken
om de Cufiske Mynten, som de Mynt-fragmenter bvilka jag bade
tagit mig fribet at til Herr Kongi. Secreterarens decbifrerande öfversända. Af böckerne lämnade jag det ena bundna Exemplaret til
Prof. Calonius, ocb det bäftade til Mag. Fattenberg, som bade mästa
besväret med correcturet: allt detta efter gifven anvisning. Bägge
tackade mycket för presenten, äfven soin jag, för det mig benäget
tilsände bundna Exemplaret aflägger bärmedelst min skyldigaste
tacksägelse, ej mindre än för besväret med de medsände myntens
läsning: bafvande jag lagt den gunstigt meddelade förklaringen til
Förtekningen öfver Academiens Mynt Cabinet, för at tjena dess tilkommande föreståndare, af bvilka större delen lära i denna litteraturesgren blifva bkadanne idioter som jag, til nödig bjelpreda. Det

272

Tili J. Hallenberg 1802.

är en i sanning märkelig sak, at så månge af desse slags mynt efterkand lios oss funnits ocb finnas i jorden nedgräfne.
Hos Herr Utter har jag deponerat någre Exemplar af mit utgifna Biliang til v. Celses Recensio Bullani, hvaribland et var addresseradt til Herr Kongi. Secreteraren: jag hoppas at det riktigt är
aflämnadt.
Yi hafve nu 2;ne gånger å rad sedt Öfverketen lios oss (ocli
vänta i Veckans slut at få se dem 3:dje gången lyckel. liit til staden
anlända), ock fjäskat efter vår fönnåga för dem, livar i sin stad,
såsom vederbör. Eå nu se, bvad de bägge Lands-Mödrarnas sammankomst på gränsen bar för goda fölgder! Vi hålle liär redan på
at medelst vara kraftiga förböner befordra Drotningens lyckliga förlossning i sinom tid, ocli imedlertid fortfarande välmåga. Ansenliga
resor bar bon denna sommar gjort, ocli sedt länder både til natmiig
beskaffenbet, odling ocli invånare mycket olika.
Den Engelska Prinsen soin besökt oss, var både instruerad ocli
ganska höflig; lian läste både Latinska ocli G-rekiska verser med
färdigbet, men pronuntierade, såsom Engelsman, det förra språket
altför sällsamt, äfven soin bans Eransyska ej var för rar.
Det sägs, at man bar i förslag at inrätta en landvärn i Einland,
utom det ord. krigsfolk landet förut båller: allenast, at man ock
hade pengar at göra ali denna bär rörlig!
Yår kuina ocli regnaktiga väderlek förorsakar Landtmannen
binder vid hö-bergningen, ocli bindrar säden (särdeles ärter etc.) at
i tid ernå nödig mognad: bvilket bekymmrar folket så mycket mera,
som Eågsådden i år borde ske tidigt, men landtmannen är blottad
på ganimal råg til utsäde. Den fler-åriga missväxten, med flere
dryga onera, bafva otroligen utblottat vår allmoge; bvilket nödvändigt
bämmar den fart som vår lands-cultur på någon tid baft.
Af förtrytelse deröfver, at bela Sverges Rike nu ingen lärd
Tidning bafver, (ty Silfverstolpes Journal är egentel. för Romaner
ocb Tbeater-piecer, merendels ömkel. öfversatte), ocli af medömkan
öfver vårt så kallade lärda publicum, bvilket mer ocb mer sjunker
i barbarie, bafve vi bär företagit oss at för nasta år göra försök
med en sådan Tidnings utgifvande: få se, buru det vill lyckas!
Innan kortt skole vi derom låta tiycka en Kungörelse. Tentare licet.
Med fullk. bögaktning bar jag äran at frambärda

Högädle Herr Kongi. Secreterarens
ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 11 Aug. 1802.

Högädle Herr Assessor.
Af Hr Doctor Gadelius emottog jag til försäljning 6 Ex. af
Pkilos. Läkaren, ock 6 d:o af Brefväxlingens Eörsta Häfte. Som
med Läse-Terminens slut våre Stnderande skingrats, ock ej förr än
i Höst återkomma, så går det imedlertid trögt med Böckers afsättning: jag liar fördenskull ej kunnat sälja något Exemplar af det
förra, ock klott 3 af det sednare arketet (kvarföre bifogade 3 Edr
öfversändas).
Hvad som angår Konungens Hesa i Finland, finnes dels i Inr.
Tidningarne (ock kvad våre Acad. festiviteter rörer, i Åbo Tidn.)
omförmäldt, dels kan af de nn snart återkommande Herrar af suiten
ytterligare inkämtas. Anecdoter aro ej altid rådkge at samla; dels
ock mera passlige at mundtel. kerättä än skriftel. meddela. Hog
kar nu Ofverketen kaft tilfälle at se en betydlig del af vårt land
ock dess invånare. Yi koppas deraf goda fölgder.
Om yår Acad.
Byggnads grundläggning (kvarvid så väl Ceremonien som Franzens
Tai, som skall tryckas, vanno allmänt bifall) kar utan tvifvel Herr
Arckit. Gjörwell lämnat fullkomlig underrättelse. Det var en särdeles kändelse, at en Engelsk prins dervid var tilstädes, ock i ceremonien deltog! Som vi ej voro försedde med mera än 2 Ex. i Gull
(åt Kungen ock Drotningen) af den medaille som i ani. deraf utdeltes, så måste vi offerera konom en blott af silfver: man säger
likväl at Konungen (lios kvilken bemälde prins vann mycken tilgifvenket) sedän bytt med konom. Hän koin kit at npvakta Konungen, ock uppeköll sig sedermera vid Helsingforss, dit kan beledsagade Kungen, ända tils våre Kungkges afresa derifrån. Hän är en
vacker, mycket köflig ock instruerad Herre, som förvärfvade sig
allmän aktning.'
Drotningens möte med Käjsarinnan kar värit
mycket ömt ock förtroligt. Gud låte dermed något godt vara uträttadt! Ansenliga presenter kafva vederbörande utdelt. Grälet
om brons målning öfver Kymmene åt vår sida, kar blifvit componeradt. På Panins resa förstå vi oss icke. Det märkeliga förslaget
om en Landvärn i Finland, ådrager sig naturligt vis, mycket upseende ock bekymrar månge: vi få vänta på utgången.
At så
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väl vår Academie, som Finska Husb. Sällskapefc, erfarit en särdeles
nådig bevågenket af Konungen, kan ej vara okändt.
Yi liafve
nu för alfvar beslutit, at göra försök med en Lärd Tidnings utgifvande liärifrån, med början af nasta år: få se burn detta vågade

företag vill lyckas?
Med fullk. högaktning bar jag aran at framhärda

Högädle Herr Assessorens
ödmjuke tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Kumo d. 1 Sept. 1802.

Högädle Herr Assessor.
Under det jag efter vanligbeten använder en del af mine sommar-Ferier på små resor kring Finland, bar jag ock nu härstädes
ytterbgare betraktat lägenbeterne, för at derefter veta lämpa minä
tankar angående de bästa anstalternes vidtagande til Kumo Elfs
uprensning i nasta sommar, samt det tiltänkta ocb dermed i saminanhang stående Oanal-arbetet härstädes. En af mine disciplar, som
ifrån Åbo bitkommit, bade i går tillika med sig derifrån någre bref;
hvaribland var det som Herr Assessoren täckts sända mig, af d. 27
sidstl. August!: detsamma fägnade mig dubbelt, i anseende til det
bilagda Areminnet öfver sai. Liden, bvarföre jag aflägger skyldigaste
tacksägelse. Jag bar förut baft tilfälle at läsa det bos Franzen;
men det förtjenar at ock gömmas.
Herr Assessoren bar aldeles rätt specificerat de Finska städer
som Konungen under sin resa besökte. Skada var, at ban ej fick
se Jacobstad, en byggiig, trefven ocb förmögen stad, där ban med
glädje skulle blifvit mottagen ocb fägnad. At ban ej fick se Björneborg, var en oförlåtelig intrigue af Herr Gen. en Obef, blott på det
D:r Lebell skube få paradera med Kungbga suitens berbergerande
ocb undfägnande (ban är gift med Generalens afl. Frus ocb General
Maj. Willebrands systeri) ocb derigenom (i brist af andra ocb värckeliga förtjenster) blifva meriterad at med det första erbålla den andeliga stjernan! En förstörd stad, som båller på at upresa sig ur sit
grus, bade visst bordt visas för Konungen; man föregaf, aldeles
sanningslöst, at där ännu ej hunnit byggas nödiga Hus: Ofverbeten
bade där både bequämligare ocb med mindre trängsel kunnat inlo-
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geras i de redan npbygde vackra Hus, än i Prästegården. Nastan
ingen krok kade heller dit värit; i stället at vagnarne nu måste gå
tilbaka til rätta färjestället.
Då Konungen sednare gången uppeböll sig i Helsingfors, trodde
vi kelt visst (såsom det ock sades), at lian skulle imedlertid besöka
Hangö, dit nu en god väg är anlagd: men det skedde icke. Hän
bar i stället converserat med den Engelska prinsen, soin mycket
vann Konungens tillgifvenhet; såsom lian ock var en artig, instruerad ocli intagande Herre.
Angående Eron vid Abborforss härnäst,
då ock de begärde Exemplaren af Knngörelsen (som är särskildt
tryckt) om Litt. Tidningen skall öfversändas. Jag bojipas efter 8
dagar vara i Åbo, dit detta bref nn med en resande sändes. Jag
bar bär Hi- Lagm. Wibelius ocb Prof. Scbulten, jämte Prof. Franzen,
til Eesesällskap: den sidstnämde följer mig genom Wesilax, Urdiala
ocb Tammela soknar (bvarunder Jockis skall besökas); de öfrige
resa bärifrån tilbaka.
Finland bar fått i år skälig årsväxt (men ej bland de ymnigare)
så at folket väl bergar sig. Men som landet var förut så tomt, blir
utskeppningen ringa. Potatoesplanteringen bar detta år ansenligen
bbfvit förökt; så at Konungens kostnad ocb Finska Hush. Sällskapets bemödande ej värit förgäfves. Men i öfversta delarne af landet, där denna bjelp bäst skulle beböfvas, går dermed trögast: bvaremot vi baft det nöjet at förnimma, det den i Skärgården, ibl. deras
holmar ocb klippor, ansenl. tilväxt.
Med Mlk. högaktning liar jag aran at framliärda
Högädle Herr Assessorens
ödmj. tjenare
Henr. Gahr. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell tl. ä.
Åbo d. 6 Sept. 1802.

Högädle Herr Assessor.
Tidigare återkommen ifr-ån min Landtresa, än jag förmodade
(den kalla ocb regniga vädeiieken tvang mig at förkortta den), kan
jag redan i dag besvara Herr Assessorens ärade skrifvelse af d. 24
sidstl. Angusti.
För det gunstigt meddelade Exemplaret af Brefväxbngens 2;dra
Bands 2:dra Häfte tackai- jag ödmj. ocb önskar at arbetet måtte
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kunna länge fortsättas. Til svar på de förelagda frågorna länder
l:o. At vi ej ämm kunne säga med visshet, kvad den nya Acad. i
Dorpt kan bidraga til minskning i antalet af de Ryske Studerande
härstädes. Så mycket kan dock antagas för visst, at ifrån Estland
el. Revals Gymnasium numera inga lära hitkomma (2;ne som Livistät b:te Gymnasium studera nu bär); ocb at allt som Tyska språkets bruk i Ryska Finland kinner taga mera öfverkand, ungdomen
käldre lärer resa til Dorpt. Redan nu anlända hit någre Ingermanlänningar, som föga Svenska kunna förstå, än mindre tala: at undyika den deraf vid Collegiernes nyttjande, auctorernes exjikcation
etc. mötande svårighet, resa de tvifvelsutan kädanefter käldre til
det närbelägnare Dorpt. Jag kar understundom måst låta dem
expkcera sinä Latinska auctorer på Tyska, skrifva sinä scripta på
Tyska (ömsevis med Latinen), ock förklarat på Tyska de meningar
de ännu ej rätt kunnat fatta då de på Svenska framsattes. Som
alla protocoller ock domar, expeditioner til Collegierne etc. måste i
kela Ryska Finland skrifvas på Tyska; så är detta språks lärande
för alla ståndspersoner oumbärligt. Lifländäre ock andre Tyskar,
som innekafva i det landet de fleste ämbeten, aro dertil i synnerket
vållande. En Jurist sade mig derföre år 1787 (kan bodde i det
sidst, eller 1743 afträdde districtet af Ryska Finland), at en Domare
där måste vara en språk-karl tilkka: Ty Lagen var på Svenska (Codex Fridericianns, som ännu fölgdes, ock kvaraf en usel Tysk öfversättning, blott kandskrefven, tilkka nyttjades), Parterne förhördes
och tvistade på Finska, samt Protocollerne och Domarne författades på
Tyska. Men at komina til Academien i Dorpt tilbaka, så fruktar
jag nog, at framdeles Ryska undersåtarne förpliktas at studera vid

denna inrikes Academie.
2:o. Antalet af kär studerande Ryska undersåtare var mycket
okka: stundom 12 (likasom nu), ända til 20 (ekuru ganska säkän),
stundom blott 6 ja 4. Man torde kunna taga 8 til et ungefärl.
medium.
3:o. Ryska el. Stor-Abborfors (fordom en Kungsgård, åtminstone
Säteri, kvarom väre äldre Geograpkiske böcker torde kunna lämna
uplysning? jag vet det icke visst) kgger vid Östra stranden af Kymene Elf s västraste gren; är mycket måttel. bygd; kvarföre vid det
köga Mötet mycken trängsel besvärade.
4:o. Tvistkolmen kar just deraf sit namu, at dess besittning är
tvistig. Både ifrån Svenska ock Ryska sidan nyttjas den til bete,
men en Rysk verst-stolpe står på denna kolme. Östra bron kafva
altid Ryssarne byggt: den västra kar blifvit bygd til kälften af
kvardera nationen. Otydkgketen i Åbo Freds-Tractaten af 1743,
kar gjort besittningen tvistig. Kymene Elfs västraste gren skulle
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utgöra Eåksgränsen. Öarne i mynningen skulle tilhöra Eyssland.
soin låg JSTorr ocli Yäster om b:te gren af Elfven, skulle tilliöra Sverige; livad som låg i Öster ocli Söder Eyssland. Huru
skall nu detta förstås 1
Eron som nyl. kömmit i fråga, är den
som går ifrån Lill-Abborfors til Tvistbolmen. Jag mins icke, när
ledstängerne på densamma först begynte målas. Men då Byssarne
nyl. låtit åter anstryka dem med grön färg (såsom de föregifva at
ock förut skedt), bar Konungen befallt, ifrån Borgo, at ena bälften,
som vetter åt Svenska sidan, skulle målas blå, som ock skedde en
natt i största hast. Efter protestation deremot, hafva de sedän (utan
tvifvel efter ordres), låtit afhugga dessa ledstänger, ditsatt nya ocli
målat dem gröna. Men efter föregången ventilation, berättas, at de
vid Drotningens ditkomst at möta Käjsarinnan, befunnits hafva blå
färg; bvarvid det ock ännu lärer bero. Min Herre sei', at man, för
at upge factum, med alla föregående omständigheter, rätt, bör hafva
vistats längre tid på stället. Men ifrån Åbo är elit 30 mil.
Åbo Tidn. sättes af en rå och oöfvad pojke, som gör at de
anmärkta felen ej rättas, utan stundom förvärras. För Litt. Tidningen hafve vi betingat oss rnera öfvade och noggrannare sättare.
Til Tengström bar jag framfört hälsningen: lian vistas nu ute
på S:t Marise Prästegård, sit präbende pastorat, ehiiru blott 1 /i mil
litoin staden, så at hau esomoftast är i staden.
Af Kungörelsen om Litt. Tidningen, bilägges iiärlios, efter
begäran, 4 Exemplar, flere skola ofördröjel. stå hos Mag. Utter at

Hvad

erhallas. Får nu se, om vår pian vill lyckas?
Förblifyer med oföränderl. liögaktning
Min Herres

ödinj. tjenare
Henr. Qäbr. Porthan.
P. S.

Ecks minne öfver J. Liden är plant och nätt. Jag sak-

nar dock deri någre punoter.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo d. 21 Oct. 1802.

Högädle Herr Kongi. Bibliotbecarie.
Jag har så länge dröjt at återsända Herr Öfver-Insp. Nescbers
benäget meddelade uträkning öfver det på vår Acad. plats gjorda
fyndet, emedan jag hoppades oförtöfvadt kurnia lämna en pålitligare
förtekning öfver b:te fynd, än den soin i kast ocli ungefärl. författades vid det den uptogs ocli straxt i förvar sattes, förseglad och
inläst. Nami. soin pretendenter anmält sig til detta fynd (afl. Kådm.
Wecbters arfvingar, bvilkas Farfar förut bebodde den gård som
Acad. nu inlöst til byggnads-tomt), ocli dermed altså måste juridice
förfaras; så bar Cons. Acad. utnämnt någre af sine Ledamöter, at i
pretendenternes närvaro noga upräkna hela skattens särskilde delar.
Men för fullmägtiges frånvaro, bar dermed måst npskjutas den ena
gången efter den andra. Derföre återsänder jag nu imedlertid förtekningen med förbindelse, at så snart upräknandet skedt, meddela
rätta summan, som troligen är något större än först befanns, emedan
åtskilliga stycken syntes bafva liängt iliop, ocli ej blifvit nog sorgfälligt skilde, emedan förrättningen var blott provisionelle. Sedän
får man se, livem som sluteligen blir ägare af denna skatt.
Med nya Acad. byggnadens grundläggning fortfares flitigt: vi
vilje til vintein liafva denna del af arbetet färdig, om nånsin möjligt är.
Det biträde vår framl. Biskop gjorde vid grundstenens
läggande til denna byggnad, var bans sidsta publika act. Få nu se,
livem som blifver bans efterträdare.
Med Herr Lagm. Poppius skall jag öfversända ett exemplar af
pars II Monumentor. Fennicorum, som nyl. blifvit ventilerad. Af
Historia Denarii S. Petiini utkommer ock 2:dra delen ännu i böst.
Yissa Acad. dispp. af dem som bos oss utkomma, ärne vi recensera: men bvad vi skole göra med de Ups. ocli Lundiske, är ej ännu
decideradt. Det är ledsamt med urvalet.
Åbo Tidn. fortfara bka fullt, så länge åtgången upmuntrar
Eedacteuren dertill. Men då vederb. Postmästare förböja sitt arfvode
så oskäligt, så blir detta, et svårt hinder såväl för deras som Litt.
Af Lect. Catalogen skall ock med Poppius följa
Tidningens debit.
Exemplar.
Af sin Rotbovius utger Tengström åter en fortsätt•
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ning. Men kuru dermed kan gå, om lian (såsom vi önske ock lioppas)
blifver Biskop, får man se.
Det går trögt med Philos. Läkarens afsättning; då jag af den
ock Brefväxlingen får continuation, torde jag kunna afsätta åter
något Ex.

Sedän Biskopsvalet är befallt at förrättas d. 1 Dec. så blifva
soin skall få 3:dje rummet: de

nu väre Präster bekymrade om den
2 första anses för gifna.

Med fullk. liögaktning frambärdar
S. T.

ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili C. C. Gjörweli d. ä.
Åbo cl. 35 Nov. 1802.

S. T.
Kortt efter kvarandra bar jag liaft den fägnaden ock aran at
erkålla 2:ne Tit. bref, af d. 4 ock 9 knjus: i kopp at kunna meddela svar på de det förra bilagda frågor, kar jag upskutit at för
dem betyga min erkänsla, men ser mig ej ännu i stånd at kuuna
besvara b:te frågor fullständigt, kvartit tid beköfs, ock skyndar mig
altså nu i förväg at yttra mig om de öfriga i Brefven omförmälde
När processen om mynten, som på Acad:s tönit funnos,
stycken.
kinner afgöras, skall jag visseiiigen ej nnderlåta at derom meddela
berättelse. •—• Et af de svåraste kindren för vår tilkommande tidnings debit, ser jag förnt komina at bestå af Postmästarenas snålket,
som utan ali köfva köja arfyodet för sit visserl. ej stora besvär vid
dess utdelande kvar å sin ort. Yår nya Postlnspector väntas dageligen kit: få se, kuru fogiig kan vill bkfva. De gode Herrarne borde
komma ikog, at liten förtjenst är bättre än ingen: då de genom sin
snålket kämma ali afsättning på siika blad, så vinna de ju ej derAt vår Nations Läse-smak är förskämd, är ty värr både
igenom!
sant, ock et stort kinder, för en gagnelig litteraturs upkomst: men
om ej vederbörande med sådan köld kandterade ditkörande saker,
så hoppas jag at den ännu med flit ock nit kunde något kjelpas!
Det är obekagligt at mycket röra karoin.
Eörslagets upkofsman ock kufvud-driffjädern til värt företag
med Tidningen, är egenteligen D:r Tengström; som vi önske ock
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lioppas snarfc skall komina i den belägenliet, at med ännu större
framgång kumia bidraga til dess fortsättande. I nasta Onsdag, sker
nami. Biskops-valet i Åbo stift: jag tyiflar ej, at icke lian vinner
åtm. det andra rummet på förslaget, om ock yår Domprobst (livilken
såsom Magister-Docens var min första Acad. Lärare, ocli såsom Hector vid Wasa Scliola lade grunden til D:r Tengströms studier) vinner
det första: den beskedlige Gubben, redan långt öfver 70 år g:l,
lärer ej förtryta, om lians med mera viguenr begåfvade fordna discipel blir lians förman; sådant är oss Academici bvarken oförmodadt
eller oangenämt.
Med Tit. beslut at til Tidningens beliof correspondera egentel. med mig, äre vi alle yäl belåtne; det kommer allt
til gemensamt gagn. Af nti. Journaler lialle vi (dels med posten,
dels med annan lägenliet at bekomma) Gött. Anzeigen, Jenaiska
Litt. Zeitung, allg. Deutsche Bibliotliek, Köbenliavnske Bfterrettningeme m. m. Item Magazin Encyclopedique, Spectateur du Nord,
Saltzburgske Tidn. om Italienska Litteraturen etc. Genom correspondenter vid Acadd. ocli Gymnasierne tro vi oss kuuna undvika at
med posten låta komma de fleste Inrikes bladen, soin 2 gånger om
året til Acad. Bibliotheket inkomma. Götheb. Tidningarne äge vi
tilfälle at läsa; ocli Lunds Tidn. få vi med posten; dessutoin underliåller Prof. Eranzen correspondence med Bibl. Lidbeck. Angående
Hr Iser skole vi höra åt, huru villig lian må vilja vara at biträda
oss. Yi liafve dessutoin i Upsala flere correspondenter. Hr Prof.
Yår oförmodl. inträfSjöborg bar lofvat oss sit benägna biträde.
-

fade vinter afbröt för tidigt coinmunicationen sjöledes med Stockholm: men vi hoppas, at den ännu ej skall blifva varaktig; åtminstone är här nu blidare vädeiiek inträffad.
Om Löwendahls
depecher härnäst; de funnos i varas, instuckne under en sten, närä
staden; pengarne voro bortta.
Ryske Sprengtportens dom fäldes
ej allenast af Hofrätten, utan stadfästes ock af Kungen! är mig
vitterligen ej upphäfven; ooh hans namn står ännu quar ibland flere
brotsliges på vårt Nytorg. At den mamiens anstalter ej voro at
prisa, känner jag specielt. Hans son hade i Ryssland et olyckligt
öde: få se hvad fadrens sluteligen blifver; härtils har det visserligen värit förunderl. olika! At lian är en man af genie och drift,
är visst, men ock af obornerad ambition: kanske dock, at på annat
sätt behandlad, lian förblifvit sit Eädernesland nyttig.
En bedröflig nyhet, medbragte sidsta post om den olyckliga
Eldsvådan. Einland har åter deri fått taga en dryg del, i det alla
acter i Einska Prov. Contoiret i Kammar-Collegio gått i rök. Yi
Den nya Realivänte närmare detaille om denna svåra händelse!
sationsplanen kostar ock på månge. Yåre Capitaler både i Acad.
och Einska Hush. Sällskapet försvinna derigenom til en tredjedel.
-

Tili O. O. Gjiirwell d. ä. 1802; P. J. Alopaeus

(?)

1803.

281

Tänk at blotta kronans skörd i Bilmarkska koet, af bevillning ock
förm. afgift går til circa 5,000 Edl. Utom de definierade stiftningarne, kommer til Academiens disposition ifrån hans sterblius omkring 15,000 E dl. Om allt detta närmare härnäst. Med oföränderl.
högaktning framhärdai'
Tit.

ödmj. t:re
PL. G. Porthan.

Tili P. J. Alopaeus

(?).

Åbo d. 8 Mart. 1803.

S. T.

Min k. Bror.

Mycken tack så för de öfversända Biograpliierne soin de andra
underrättelserne! supplementer til dessa sista aro ock välkomne.
Det kade värit artigt, at om den Eyske Ulani öden ock nuvarande station erkålla närmare kunskap: hvad är kans ock fadrens
förnamn? Huru koni lian til Eyssland? Ock kuru viste lian af
fadrens vistelsel
I ani. af tilgången med Nylanders portrait, erinrar jag mig ej
allenast, kuru Academien til sin samling förskaffade sig Bisk. Faklenii d:o (soin är kans bror, konom tämmel. lik, ock utstofferad i
vederbörlig omat), ock Finska Husk. Sällskapet Ass. Aklmans, utan
ock Major Klingenstjernas beredvilligket at förse Götkeborgs Gymnasium med sin Farfars Bisk. Klingii. Kemi. då Bisk. Lamberg
anmodade konom derom, utsökte lian i klädstånden et kederligt
Prästmans-ansigte, ock lät en målare skrifva bak på: Zacharias Klingius. Sådant fingo Gotkoburgenses det, ock mottogo det med vederbörlig tacksamket, samt kängde det upp ibland de andra Biskoparne!
Detta tilstod KL sedän; men portraitet beköll sit rum ock gör samma
gagn soin de öfrige.
Gutkryska Tomerne fick jag riktigt. Huru blir det, kan Gymnasium inlösa de 3 Tomer jag kar duplette (för Exemplarens pris,
kauden blir på köpet), mot min förbindelse at anskaffa de öfrige,
En annan af mine
på en gång el. efter kand, kuru cassan tillåter ?
Dupletter, näml. T. 22—26 af Sckroeckks Kirckengesckickte, i Exemplar, sände jag med drängen på försök, om Herrarne vilja taga det,
mot ofvannämde vilkor. Et så oumbärligt värk, får ej saknas vid
Gymnasium; ock piiset ä 1 E:d 16 Sk. för Toinen, är ganska civilt
(6—32 Sk.).
36
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Genom menföret på Hafvet liar med yår Biskops-syslas besättande dragit långt ut på tiden. Yi vete väl per sqvaller, at Tengström skall d. 15 bujus blifvit nämnd: men protocollet var ej ännu
justeradt; ocb på säker underrättelse derom, norr omkring, läre vi
ännu få vänta 14 dagar. Til Theol. Prof:r efter Lefren lära G. Gadolin, Jac. ocb Job. Bonsdorff samt Lagus, visst bli sökande: fataliei'ne gå ut i Lördag. Til Borgmästare-syslan härstädes efter Mentzler, aro 12 sökande: ansökningstiden är nu til ända. Lagmannen
ocb Landssecr. Sacklen spänner starkt derefter; för bans nu ägande
Weman, soin så
sysiä skall bonom bjudas i accord 6,000 K:dl!
bastigt afled, skall lämnat efter sig circa 170,000 D;rs gäld! Man
säger at D;r Wallenius i Stockholm värit godtrogen nog, at för bonom
gå i borgen på 4,000 plåtar: lian är at beklaga! Weman bar efter
sig änka, ocb om jag rätt mins 3 söner, samt 3 döttrar, af b:ka
Prof. Bonsdorff berättar, at Bruksp.
sednare blott en är gift.
Nysten som lian ville träffa i Stockholm (ocb för Irken lian gått i
borgen på 2,000 K;dl), befinner sig i Norrige, i säkerbet för sine
Br. Jacobus lärer i dag blifva student. Hälsa
Creditorers anfall.
Brors Föräldrar, med min försäkran at jag gerna vill biträda bonom
Nu binner jag ej skrifva Brors k. Pader tili:
i bvad jag kan.
men boppas, at lian är nögd dermed, at jag til Bror berättar bvad
I
jag kan hafva at säga. Hälsa ock Eder Biskop vid tilfälle!
sommar skall strömrensnings-arbetet i Kumo med alfvar företagas:
Yår grundval til Acad. byggnaKungen består dertil 800 man.
den avancerar vackert. Det Monument som på Keso kyrkogård
skal uprättas efter s. Prof. Bilmark, är ock under fullt arbete.
Upskattnings-afgiften ocb bevillningen, som medtog så ansenbg
summa af bans testaments-fond, våller at Stipendier etc. ännu icke
kirnua komina i full ordning: man vill först fylla summan til sit
rätta ocb bestämda belopp, soin ej annars kan ske, än medelst beMå väl!
sparingar.
—■

Min k. Brors
ödmj,

t;re

11. G. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo cl. 10 Mart. 1803.

Högädle Herr Kongi. Bibliotliecarie.
Sedän jag gjort et misslyckadt försök, at med en Eesande
öfver bafvet afsända bosgåendo papper (jämte et Ex. af mine Monumenta Fennica, af h:ka nu YI Partes aro tryckta oclr 2 under
pressen) så skickar jag dem nu norr-omkring. Det så tidigt oclr
oförmodl. tilstötte menföret i Hafvet, ocli brist på mod hos de Eesande, at straxt våga sig öfver Isen, då den soin snarast svagt lade
sig, bar gjort, at en del af dem ligga qvar på Åland, andre tagit
vägen öfver Qvarken, ocb andre (såsom min man) vändt öin til Åbo,
för at vänta på bättre lägligbet. Nu ser det så ut, soin ingen isfart
öfver Hafvet i demia vinter mera är at förmoda. Med nasta Post
skall jag skrifva omständeligt: nu blott oändel. tacksägelse för lånet
af Hösts ovettiga skrift emot väre Svenske Orthodoxer, men i synneiiiet för N:ne af Olit. Nacbricliten ocb Lärde Efterretninger. En
annan gång skall jag ej så missräkna mig, utan med Posten straxt
återsända hvad mig benäget meddelas.
Soin jag bör, at knapt
Ex.
af
Litt.
Tidn.
i
så sänder jag
Stockholm,
vår
ännu finnas
någre
de utkomne Numrer, til disposition efter bebag. Opnas Hafvet, så
skall resten med lägenbet efterfölja: en ocb annan nummer imedlertid i bref.
De begärde uplysningar medfölja småningom, så mycket jag
kan åstadkomma. Om Åbo sednaste Biskopar bärnäst. Gadolins
biograpbie införs innan kortt i Litt. Tidningarne.
Nog glunkas bär nu, at. vi redan fått Biskop. Men den uriderrättelsen är ej autbentisk.
Academien låter upresa et Monument,
af Granit, öfver sai. Prof. Bilmarks Graf på Eeso-kyrkogård: det
bugges ocb fullbordas bär af en Flagg-Constapel ifr. Sveaborg (skickelig i sin konst, ocb soin jämväl vid Acad. byggnaden nyttjas) i
samråd med Arcbitecten Bassi. När vädeiieken blir fogligare, skall
parentation öfver bonom bållas. Nu bafva flere sökande (somlige
ej förmodade) anmält sig til Tbeol. Professionen efter Lefren: vi
önskade at Prof. Gust. Gadolin erbölle flyttning til denna plats,
såsom bvars studier egentl. värit riktade åt den sidan. •—• Jag bar
ärnat i vår Litt. Tidning införa en förtekning på nya Eesebeskrif-
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ningar genom Sverige (sedän Warmholtzes tid): jag känner Coxe;
Un officier Hollandois (Drevon) som af Reddiffe på Engelska sammandragen är illa öfversatt på Tyska; Busch; Deux Frangois (jag mins
ej deras namn); Smith och Gillberg; Fabritius (rör litet vid Sverige
i sin Norrska Resa). Fru Wolstonecraft; Eclc; Kilttner; Lenz; La
Tocnaye; Acerbi. (Utom väre inhemske). Finnas ännu flere? Salutem et Officia!
S. T.
ödmj. tue
Rem. Gabr. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Aho

cl. 3

Aiir.

1803.

S. T.

Efter en til Stockholm resande Officerare (som tager Hafs-vägen, i hopp at liinna öfver passen medan de ännu aro isbelagda,
och sedän snart firma öfverfarten ifr. Ekerö til Grisselhamn fri och
öppen) erbjnder sig at taga et litet paket med sig; så nyttjar jag
detta tilfället at öfversända continuationer af mine Historiska Disputationer: af det större arbetet (Monumenta Fennica) aro ännu 3:ne
stycken til trycket lemnade, som i demra Läse-Termin skola utkomma. Jag meddelar deraf blott et förloradt Exemplar, tilpåseende;
men aflägger för Herr Bibbotbecariens räkning et på bättre papper,
för at hopbindas, när verket liinner completteras, och med Titelblad
ocli Register förses. Jag boppas, at en sådan samling skall blifva
nyttig för framdeles upstående Historioi, och imedlertid ej vara
oangenäm för vår Histories älskare, som utan tvifvel, ibland dessa
materialier firma anledningar til flera nyttiga observationer. Atminstone tror jag, at då egenteliga ändamålet med vara dispp. nämkn
Respondenternes publika prof, genom Thesers försvarande, lika väl
kan vinnas, ocli de som sjelfve aro i stånd at skrifva (som en och
annan af mine Respondenter gjort) hafva tilfälle dertil när de utgifva sine Gradualer (i hvilkas ställe jag aldrig substituerar mine
egne suiter); det är en god invention at på detta sättet få en hop
saker tryckte, som annars aldrig skulle se dagsljuset, utan efterhand
förgås, såsom härtils ofta skedt.
Jag bifogar ock vid samma tilfälle continuation af vår Literatur-Tidning. Som slike förtekningar bäst kunna completteras, sedän
man ser dem tryckte: så lät jag inrycka min förtekning på Eesor
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i Sverige, sådan soin jag först fick clen färdig: sedän har jag redan
råkat på 2;ne af mig förbigångne (ibl. dem en v. Sternberg), som
jag framdeles skall tillägga: boppas at ock af flere Gynnaro och
vänner eikålla ytterligare Supplementer.
Det öfriga sändes: och skrifver jag med Posten.

S. T.
ödmj. t:re
H. G. Porthan.

Tili C. C. Gjörwell d. ä.
Åbo

(1.

7 Äpr. 1803.

S. T.

Min Herres 2;ne ang. skrifvelser, af d. 15 ocb 25 sidstl. Febr.
bekom jag i går på en gång, då Hafvet ändtel. åter öpnat sig. Af
det sednare ser jag, at jag ej beliöft öfversända biogr. öfver Borgo
Bisper, soin jag norr-omkring expedierade; ocb kunde jamvai hellällä
bosgående d:o öfver Aboenses: men efter den var färdig skrefven,
bilägger jag äfven den; beredd at framdeles tillägga bvad ytterliItem en liten notice om Fru Armfelts stiftelser.
gare åstundas.
Mycken tack för de öfversände sakerne; de skola oförtöfvadt
återsändas.
Med en resande officerare skickade jag någre mine
nyaste Hist. disputationer; lian sioille lämna paketet i Herr M.
Utters Boklåda.
Wibelius bor i Åbo, utom då lian reser upp til
sine Lagmans ting om vintern. Hu är lian lieminä: få se, burn
länge vi få behålla lionom här. Det giunkas, at lian snart flyttar
Ännn har jag ej erhållit det paket hvarom Herr Gumifrån oss.
mer lofvade draga försorg. Jämte mine dispp. fölgde ock continuation af Litt. Tidningen.
Lefren var med sin Fru bortflyttad (at
nyttja landtluften) til Hatanpää gård, som hans äldsta son köpte af
Finska Hush. Sällskapet, men nnmera transporterat på sin Morbror
Hr Ofv. Lejonankar. Frun är där ännn quar. Gubben dödde af
incarcereradt bråck, som ingen där var i stånd at afhjelpa, hvilket
i Åbo förmodl. hade skedt.
Armfelts Aminne ligger i Haliko
socken (hvaröfver gårdsägaren har jus patronatus) af Åbo Län; är
et gammalt Horniskt gods (det största i Finland) hvaröfver Grefvarne Horn til Älliinne skrefvo sig til Herrar: det blir nu delt emellan 2 söner, hin store och B. August (Ofv. Lieut.): denne får Win-

■

—■

•

•
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lila til imfvudsäte (med den mindre delen); och Aminne blir ficleicommiss för Gen. Armfelts äldste son.
Gen. Majoren ocli Landsh.
B. Armfelt, dödde 1795; lian hette Magnus Wilhelm.
Framhärdar
med högaktning
S. T. Min Herres
ödmj.

t;re

H. G. F.

Bilaga 1.
Frarnl. Generalinnan Armfelt (född Maria C. Wennerstedt, dotter til
Presidenten), inrättade år 1797 (under d. 1 Nov.) en Scholaför Aminne
och Wiurila underhafvandes barn. Til först inköpte lion 2:ne Erälsehemman (Juva Ofvergård och Nedergård) i Haliko, för 4,000 Edl. Där lönas
Scholemästare, och 4 barn hållas aldeles i pension.
År 1802 (d. 23 Nov.) inrättade hon et Lånemagazin för bägge godsens underhafvande, mot lindrig växt: andre få ock låna, när desse ej
allt behöfva, men emot större växt. Då Pörrådet hunnit förökas til 250
t:r (jag vill minnas, at hon där deponerte 200), så utdelas 6 t:r gratis
åiiigen til fattige Torpare Enkor eller vanföre Torpare.

Bilaga 2.
Sidst afledne Åbo Biskopar.

1. Joh. Browallius. Hans Biographie iinnes (at förbigå det öfver
honom inför H. Vetenskaps Academien af Lagm. Carl Carleson haline
Äminnelse-Tal, Stockh. 1756, 8:o, och hvad Rhyzelius har) hos Gezelim
Hän
(Biogr. hex. T. 1 p. 143 ff.): jfr Sv. Mercurius 1758 p. 753.
dödde i Åbo 1755.
2. Carl Fredric Mennander. Likpredikan (med Personalier), Parentationen etc. öfver honom, är tryckt i Åbo 1793, 4:o, men ännu icke allmänneligen utgifven. Exemplaren hafva legat hos mig, tils de ornamenter
(portrait etc.) sisulle hinna dem bifogas, med hvilka hans nyl. afledne
ende son Hr Ofver-Intend. Eredenheim, dem ärnade bepryda. Nu skall
jag förfråga mig hos Sterbhuset, huru med dem bör förhållas ?
Hän var född 1712 d. 19 Julii i Stockholm, där hans Eader Anders
Mennander (sidst Probst och Kyrkoherde i Ilmola i Osterbotten) då var
Pastor vid Pinska Eörsamlingen. Modren var Anna Elisab. Ruuth. Ifrån
Wasa Schola ankom hän til Åbo och blef student 1728. Studerade sedän
där och i Upsala, (hvarest hän formerade bekantskapen med Linnseus,
hvars Botaniska systeme lian först bragte til Åbo). Blef magister i Åbo
1735. Philos. Adjunct 1738; Ledamot af Vetensk. Academien 1743;
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Physices Professor i Åbo 1746; 1752 Tbeol. Dootor, ocb samma år Theol.
Professor. Biskop i Åbo 1757. Arkebiskop i Upsala 1775; Ledamot af
K. Nordstjerne-Orden 1784. Afled i Upsala 1786 d. 22 Maji.
3. Jacob Haartman, född d. 8 Mart. 1717 i Stockholm, där hans
Pader M. Johan Haartman (sidat Theol. Professor i Åbo) då var stadd
på flykten. Modren var Maria Sundenia. Blef i Åbo Student 1730, ooh
studerade där samt i Upsala; Magister i Åbo 1741. 1743 Magister Docens; Amanuensis Bibliothecae Ordinarius 1750; Professor Philos. Extraordinarius 1756; Logices och Metaphysices Professor 1767 (hvarifrån hau,
som var lönlös, sökte och erhöll, för at kunna behålla sit aunexa Pastorat, flyttning til Theol. Adjuncturen 1770); Extra ord. Theologite Professor
177,3 (med tour til Ord. Profession och lön samt säte och stämma i Consistorio Acad. och den Theol. Paculteten). Biskop i Åbo d. 13 Aug. 1776.
Afled i Åbo 1788, d. 6 Martii.
4. Jacob Gadolin. Hans Biographie är nyligen införd nti den i Åbo
utkommande Litteratur-Tidningen N:o 23 och 24.
5. Jacob Tengsiröm. Om honom framdeles.

Tili S. Rosenhane d. y.
Ank. d. 13 Junii,
Besv. d. 14 d:o.

Åbo cl. 9 Juni 1803.

Högvälborne Herr Baron, Cantzli-Båd och Biddare af Kongi.
K ordstj erne-Orden.
Tili följe af Herr Baron Cantzli-Bådets och Biddarens vördade
skrifvelse af d. 31 sidstl. Maji, har jag först och främst underrättat
mig om beskaffenheten af de egendomai’ i h:ka framl. Herr Tihleman ägde arfslott, och erhållit den försäkran, at om hans skulder
ej äro betydeligen större än man härtils lärdt känna; så svarar tillgången i boet fulleligen deremot, så at Academien får sin fordran
aldeles ersatt. Frälsehemmanet, som vid uptekningen väi’derades
til 500 Bdr, yill man köpa för 2,000; och för Saiiiala egendom, uptagen til 6,000 Bdr, bjudes redan 12,000, och tros derföre kunna
erhållas til inemot 20,000. I stället för de 1,300 Bdr, som enl. sterbhus-värderingen, skulle tillkomma hvarje s:te dels lott, belöper sig
fördenskull åtminstone 2,400 Bdr på hvardera.
Om de öfriga til detta ärendes utredande hörande omständigheter, skall jag ej underlåta at draga behörig försorg. Och sänder
nu til en början här innelyckt 500 Bdr 42 sk. Banco, som den aflednes broder Hr Gustaf J. Tihleman til mig aflemnat. Hän har
til sin afl. broder gifvit de i sterbhuset befintliga skuldsedlarne emot
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soin lian emotfcagit at elein här inkräfva, h:ket ock til större
elelen för lionom lyckats. Hvacl för räntorna ännu återstår, lofvar
lian genom en oförtöfvadt insänclancle liqvid utrecla; livilken liqvid
lian dock först vill visa mig. Hän begär deremot, at återfå sine
skuldsedlar. Om Herr Baron Cantzli-Eådet ocli Eiddaren fördenskull täckes elein til mig öfversända; så skall jag om deras utbytande emot mit nu gifna interimsquitto, med bebörig försigtigbet
besörja.
Herr Capit. Spåre bor i Nyland; men Herr G-nst. Thileman
lofyar ock liquidera hans skuld.
Med fullk. respect bar jag aran at framhärda

anclre

Högvälborne Herr Baron, Cantzli-Rådet ock Hiddarens
ödmjnke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 1 Sept. 1803.

Högäclle Herr Professor.
Med myeken förbindelse emottog jag så väl det angenäma bref
livarmeel Herr Professoren täckts mig ibogkomma, som den medsände Biograpbien, livilken med nöje infördes i vår Litteratur-Tidning. Jag känner altför väl min skyldigliet at til Acta Upsal. insäncla något bidrag; bar ock, ej allenast ofta förebrått mig min
försummelse at densamma fullgöra, ntan jämväl böijat arbeta på en
memoire, af Historiskt innebåll, at dertil tjena: men de många andra
göromål ocli bisyslor livarmeel jag blifvit öfverbopad, borttaga så
min tid, ocli arbetsdriften börjar med åren minskas, at jag icke vet,
om jag ännu til nasta Toms behof kan få den färdig. Hvad lider
det med Upsala Bibbs Catalogenl Är något bopp, at Lidens förtekning öfver Svenska Hisputationer någonsin fortsättes? I det
fallet kunde jag tjena med Supplementer för Åbo; bvarförutan i
Åbo Tidn. de sedän Lidens tid bärstädes utkomna Dispp. finnas fullstäncligt förteknade. Yi bafve bar värit elenna tiden myeket sysselsatte, i anledning af vår förträfflige Cantzlers oss gjorda besök, at
dels reglera och förbättra vår lönings-stat (til Konungens böga stadfästelse) af de nye bemmanens räntor b:ka vi på Academiens egendomar anlagt, dels disponera (til bvarjeb. Academiens publika bebof)
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det ansenliga Testamente bvarmed framl. Prof:r Bilmark riktat vår
Academie: deribland liar vår svaga Bibliotheks-fond erhållit vacker
årlig inkomst. Med nya Academie-Husets byggnad fortfare vi ock.
Alit detta bar otrobn ökt vara göromål. Et monnment af Granit,
som skall upresas på s. Prof. Bilmarks graf på Peso Kyrkogård, en
half mil ifr. Åbo, blir snart färdigt. Om allt detta skall i Tidningarne omständeligare förmälas. Yi liafve fått en flink ocb driftig
Procantzler; ocb önske jämväl Herrar Upsabenses en sadan. En
besynnerlig mortalitet bar denna tiden angripit Rikets stor-Prester;
5 Biskopar, ocb deribl. alla 3 Acad. Procantzlererne inom så kort
tid bortgångne. Upsala acad. bar ock bdit betydliga förlnster. Hos
oss är nn hela vår Tbeol. Eacultet så när försvmmen, genom Biskopens befordran, D;r Lefrens död, ocb Dompr. Cavanders erbållna
tjenstfribet ifrån föreläsningars hållande: får se, burn vi nn kunne
upfylla denna lucka! Den Hultbin soin var bos Herrarne så obebagl. noterad, vistas nn bos oss, ocb blef vid sidsta Promotionen
Magister: ligger väl icke, bvad studierne beträffar, altför djnpt; inen
bar til sit upförande värit ganska sedig ocb beskedlig. Någre af
Herrarnes unge män bafva amnält sig såsom sökande til våra ledigbeter; jag önskade närmare kanna dem: det aro Hrr Passen, Gezelius
ocb Holmbergsson.
Jag fortsätter ännu min brnnns-cur, ocb får
vidare
oka
min
ej
således
Med
vidlyftigbet, som redan är förstor.
fullk. bögaktning bar jag aran at frambärda
Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Forthan.

Tili J. Hallenberg.
Åbo cl. 5 Sept. 1803.

S. T.

Minä embetsbröder tycka at 100 Rdl. för et litet myntskåp är
dyrt
för
ocb vilja bäldre, at jag skall bos Herr Kongi. Secreteraren
anbålla om benägen anstalt at på en sådan piece bekomma en ritning, bvarefter skåpet bar knnde förfärdigas af en ifr. Holland återkommen snickare, som lofvar det för bättre pris. Jag vågar fördenskull supplicera om demia ynnest: någon van ritare, soin tilkka
ntmärker proportionerna, torde för billig betalning kumia snart förse
oss med en vederbörlig ritning när lian får bese skåpen i Komm37
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gens mynt-Cabinett: hvarefter sedän så månge skåp som tarfvas,
Imnna efter hand förfärdigas.
Med fullk. högaktning har aran at

framhärda
S. T.
ödmj. tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
[Utein datum; antagl. sept. 1803.]

Högvälborne Herr Baron, Oantzli-Råd ocli Riddare af Kongi.
Nordstj erne-Orden.
Min brunnstur, bar ntom flere derunder gjorda resor til flere
ställen på vår landsbygd, bindrat mig, at med den skyndsambet som
jag bordt, inberätta om de Tiblmanske sedlarnes inbändigande.
Hvarföre jag .anbåller om förlåtelse. Annu bar jag ej kunnat utlämna dem til Hr Tiblman, i väntan på den utlofvade bquiden.
Imedlertid lär blifva nödigt, at om Godsens ytterbgare ocli sorgfälbgare värderande vara bekymrad? Så at de sedän kumia vederbörl. försäljas. Jag skall, så snart Tilileman, som ofta vistas på
landet, åter träffas, vidare påminna bonom om bquiden.
Med vördnad bar aran at framhärda
Högvälborne Herr Baron Cantzli-Rådet ocli Riddarens
ödmj. tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
Ank. don 25 okt. 1803.
Bosv. s. d.

Åbo d. 17 Octob. 1803.

Högvälborne Herr Baron ocli Oancelbe-Råd.
Ändtebgen är jag mi i ståncl at öfversända så yäl den af Herr
Gnst. Joh. Tilileman upgjorde Liquiden emellan lionom ocli dess afledne Broder, som de 31 Rdr. Banco ocli 8 Rdr. 28 sk. i EiksgäldsSedlar som hän erkänner sig til sin broders sterbhns ännn vara
skyldig. Derjämte bar lian bedt mig tilkänna gifva, at lian ocli lians
broder Hr Ass. Tilileman icke ärna vidare göra något ytterligare
anspråk på deras afl. Broders efterlämnade egendom, som de för
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öfrigt tro blifva fuUkonunel. tilräckelig at förnöja bans Oreditorer,
om ej flere yppa sig än de som härtils äro kände; erbjudandes ock

Assessoren sig, i sådan sakens belägenbet, at utan auction lösa til
sig den aflednas lott i fastigbeterna, emot det lian utbetalar hvad
ännu af Sterbbnsets skuld är obetaldt. Detta lärer tydel. visa sig,
sedän proclama-dagen inträffat.
Hvem som författat den i Åbo Litt. Tidning införda biograpbien öfv. framl. Tihleman, kan jag nu ej påminna mig: men materialierne meddeltes af lians broder.
Med fullkomlig vördnad och bögaktning bar jag aran at frambärda

Högväibome Herr Baron ocb Kansk-Rådets
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
Besv. d. 20 Deo. 1803.

Åbo d. 27 Octob. 1803.

Högväibome Herr Baron Canzb-Eåd ocb Riddare af Kongi.
Nordstjerne-Orden.
I min sidsta skiifvelse, soin jag på Posten recommenderade
(under d. 17 innevarande) bade jag aran at lämna underrättelse om
Tiblemans bröders yttrande angående bans skuld, ocb öfversände
tilkka så väl Hr Gust. Tiblemans 2:ne liquider, soin de pgr lian
enligt desamme erkänner sig til sin afl. broders gäldbundna bo vara
skyldig. Jag glömde då at tilkka återsända Capit. Spåres Revers,
som derföre nu bärbos följer. Hän vistas icke bär i staden, utan i
Nyland; ock eburu jag baft anledniug at förmoda det lian skulle
komma bit, bar det kkväl ej skedt: bvarföre jag ej kunnat träffa
bonom. Hans Svågrar säga at som bans affairer äro mägta delabrerade, så kan utan lagsökning af bonom ingen ting utbekommas.
Lycka är, at då Oapitalet är kquideradt, frågan blott angår de resterande interessen; b:kas uträkning ock är besvärlig at göra, då datum
ej är ntsatt, när bufvudstolen bkfvit betald.
Med vördnad framkärdar
Högväibome Herr Baron Cantzk-Rådet ocb Riddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
Besv. d. 20 Deo. 1803.

Åbo d. 1 Dec. 1803.

Högyälborne Herr Baron, Cantzli-Kåd ocli Eiddare af Kongi.
K ordstjerne-Orden.
Af Lands-Camereraren liärstädes Herr Cammarliådet AVinter
bar jag, emot mit interims-quitto, emottagit bilagde 8 Kdr 34 sk.
10 Y-2 rst. Banco för Tiblmanske Sterbbnsets räkning, utgörande återbetalningen af balfva föimögenbets-afgiften som blifvit utbetald,
men sedän blef eftergifven. Ku som sjelfva qnittencet måste finnas
i bebåll, bör sådant derå teknas: til b:ken ända, at AYinter må blifva
tilfredsstäld, det lärer böra til mig öfversändas, för at derpå annotera återbetalningen, då jag skall åter sända det öfver til Stockholm.
Med vördnad bar aran at framhärda
Högyälborne Herr Baron Cantzli-Eådet ocb Eiddarens
ödmjukaste tjenare
Uenr. Gdbr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 3 Jan. 1804.

Högädle Herr Professor.
Herr Bicy, Öfverste-Lieutenant etc. i Etrurisk tjenst, en ung
man som reser för at öka sinä kunskaper, bar under sin vistelse
bärstädes gjort sig bos oss så fördelaktigt känd, at jag gerna önskar
det ban med ali möjelig benägenbet måtte i Sverige bemötas. Jag
tager mig derföre den fribeten, at recommendera bonom ej allenast
til Herr Professorens egen ynnest undei' bans vistelse i Upsala, där
ban vill bese Bibliotbeket etc., utan ock til gynnsam anmälan ocb
befordran bos Hrr Professorerne Thnnberg, Afzelius, Götiin m. fl,
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på det bonom måtte gifvas tilfälle at få se samliugarne i NaturalHistorien, Humismatiken etc. Hän liar visat sig särdeles upmärksam
på mineralier, mynt m. m. Jag påminner mig ej, livem som nu bar
Kgi. Yetenskaps-Societetens samlingar om bänder? Förmodl. Hi'
D:r Olin ?1 Dem bör lian ock få bese. Hän bar bar visat så mycken
bog at kanna sådane saker, at det värit oss et nöje at derutinnan
tjena bonom; ocb jag gör mig försäkrad, at lian af Herrarne i Upsala

njuter

Samina

yänskap.

Med fullk. bögaktning bar jag aran at frambärda

Högädle Herr Professorens
ödmjuke tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
Ank. d. 16 Fetr.
Besv. d. 17 d:o.

Åbo d. 26 Jan. 1804.

Högvälborne Herr Baron ocb Kansli-Eåd samt Hiddare af Kongi.
Nordstjerne-Orden.
Jämte det Hr Kammar-Eådet Winter återstälde den delen af
den eftergifna bälften af Förmögenbets-afgiften för Tiblmanska
Sterbhusets räkning, som vai’ i Banco, bade lian ock bordt återställa
den delen som bade bbfvit erlagd i Eiksgälds-Sedlar: men genom
inadvertence skedde icke detta sednare, b:ket lian först vid bqnidens förfärdigande erinrade sig. Hän skickade fördenskull sedermera til mig, för at til Herr Baron Kansli-Eådet ocb Eiddaren öfversändas bilagde summa, som egentel. borde utgöra 36 Rdr 26 sk. 7
rst. men ifrån bvilken jag bortlämnat Hundstyckena, för at ej onödigt öka postporto, ocb i stället bilägger 2 sk. i Banco. Af sjelfva
quittencet på bela Förmögenbets-afgiften, kan ses, bvad framl. Tibleman värkel. erlagt.
Postgångens afbrott emeban Sverige ocb Finland, denna tiden
bar vallat, at jag npskutit med pgrnes öfversändande, i bopp at
Hafvet skulle antingen blifva fritt för is el. lägga sig. Men nu får
jag ej längre dröja dermed, ehuru jag är oviss, om Banco-summan,
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som gick af öfver Hafvet, ännu framkommit. Detta bref sänder jag
norra vägen.
Med fullk. respect ocli högaktning liar aran at framliärda

Högvälborne Herr Baron Kansli-Rådet och Eiddarens
ödmjukaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili P. F. Aurivillius.
Åbo d. 2 Fehr. 1804

Högädle Herr Professor.
Efter vanliglieten tar jag mig den frilieten at bedja om Hoit
Professorens gunstiga biträde vid Profrerinska anctionen. Herr Professoren täckes nami. lämna hosgående Hota til någon pålitlig man,
som dervid är tilstädes, och vill benäget åtaga sig besväret med de
förteknade böckernes inropande, förnämligast för vårt Acad. Bibliotheks rälming. Jag bar satt ut priserne värckel. på höft, såsom ej
kännare af de Mathem. böckernes sauna värde (vår Matliemathicus har
värit frånvarande, och väntas in i dag): men om en bättre kännare
än jag är, finner dem vara oriini, låga, så försäkrar jag, at lian med
trygghet kan gå med inropet närmare til deras sanna värxle, och
deröfver skal ingalunda grälas; äfven som i alla fall det ej kommer
an på någon skillings tilökning på det utsatta piiset.
Jag är nu tvungen, at upskjuta med det öfriga jag har at
skrifva, til härnäst; recommenderar mig i Herr Professorens ynnest,
och med fullk. högaktning har äran at framliärda
Högädle Hen 1 Pi-ofessoi'ens
ödmjuke tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Tili S. Rosenhane d. y.
Ank. d. 19 Mars.
Bosvarad genom brof tili Biskop Tengström d. 29 d:o.

Åbo cl. 1 Martit 1804.

Högvälborne Herr Baron, CansliEåd, ocli Eiddare af Kongi.
N ordstj erne-Orden.
Efter lång väntan erlröllo yi ändtel. Svenske Posfcen öfver Hafvet, med livilken jag hade den aran at jämväl undfå Herr Baron
Canslißådet ooh Eiddarens gunstiga bref af d. 24 Deceinb. soin jag
d. 21 Pebruarii inhändigade. Til följe deraf, var jag straxt i conference med s. Tiblemans bröder, b:ka skulle vara ganska villiga at
öfversända de pgr som til Creclitorernes förnöjande fordras, men
2:ne af deras svågrar, OfverJägmästaren Sinalen ocli Capit. Spåre
vilja ej linna sig nti at til dem öfverlämna s. Tiblemans lott i den
lasta egendomen, emot et stadgadt pris, utan påstå at auction bör
anställas, livarom ock fördenskull Hrr Tibleman åtogo sig at med
görligaste första föranstalta, gifvandes jag fullmagt åt någon pålitelig person, at å minä vägnar densamma bevaka. Som Egendomen
ligger dels i Åbo- ocb dels i Tavastebns-Län, så måste en dubbel
auction ske: om hvars föiiopp jag skall bafva aran, så snart den
för sig gått, at lämna bebörig underrättelse. Derom är ingen tvifvel,
at icke egendomen öfverstiger gälden.
Quittencet på förmögenhets-afgiften återföljer, af Kammar-Rådet Winter påteknad. Jag tviflar icke, at imedlertid jämväl den
delen af balfva summaus återbetalning som var i Riksg. sedlar, kömmit Herr Baron Cansbßådet ocb Riddaren til banda.
Herr Joban Gustaf Tibleman, som på sterbbusets vägnar förvaltar Landt-egendomen, bar til mig aflämnat bosföljande 182 Rdr
23 sk. 11 r. i Riksg. sedlar, utgörande S. Tiblemans lott i deras årliga afkastning; bans nota deröfver bifogas tillika.
Hän bar ock berättat mig, at Sterbbuset genom Kongi. Maj:sts
dom blifvit förklaradt berättigadt til en fordran, stor 150 Rdr Banco,
nti Hobbinska Sterbbuset, bvarföre en intekning uti en Tobaks-fabrik
bärstädes är för lagiig erkänd.
Deremot säger lian ock, at bans S. Broder tagit år 1802 in
Decembri, et Discont-lån, stort 800 Rdr som vid Concursen ej blifvit
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synligt, men lärer kanske af Löftesmännerne, 2;ne lians Landsmän,
i deras namu blifvit bevakadt? nami. af Prof. ocli Ridd. Calonius,
samt Kongi. Hofpred. Wallenius!
I anseende til Hafspostens fortfarande mycket osäkra gång,
sänder jag delta bref norra vägen.
Med fullkomligaste högaktning bar jag aran at frambärda
Högvälborne Herr Baron CansbEådet ocb Eiddarens
ödmjrikaste tjenare
Henr. Oabr. Porthan.

Tili C. F. Fredenheim.

*)

Åbo d. 18 Nov. 1783.

Yälborne Herr Konglige Förste Expeditionssecreterare, CeremonieMästare, ocb Camererare för Kongi. Maj:sts Orden.
G-unstiga Cousin.

Efter någre dagar får jag färdig bela resten af min instruction
för informatorer, ocb skal altså snart bafva den aran at samme afskrift til Cousin afsända, men nu .måste jag skynda at bos Cousin
anbålla om en för yårt Academiska värk ocb samtelige Consistorii
Academici ledamöter bögst vigtig ynnest, bvarom jag i stöd af de
vedermälen derutaf soin vi tilförene åtnjutit, vågar både bedja ocb
göra mig försäkrad. Icke nögd, at bärtils oupbörbgen bafva plågat
oss med sit gräl, sine intriguer, ocb pretensioner til et aldeles despotiskt välde, bvartil bans talenter äro så föga passande; bar nu
åter vår Biskop ordenteligen klagat på oss bos Hans Escellence soin
förvaltar Oancellers-ämbetet öfver denna Academie. At vi genom
omröstning, enbälbgt, (Kreander, soin lätt förstås, undantagandes),
skildt bonom, såsom uppenbarbgen jäfvig, ifrån annan befattning
med förslaget til 4:de Tbeologise Profession, än Kongi. Brefvet af
d. 4 Sept. 1739 med tydeliga ord utstakar, bar lian rubricerat för
olagiigbet, obörsambet, kränkande af de sökandes rätt m. mera; men
visbgen aldeles förtegat sin jäfvigbet, som tili bela Consistorii för*) Dotta brof, soin jag fått del af först sedän iifriga brof från 1783 blifvit
trykta, sknllo hafva sin rätta plats pag. 90, eftor brofvet af don 4;do november 1783
tili O. F. Mcnnandor.

Utgifvaren.
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hållande var grnnden. Denna försåteliga Skrift, bar Hans Excellence
täckts meddela oss til förklaring, hvilken vi med denne post til
Hans Excellence öfversände. Nu är min ödmjukaste anhållan, at
Cousin gunsteligen täckes recoinmendera yår sak hos Hans Excellence til nådig noga granskning, med egna ögon; tv Brandel, såsom
Biskopens besoldade Commissionair, gör tvifvelsutan sit tili, at nu
åter söka förblinda Hans Excellence, och preveniera lionom emot
oss, så mycket lian kan; och vi kunne omöjeligen förmå oss at skicka
til Brandel penningar, som är medlet at viima lians liöga nåd. Huru
lian är emot oss sinnad, se vi nog deraf, at lian föiiedt Hans Excellence at i sjelfva Communications resolutionen, ocli således innan
vi ännu blifvit hörde, melan i förväg kalla vårt föiiiållande emot
Biskopen för ovännlicjt; således äre vi melan på visst sätt dömde,
innan vi fått förklara oss, ocli det på biskopens falska berättelse, som
aldeles förställer och förtiger sakens rätta beskaffenhet. Yi åstunde af
Hans Excellence endast i'ättvisa, ocb at vi ej underkastas Biskopens
despotisme; annors blir det odrägligt, at med lionom utliärda. Am
vi ock då brotslige, förklaras vi för at handia emot lionom ovännligt, när vi ej til Biskopens faveur liandle tvärtemot klar ocli beskrefven lag, som vid ansvar är oss til åtlydnad föreskrefven; så är
då intet hopp at i andra mål få beliålla vår fria omröstnings-rätt,
och ujuta emot hans tilgrepp de privilegier som Svea Konungar
Academierne förlänt. Om Hans Excellence ej håller lionom i styr,
och hägnar oss för hans beständiga attaquer, så få vi icke halla
ögonen uppe framdeles, sedän ock Kreander föröker den grälens
egen naturliga istadighet. Min gunstige Cousin, föxiåt mig, at jag
härmed besvärar; men det är just nöden som elertil tvingar mig.
Man måtte blifva desperat, när man så handteras, om ej deremot
skaffas bot och rättelse.
Yi få aldrig vara i ro; vi dragas ifrån våra egenteliga syslor,
och ungdomens undervisning hindras, blott igenom den grälens infall. Altid hittar lian på nya, tviste-ämnen, och söker afskära oss
den ena efter den andra af de rättigheter Inka aldrig ännu någon
procanceller satt i fråga, utan vi ifrån Academiens Fmidation
oanfäktade fått ujuta. Nog är det svårt, at låta afhända sig och
sine efterträdare de rättigheter, som öfverheten våre ämbeten tillagt;
och så foga sig efter en underlig mans alla nyeker, at vi blifve til
hela allmänhetens åtlöje! Bilmark som nu åter är Hector, och vår
Secreterare äro mäst at beklaga; i stället för 1 och högst 2 Consistorii sammanträden i månaden, under våre förre Procancellemrs
tid, hafve vi nu redan måst 7 gånger samlas, sedän denna termins
början: då skole vi nti hvar sak votera, dictera, förklara oss. Gnd
hjelpe oss ifrån denna oro.
38
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Jag är förvissad, at om Cousin täckes underrätta Hans Exoellence om vår belägenhet, ocb Herren sjelf täckes pröfva vår förklaring; så inser Hän nödvändigheten at protegera oss ifrån dylika
anfäktningar.
Med yördnad framkärdar

S. T.

Min Gunstigc Cousins
ödmjnkaste tjenare
Henr. Gabr. Porthan.

Bilaga:
H. G. Porthans testamente.

Öfverumplad af en svår sjukdom,

soin

i anseende tili min till-

tagande ålder ocli redan i längre tid utståndna bräckkgheter, lofvar
föga liopp om restitution, uppmanas jag Henrik Gabriel Porthan att
i underskrefne tillkallade goda Måns öfvervaro härmedelst förklara
min yttersta vilja.
Den kärlek jag alltid hyst för Kongi. Academien kärstädes,
livai's välfärd ocli anseende jag efter yttersta förmåga sökt befrämja,
lifvar härvid minä densamma tili döden tillgifna tänkesätt. Ingenting skulle således vara för mig mera tillfredsställande, än att med
öfverantvardande af min qvarlåtenskap tili denna Kongi. Academies
ägo samt fria disposition ocli begagnande, besegla denna min kärlek
för ett Läroverk, soin jag i så många framflutna år tillliört. Den
samling af Böcker, Manuscripter, Charter, Estamper, med hvad mer
soin i afseende å vettenskapernas odling af mig blifvit med möda
och kostnad förvärfvad, ocli sålunda fogad tili Kongi. Academiska
Bibliotheket, hvars förkofran jag med yttersta flit och omsorg alltid
sökt befrämja, torde hafva ett ej obetydligt värde.
Men då tilkka min Broderliga ömhet för minä än lefvande
Systrar Maria Margaretha och Christina Catharina, och den omsorg
jag anser mig vara dem skyldig, äfven påkallar min omtanke för
deras framtida bergning, bar jag trott både deras och Kongi. Academiens fördel sålnnda kumia förenas, att af Kongi. Academiens
tillgångar skulle anslås någon viss årlig Pension för dessa minä
älskade Syskon; under deras än öfriga lifstid, emot det ali min
qvarlåtenskap, af hvad namn den vara må, afstås tili Kongi. Academiens ägo och fria disposition. Ju mindre anledning är tili förmodan, att denna ntgift kan länge komma att gravera Kongi. Academiens fonder, ju billigare torde den önskan synas, att denna årliga
pension blefve tili det belopp anslagen, att dessa minä Syskon icke
skulle sakna den beqvämlighet och skötsel soin deras redan höga
ålder och sjukkghet kräfver och mitt hjerta så gerna unnar dem.
Af denna anledning skulle jag föreslå 500 Edl. Banco, att tili
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merbemälte minä Syskon såsom Lif-ränta årligen qvartals vis utur
Academiens Eänterie utbetalas, likväl med det vilkor, att då någondera af dem med döden afginge, summan skulle minskas tili 300
Edl. årligen.
Denna min önskan underställes dock Hans Excellence Kongi.
Academiens Cancellers ocb Consistorii Åcademici benägna bepröfvande. Af den ynnest bvarmed Hans Excellence mig alltid omfattat
ocb af den vänskap jag städSe erfarit af Consistorii Åcademici Herrar Ledamöter, tillförser jag mig, att detta förslag icke anses såsom
bärflytande af någon annan afsigt än den upprigtigaste välmening
ocb renaste nitälskan för Kongi. Academiens fördel ocb nytta.
Att ej allenast såsom Curatorer bevaka minä Systrars fördel
ocb att i alt bvad dem kan bbfva nyttigt ocb nödigt se dem tili
godo, utan äfven att efter min död utreda Boets tillstånd ocb efter
Consistorii föreskrift besörja orn min begrafning samt öin egendomens förvaltning ocb disposition, bar jag bärmedelst velat nppdraga
Heri' Professoren Gustaf Gabriel Hällström ocb Herr Academie
Karnereraren Widcnius, orn bvilkas redbgbet jag ej mindre är öfvertygad, än jag af deras vänskap för mig boppas att de sig detta
besvär benäget åtaga. Yidkornmande de i min värjo befintliga Bref,
Handbngar, Antekningar ocb andra Manuscripter, önskade jag att
Academiens nuvarande Procanceller Herr Biskopen Doctor Tengströrn, hvars förtroende ' jag alltid åtnjutit, täcktes åtaga sig det
ornak, att dern öfverse ocb bvad för vettenskaperna någon nytta
kan bafva för Kongi. Academiens Bibliotbek aflägga.
De oundgängeliga husgeråd hvilka minä förbemälte Syskon
kunna nnder sin framtida lifstid tarfva, böra af min qvarlåtenskap
efter derå uppsatt förtekning dem efter min död tillställas, på det
denna egendom, sedän de med döden afgått, må tili Kongi. Academien öfverlämnas. Hvad den öfriga qvarlåtenskap vidkommer, soin
efter dessa minä Syskons dödliga frånfälle kan i deras Bo finnas;
önskar jag så mycket häldre att jemväl den tili livad belopp den
ock må sig bestiga, måtte komina Kongi. Academien tili godo, soin
alt det ringa arf dem så väl efter våra Saliga Föräldrar, som efter
vår afledne Broder Lectoren Sigfrid Porthan tillfallit, på intet sätt
svarar emot den kostnad jag nnder deras fleråriga vistelse i mitt
hus tili deras förmon användt, hvartill jag förmodar, att ej mindre
de sjelfva än den förmyndare dem lagiigen kan blifva tillförordnad
lära bifalla.
Åbo den 14 Martii 1804.
Renr. Gabr. Porthan.
L. S.

liilaga: Porthans testamonto.
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Att Herr Cancelbe Rådet och Riddaren Henr. Gabriel Porthan
frivilligt ocb vid rediga sinnen underteknat denna testamentariska
författning, intyga
J. W. Wallenius.

Joseph G. Pipping.

L. S.

L. S.

Tillägg.
Yidnärmare eftersinnande af min i går gjorde disposition önskar
jag dervid få göra följande tilläggning:
Under öfvervägande af minä älskade Systrars merendels fortfarande sjuklighet ocli med åren tilltagande oförmögenbefc att besörja om sin vård ocli skötsel, samt vid besinnande att de allt mer
ocli mer uppstegrade byror ocli vara priser, bar jag för dem föreslagit en Pension af Fembundrade Riks-daler Banco att ntbetalas
utur Kongi. Academiens Ränterie, i fall Hans Excellence Kongi.
Academiens Canceller skulle täckas deremot emottaga mitt Bibliothek ocb öfriga Egendom tili Kongi. Åbo Academies ägo och
disposition. Men skulle Hans Excellence ocb Consistorium Academicum anse denna utgift blifva för Kongi. Academiens Cassa för
mycket betungande, ville jag detta vilkor i så matto ändra, at denna
Pension under bägge minä systrars lifstid skulle utbetalas endast
med Fyrabundrade Rdl, ocb då endera med döden afgått med (250)
Tvåhundrafemtio Rdl. Banco.
Åbo den 15 Marti! 1804.
Förestående tillägning, som i likbet med Herr Canzli Rådets
ocb Eiddarens sednare munteliga yttrande ocli begäran blifvit skriftebgen författad ocli sedermera för Herr Canzli Rådet och Riddaren
uppläst, men hvilken Herr Canzli Rådet ooh Biddaren för mattighet icke förmådde nnderskrifva, blef af Herr Canzli Rådct ocb Riddaren vid uppläsandet på eftermiddagen den 15 Mars, frivilligt ocli
med Ml sinnes redigbet erkänd, ocli såsom med sjelfva Testamentet
lika gällande, förklarad, bvilket nnderskrefne jemväl intyga.

J. W. Wallenius.

Joseph G. Pipping.

L. S.

L. S.

ANMÄRKNINGAR.
FÖRTECKNING ÖFYER BREFVEN, SAMT UPPGIFT OM HVAR
RESP. ORIGINALBREF F. N. UPPBEYARAS.

REGISTER.

Anmärkningar. *)
J). Brefven af den 9 augusti 1774 ooli 13 mars 1798 tili M. J.
Alopceus aro förut publicerade af pastor Ad. Neovius i „Publikationer ur
de Alopseiska pappren“, andra bäftet, Borgå 1890. Originalet tili brefyet
af den 22 juli 1779 tili samme Alopaeus synes hafva förkommit. Det förefinnes emellertid i åtminstone tvä afskrifter. Den ena förvaras i Kuopio
finska lycei bibliotek „i en tjock volym, innehållande anteckningar i
Historia litteraria, poesier, anmärkningar i metallurgin, öfversättningar af
Virgilii ecloger, disputationer m. m.“, ooh liar en kopia af denna afskrift
vänligen blifvit stäld tili utgifvarens förfogande af lycei-kollegan, mag.
J. M. S alenin s. Den andra afskriften finnes bland Finska fornminnesföreningens saralingar. Brefvet är här trykt med ledning af båda dessa
afskrifter. Porut är det publiceradt i finsk öfversättning af dr Au g.
Hjelt i Valvoja för 1885, pag. 184.
2). De tre brefven tili P. J. Alopceus aro publicerade af Ad. Neovius på ofvan angifvet ställe.
3). Af de 32 brefven tili P. F. Aurivillius förvaras 15 på Universitets-biblioteket i Helsingfors, 15 i Statsarkivet, 1
af den 12 november
1792
i kassörens vid Kongi, postvärket i Stockholm Fr. Barthelsons
af den 3 oktober 1799
i kammarherren H.
autografsamling och 1
Montgomery-Cederhielms autografsamling på Segersjö, Sverge. För
öfverkomsten af alla dessa bref står jag i första hand i tacksamhet tili
kamrer K. F. Werner i Stockholm, utan hvars välvilliga hjälp jag icke
hade erhållit kännedom om dem. Kammarherren R. MontgomeryCederhielm tog själf kopia af det i hans ego befintliga brefvet, och kassören Fr. Barthelson visade en lika förekommande vänlighet vis-ä-vis
hans egande bref, hvarjämte hän var i tillfälle att underrätta mig om
förekomsten af nämda 30 bref på värt universitets-bibliotek och statsarkiv,
där resp. samlingar, inköpta från Sverge för några år sedän, icke voro
katalogiserade vid minä första spaningar efter Porthanica och i följd däraf
okända för amanuenserna.
*) Anmärkningarnas nummerfoljd åtorfinnos i andra kohunnen af „Förteckning
Ofver de i samlingen ingående brefven, sarat nppgift om hvar rosp. oviginalbref f. n.

uppbevaras", pag. 315—319.
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Anmärkningar: 3—B.

Hvad vidkommer brefvet pagina 233, signeradt „Åbo 1899 ?“, är
af hvem?
jag osäker, huruvida den med blyerts
på originalbrefvet
gjorda anteckningen är riktig. Piere skäl tyckas tala för, att ifrågavarande bref är skrifvet redan nnder loppet af sommaren 1792 och att
dess rätta plats i samlingen således vore emellan skrifvelserna af den 29
mars ooh 20 september 1792. Men denna fråga måste vai lämnas öppen.
4). Brefvet tili G. C. Cederhjelm af den 28 mars 1788 ingår i den i
företalet omnämda samlingen, bvilken utgifvarens far, statsrådet W. Lagus,
öfverlämnade åt Svenska literatursällskapet i Finland den 17 december
1896. Dessutom erköll jag en annan afskrift af dr Aug. Hjelt.
5). Hvar originalet tili detta viktiga bref förvaras bar jag icke
lyckats uppspana. Det är förut trykt (med moderniserad ortografi) af
utgifvarens far i bans arbete „Skalden Johan Henrik Kellgren s finska
lefnadsminnen“, Helsingfors 1884, pag. 44, och delvis af min farbror
Gabriel Lagus i bans föreläsningar om „Den finsk-svenska litteraturens
utveckling“, I, pag. 121—122.
G). Brefvet af den 24 december 1788 tili Ä. N. Cleivberg erböll jag
genom kamrer K. F. Werner, som godhetsfuilt tog kopia af originalet,
hvilket eges af geologen berr Axel Lindström i Stockholm. Adressaten
är ej angifven, men det kan bevisas, att Porthan skrifvit det för honom
och förhållandena vid akademin i Åbo karakteristiska brefvet tili d. v.
Kongi, sekreteraren Clevvberg, följande år, 1789, soin bekant adlad Edelcrantz. I det pag. 150—151 trykta brefvet af samma datum tili Clewbergs van Nils v. Rosenstein nämner Porthan, att hän i den fråga, som
senare delen af brefvet behandlar, skrifvit sinä „oförgripelige tankar“ åt
Clewberg. Äfven hälsningarna tili Kellgren,
Clewbergs intime vän
och dessa tider måhända bans bolagist
ger en antydan om hvem
adressaten var.
7). Brefvet tili J. H. Cygnceus finnes tidigare publiceradt (af dr K.
Lönnbohm (Leino) i den finska tidskriften Nykyaika, profnummern,
december 1897, men adressaten var då ännu okänd. Skrifvelsens innehåll
ger dock tillkänna, att den var stäld tili Porthans f. d. iärjunge, magister
„höglärde“
J. H. Cygnaeus, som äret förut, 1792, hade blifvit
pastor i Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Äfven doktor
Lönnbohm har senare trott sig kumia försäkra, att så är fallet.
8). Också brefvet af d. 22 juli 1779 tili Z. Cygnceus m. fl. är förut
publiceradt. Dr Aug. Hj elt offentliggjorde det, dock i finsk öfversättning,
1885 i Valvoja i samband med brefvet af samma datum tili M. J. Alopaeus. Och äfven Ad. Neovius har trykt en version af detsamma i tidigare nämda Publikationer ur de Alopseiska pappren, dock utan att angifva,
tili hvem det var riktadt. Fallet var emellertid att Porthan, när hän vistades
i Göttingen, författade ifrågavarande skrifvelse, afsedd att cirkulera emellan
hans bror Sigfrid och M. J. Alopaeus
hvardera då bosatt i Borgå
•

Anmiirkningar: B—9.
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kyrkoherden i Helsingfors, teol. doktor Z. Cajander, ooh. kyrkoherden i
Mäntyharju Z. Cygnaeus. Brefvet, som behandlar universitetsförhållandena i
Göttingen, var närmast adresseradt tili Alopaeus ooh inneslutet i ett privat
bref tili honom
helt kort och innehållande
publiceradt här pag. 25
mest några notiser om lärarne i matematiska discipliner i Göttingen, livilket
ju måste intressera Alopaeus, som då för tiden var lektor i matematik vid
Neovius publicerade sin version af brefvet enligt en
Borgå gymnasium.
honom tillhörig „afskrift med M. J. Alopaei handstil“. Hjelt åter höll sig tili
en måhända af Z. Cygnaeus gjord kopia, förvarad i Kuopio bland papper
som omtalas i anmärkning 1. Jag, som af mag. J. M. Salenius erhöll
en afskrift af sistnämda kopia, har trykt cirkulär-brefvet enligt denna
afskrift, dock med förbättringar enligt den i Fornminnesföreningens arkiv
bevarade kopian. Originalbrefvet är måhända förkommet.
9). En icke så lätt sak har det värit för mig att utreda, åt hvem
eller hvilka Porthan skrifvit de 7 bref, hvilka finnas i Einska literatursällskapets arkiv. De öfverlämnades i nämda sällskaps ego den 1 november
1865 af borgmästaren i S:t Michel Jul. Nygren, utan att upplyst blifvit,
hvarifrån den flitige samlaren kömmit öfver brefven. Att de samtliga aro
skrifna tili kyrkoherden i Savitaipale, prosten F. A. Europceus, torde ådagaläggas af följande bevisföring;
Brefven af den 25 januari 1800 ocli af den 12 september 1801 aro
påtagligen skrifna tili en och sauma person. Delta, framgår af många
omständigheter, bl. a. däraf, alt Porthan i hvardera skrifvelsen talar öin
tili honom samt professor Tengström i och för granskning öfversända finska
predikningar, författade af den person, tili hvilken resp. bref skrefvos, samt
om Odmans kyrkosänger, dem Porthan öfversändt tili brefemottagaren,
och äfven däraf, att hän i det senare brefvet talar om den packe böcker
hän „i början af sidstförledet år“ sändt tili adressaten. Att brefvet af
den 25 januari 1800 är adresseradt tili samma person, som emottog det
af den 26 januari 1793, tyckes åter framgå däraf, att Porthan i förstnämda skrifvelse tackar för „ytterligare“ upplysningar om de gamla gränseställena, och att hän i brefvet af 1793 just anhåller om diverse notiser
om samma saker. Brefvet af 1801 är återigen uppenbarligen skrifvet tili
samma person, som erhöll skrifvelsen af den 3 april 1783; ty i förstnämda
bref skrifver Porthan: „Herr Probsten ser af p. 5 följ. (af P;s disputation om Finska språkets dialekter) att jag plögt med Herr Probstens kalf,
hvad angår jämförelsen emellan Finskan och Eyskan 11 och i brefvet af
1783 tackar Porthan för de förteckningar öfver ryska ord, som äro släkt
med finska, hvilka lian nyligen erhållit af „Herr Språkmästaren“. Se för
öfrigt i denna sak min uppsats i Svenska literatursällskapets Förhandlingar och uppsatser 11: „Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser“,
Helsingfors 1897.
Att de båda brefven af 1793 samt det af 1791 skrifvits tili en och
,
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samme „höglärde“ pastor i Eredrikshamn torde icke ens tarfva något
bevis, isynnerhet då någon annan „liöglärd“, d. ä. graduerad, pastor dessa
tider veterligen icke fanns i den lilla staden.
Återstår endast det första
brefvet, det af den 26 mars 1782. Något bindande bevis på att det var
stäldt tili Europseus torde icke kunna presteras: men då ingenting hindrar
autagandet att det, adresseradt tili en „bögvällärd“ och påtagligen literärt intresserad komminister „där pä sidan“ —d.v. s. i ryska Einland
var skrifvet tili gamma person, soin emottagit alla andra bref i den
N}'grenska kollektionen, torde det kuuna fastslås, att alla nu i fråga varande
sju bref af Porthan skrifvits tili en och samma person. Att denna var Peter
Adolf Europseus torde framgå af följande:
Samtliga aro adresserade tili en person i ryska delen af Einland,
där Europseus hela tiden hade sin värksamhet.
Titulaturen stämmer
alldeles öfverens med Europsei. Det är endast att märkä, det lian år 1801
icke ännu var „prost“,
såsom Porthan kallar honom i brefvet af den
ty denna titel erhöll lian först 1804. Men såsom
12 september 1801
varande ett annat rikes undersåte, kunde väl Porthan begå detta lilla
I brefvet af den 27
misstag, som icke gärna kan ha upptagits illa.
tili
Rosenstein
att
lian
önskar ett komsäger
Porthan,
september 1792
plett exemplar af Svenska akademins alla handlingar tili en prästmans
tjänst på ryska sidan, och berättas att denna präst under kriget var två
gånger arresterad af ryssarne. Detta slår alldeles in på Europmus, såsom
framgår bl. a. af A. V. Porsmans biografi öfver hans son D. E. D.
I brefvet af den 15 december 1793
Europseus, Helsingfors 1896.
erkänner Porthan sig hafva emottagit bl. a. „Helwigs bok“, som hän säger
sig vid tillfälle skola öfversända tili professor Calonius (i Stockholm).
Och i sitt bref af den 16 januari påföljande år tili sistnämda person
skrifver Porthan: „Europa3us ifr. Fredrikshamn, sände til Bror en bok,
kallad Die Russischen Gesetze ihrem Inhalte nach in alphabetischer Ordaf J. J. Helwig . . Vil Bror ha den
nung unter Titel begracht .
14
öfversänd?
Den 3 november 1794 rekvirerar Porthan af Calonius bl.
andra böcker äfven „Dubbs Altare-Tal för Sv. Academien“, tilläggande
att det är „åt Europseus 11 och den 25 januari 1800 påminner lian brefemottagaren om att hän „förut“ öfversändt tili honom bl. a. just dessa
Porthan frågar i brefvet den 25 januari
samma altare-tal af Dubb.
1800: „Har Herr Kyrkoherden blott döttrar och ej någon son, efter böcker
begärs för flickor allenast? 11 I själfva värket hade Europseus före 1802
I samma
endast döttrar, 4 stycken, och t. v. ingen manlig bröstarvinge.
bref tackar Porthan för kyrkoherdens bref af den 7 oktober, i dessa dagar
aflämnadt af „hr Berner“. Troligtvis var detta Anders Georg Berner,
son tili kyrkoherden I. Berner i Mäntyharju, som är grannsocken tili
Savitaipale, där Europseus var pastor. Denne passade på att sända sin
epistel tili Porthan med unge Berner, auskultant i Åbo hofrätt, då hän
•

...

,
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efter afslutade julferier for in tili Åbo.
Ytteiiigare lofvar Porthan, i
samma bref, sända vissa böoker tili kaplanen i Mäntyharju, „hvilkeu, som
jag tror, bor på Svenska sidan ooh altid lärer hafva lägenhet att få dem
fram tili Probsten“. Detta ställe kan förstås endast om man erinrar sig,
att det dessa tider var förenadt med de största svårigheter att få böcker
öfversända tili ryska sidan. T. f. kaplan i Mäntyharju var vid tiden
för brefvets affattande Gustaf Henrik Berner, älste son tili församlingens
kyrkoherde, ooh hän hade klarligen trägen beröring med sin fader, väre
sig nu att de bodde på samma eller olika sidor om gränsen, hvilken gick
midt igenom Mäntyharju socken. Då församlingens präster af guvernören
i Wiborg hade erhållit pass att „i ämbets-ärenden“ resa öfver gränsen,
är det klart att bokförsändelser tili Europseus dessa afspärrningssystemets
stramaste tider bekvämast kunde ske genom familjen Berner.
Den 12
september 1801 skrifver Porthan, att hän å adressatens vägnar emottagit
en penningesumma af „Herr Mennander“. Antagligen var detta Adolf
Fredrik Mennander, som en tid
måhända just 1801; ty hän blef
kaplan i församlingen de första dagarna af 1802
var pastorsadjunkt i
Ännu
andra omständigheter
Savitaipale ooh således stod Europses närä.
bekräfta mitt påstående, att i fråga varande sju bref skrefvos af Porthan
tili den literärt intresserade, språkkunnige P. A. Europseus, men ofvan
anförda fakta torde icke behöfva någon ytterligare komplettering.
10). Jag har trykt brefvet af den 18 november 1783 tili G. F.
Fredenheim efter en afskrift, förärad den 20 februari 1890 af K. G. Leinberg tili Svenska literatursällskapet.
11). Brefvet tili G. G. Gjörwell d. y. ingår i afskrift i den samling,
som min far öfverlämnade at Svenska literatursällskapet.
12). Af samtliga bref tili G. G. Gjörwell d. ä. finnas afskrifter i sistnämda samling, om jag undantar det af den 7 april 1803. Eör afskrift
af detta står jag i tacksamhetsskuld tili doktor li. Geete i Stockholm.
Några ingå äfven i den kollektion, som dr Au g. Hjelt stälde tili initt förfogande. De i brefvet af den 30 september 1771 nämda „anmärkningarna“ af Calonius angående Laxman har jag icke trykt.
13). Af de 11 brefven tili J. Hallenberg innehåller min far s nyssnämda samling kopior, dock icke af det sista, som jag erhållit genom
bemedling af kamrer K. E. Werner. Afskriften är gjord af grefve
A. Lewenhaupt
hvilket
delegare i Sjöholm, där originalet finnes
tacksamt erkännes. Vid brefvet af den 15 september 1785 torde ett litet
misstag vara begånget, i thy att den efter brefvet trykta bilagan antagligen hänför sig tili brefvet af den 29 april samma år. När jag af professor A. Annerstedt erhöll del häraf, var det tyvärr redan för sent
att ändra misstaget, gjordt af kopisten.
14). Brefven tili J. H. Liden ingå uti afskrifter i min fars nämda
•

samling.
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15). Brefven tili C. F. Mennander, på sätt ooh vis kaman i hela
denna publikation, ingå i afskrifter i min fars ofta nämda samling. I
sin helhet torde icke något af dem förnt blifvit trykt, men utdrag af
dem ha publicerats, främst af min far i hans program tili Kejserliga
Alexanders-universitetets minnesfest öfver Elias Lönnrot den 13 maj
1884 och i „Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen", Helsingfors s. å. Äfven A. H(elander) ofifentliggjorde excerpter ur dessa
bref i nppsatsen Turun yliopiston elämästä viime vuosisadan lopulla*1
intagen i österbottniska afdelningens albnm Joukahainen, YIII", Helsingfors 1879.
16). Brefven tili B. Nyerup har jag trykt efter afskrifter, tagna af
n. m. professor K. Warburg och af honom stälda tili min fars förfogande,
hvadan äfven de ingå i hans ofta nämda samling. Afskrifter af dem förvaras ock i vårt statsarkiv, i de s. k. Grönbladska, samlingarna.
17). Det har värit mig omöjligt att utreda, tili hvem Porthan skref
brefvet af den 4 april 1776, signeradt i min samling „Till okänd'1 . Antagligen var adressaten någon med Porthan jämnårig prästman i Österbotten,
måhända litet släkt med honom. Det är förut trykt i
notisblad för Osterbotten", N:o 5 för 1854, utan att Eancken, soin offentliggjorde detsamma, för sin del lyckats uppdaga för hvems räkning det
var afsedt. Originalet finnes bland aflidne hofrättsrådet Asps papper i
Bauckenska samlingarna i Wasa lyceum.
18). Det andra, latinska, brefvet, eller rättare breffragmentet, signeradt ~Till okänd“ och dateradt den 7 oktober 1797, har jag erhållit från
Kejserliga biblioteket i S:t Petersburg. För afskriften står jag i tacksamhetsskuld tili lärarinnan vid svenska kyrkoskolan i nämda stad, fröken M. Almqvist, som på pastor H. Kaj ani anmodan utvärkat sig rätt
att kopiera detsamma. Mitt korrektur är sedermera kollationeradt med
originalet af en ung rysk filolog, son tili bibliotekets direktor, hvilket med
tacksamhet omnämnes, i händelse några af brefvets uttryck skulle förefalla olatinska och icke-Porthanska.
Huru det kömmit bland Sprengtatt
det
kan inte gärna ha värit adresförstå,
portens papper är svårt
ty
seradt tili G. M. Sprengtporten: redan dess språk gör detta icke antagligt. Pastor Kajanus skrifver äfven, att „intet tyder med visshet uppå,
att detsamma värit skrifvet tili Sprengtporten, om det än funnits bland
dennes papper".
Huru besynnerligt det än förefaller, kan jag icke
underlåta att påpeka, att det rakt af ser ut, som vore detta fragment
afslutningen på det i min samling intagna breffragmentet tili R. Nyerup
af den 3 oktober 1797. Märk bl. a. att uppgiften om datum för brefvets
författande är införd framför dess början af Nyerups hand, som väl
kunnat skrifva 3 i stället för 7.
Längre kan jag för min del icke föra
frågan.
,

„

„
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19). De tre brefven tili Sigfrid Porihan aro förut publicerade af
Ad. Neovius på i anmärkning 1, 3 ooh 8 angifvet ställe.
20). För afskrifterna af brefven tili Sh. Rosenhane d. y. bar jag
att tacka dr Aug. Hjelt.
21). Brefven tili N. v. Rosenstein ingå i afskrift nti min fars ofta
nämda samling, med undantag af de två af den 14 januari ooh 29 juli
1802, hvllka bibliotekarien H. Wieselgren kopierat samt välvilligt tillstält
mig. En annan kopla af brefvet af den 14 januari 1802 erböll jag senare
af dr Aug. Hjelt.
Af här publicerade bref ha fem förut offentliggjorts af W. Söderhjelm uti Historiallinen arkisto X, Helsingfors 1889.
icke 12:te, såsom orätt angifves
Utdrag ur brefvet af den 24
december 1788 publicerades i finsk öfversättning af dr Aug. Hjelt i
Valvoja 1885.
22). Brefvet tili Ä. L. Schlözer återfinnes trykt uti dennes „Briefwechsel, meist historischen und politischen Inhalts“, del V, häftet 28,
Göttingen 1779. Det har där af Schlözer erhållit en hufvudrubrik:
„Neueste Nachrichten von Finnland, dem europäischen Kanada“
samt föregås utaf en af honom författad inledning, i hvilken hän, efter att
hafva påpekat att Blisohings uppgifter i dennes Erdbeschreibung af 1777
aro på grund af talrika oriktigheter nastan obrukbara, skrifver bl.a.:
„Ich nutzte daher die gute Gelegenheit, da Hr Porthan, Prof. ord. Eloquent. zu Åbo, sich diesen Sommer, auf einer gelerten Eeise durch Deutschland, auch einige Zeit hier in Göttingen aufhielt; und bat mir von diesem
gelerten und seines Vaterlandes ungemein kundigen Manne, das Neueste
vom Lande, so viel er sich dessen aus dem Gedächtnisse erinnern konnte,
schriftlich aus. Nächstdem verglich ich andre, bereits gedruckte, meist
authentische Nachrichten mit einander, exoerpirte sie, und bat mir auch
hier, bei Stellen, die einem Ausländer dunkel sind, und die kein Lexikon
erklärt, Hrn. Porthans Belerung und Verbesserungen aus
Eöljer
så Porthans bref, i två afdelningar, med några noter af Schlözer
hvilka
jag icke aftrykt
och därpå Schlözer s egna utdrag ur diverse trykta
arbeten om Finland, försedda med smärre noter af Porthan, alt af mig
utelämnadt.
Ehuru Porthans här aftrykta artikel icke är ett bref i
samma bemärkelse som öfriga uti samlingen ingående skrifvelser, torde
det dock väl försvara sin plats och gärna läsas om i våra dagar.
23). Adressatens namn på brefvet af den 26 septeini:er 1798 finnes
icke utskrifvet, men af innehållet framgår, att det är stäldt tili universitetsbibliotekarien i Lund, professor G. Sommelius. För afskriften står jag i
förbindelse tili bibliotekarien H. Wieselgren.
24). Då jag i numera senator Yrjö-Koskinens arbete „Yrjö
Maunu Sprengtportenista 11 Helsingfors 1870, pagina 54 erfor, att bland
Sprengtportens papper, uppbevarade i Kojserliga biblioteket i S:t Peters-
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hvilka äfven delvis refereras uti
burg, funnes några bref från Porthan
nämda arbete —■, skref jag tili pastor H. Kajanus i den ryska metropolen ooh anhöll, att hän ville ombestyra afskrifter af dessa bref. Vid
sitt besök i antydt syfte på Kejserliga biblioteket erhöll hän det besked,
att hän utan rekommendation af någon myndighet icke kunde få se de
Sprengtportenska papper, hvilka möjligtvis kunde därstädes bevaras.
Emellertid lämnade hän icke Saken därhän, ooh kort tid därpå beviljades
fröken M. Almqvist rätt att taga afskrifter af det som i samlingen bevarades af Porthans hand. Jag emottog då det latinska breffragment,
som är trykt pagina 222
samt några svenska
jfr amnärkning 18
ooh latinska teser, hvilka icke trykts i denna brefsamling. Tillika upplystes jag om, att intet annat än det tili mig öfversända, enligt uppgift
på biblioteket, fanns af Porthan bland Sprengtportens papper. Pörvånad
öfver detta besked, vände jag mig tili senator Yrjö-Koskinen, som
lyckligtvis hade i behåll af honom på 1860-talet ombesörjda kopior af de
ifrågavarande brefven, hvilka hän med största tillmötesgående stälde tili
mitt förfogande. Minä afskrifter aro gjorda efter dessa kopior. Sedän
de fyra brefven
af hvilka det af den 18 februari 1785 i själfva värket
är endast ett kvitto
flere månader värit färdigt trykta, erhöll jag omsider, i maj innevarande år, underrättelse af pastor Kajanus, att fröken
Almqvist numera, vid ett förnyadt besök på Kejserliga biblioteket, erhållit
besked om att hon gången förut icke fått se och tillåtits kopiera alt hvad
bland Sprengtportens papper fanns af Porthans hand, men att hon numera
fick göra det, och på så sätt erhöll jag omsider af henne gjorda afskrifter af samma fyra bref, som här värit fråga om!
Reflexionerna torde
få göra sig själfva.
25). Brefvet tili P. FV. Suhm har jag aftrykt ur dennes „Samlede
Skrifter“, femtonde delen, s. 175 ff., Köpenhamn 1798. Tyvärr upplyser
mig amanuensen J. Clausen om att den berömde historikerns korrespondens på, såsom man förmodar, inemot 3,000 bref spårlöst försvunnit, om
man undantar de c. 70 stycken som aro trykta, och några enskilda, hvilka
finnas i Stockholm. Helt visst var det här intagna brefvet icke det enda,
som Porthan skref tili den europeiskt ryktbare Suhm.
26). I min fars samling ingår äfven kopia af brefvet af den 11
oktober 1790 tili U. v. Troil. En annan afskrift stälde dr Au g. Hjelt tili
min tjänst.
27). Brefvet tili kamrer FJ. Tulindberg har jag publicerat efter afskrift gjord efter originalet, som den 23 maj 1889 af fröken H. Simelius
skänktes tili Svenska literatursällskapet.
28). Porthans testamente tili universitetet har jag trykt som bilaga
tili hans bref. Afskriften är gjord från Consistorii academioi protokoll
för sammanträdet den 17 mars 1804.
Ett bihang tili testamentet utgör
en af Porthans båda kvarlefvande systrar undertecknad, vederbörligen be-
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vittnad försäkran att de, i händelse dem garanteras den i broderns testamente föreslagna pensionen, efter sin död öfverlåta ali sin egendom, äfven
hvad de egde rätt tili genom arf, åt universitetet.
Om Porthans testamente publicerade min farfar, kanslirådet W. G.
Lagus, år 1850 några artiklar i Finlands allmänna tidning Nro 115— I 19.
G. Rein meddelar i sin lilla lefnadsteckning öfver Porthan några
ntdrag ur testamentet.

40

Förteckning öfver de i samlingen ingående brefven, samt uppgift om
hvar resp. originalbref f. n. uppbevaras.
3
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„

„
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„

„

183 Statsarkivet i Helsingfors.

,185

„

316

FOrteckning ofver do i samlingon ingående brofven,

Aurivillius, P. F.
n

n

n

n

„

„

„

„

n

n

„

„

n

n

n

n

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

20 septomber 1792 185 Statsarkivet i Helsingfors.
12 novembcr
190 Kassöron Fr. Bartholson, Stockh.
1 febraari 1793
196 Statsarkivet i Helsingfors.
28 juli 1795
201
10 mars 1796
203
9 jmi
214
„

„

„

„

29 septomber 1796 217
3 oktober 1799 232 R. Montgomery Cederhielm, Se„

gorsjö.

1799? Trol. 1792.233 Statsarkivet i Helsingfors.
Se anm. 3.
13
11
1
3

febmari 1800

238
248
augusti
septomber 1803 288
januari 1804
292

2 febmari
28 mars 1788
6 oktober 1770
„

Cederbjelm, G. O.
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1 april
29
17 Jani
16 3 oktobor 1797
„

„

„

„

„

„

84
87
91
94
96
97

„

26
16 april 1784

n

„

„

77 Kongi, bibliotokot i Stockholm.
80
81

„

„

bibliotokot i Köpcn-

hamn.
„

„

„

„

Okänd

„

samlingarna

vid

Vasa lyooum.
18

„

19

Porthan. S.
„

„

n

n

„

2 maj
4
n
9 juni 1803

„

„

„

n

n

„

„

„

„

„

„

soptombor

?

Rosonstein, N.
„

„

„

„

„

„

„

„

„

21

i

S:t

„

„

„

mars

bibliotokot

287 Univors. bibliotokot i Upsala.
1803 290

17 oktobor
27
1 docomber
26 januari 1804
1

Kejserliga

Petersburg.
218 Pastor Ad. Neovius, Borgå.
219
220

„

„

„

18 april

222

„

Rosenhnno, Sh., d. y. 20

v.

7 oktobor 1797

„

„

„

290
291
292
293

295
24 docomber 1788 150

„

„

„

„

„

„

27 soptombor 1792 187
22 juli 1793
197
9 maj 1796
207
14 januari 1802
265 Kongi, bibliotokot i Stockholm.
10 juni
268 Univers. bibliotokot i Upsala.
„

„

„

sarat uppgift om hvar resp. originalbref f. n. uppbevaras.

v. Rosenstein, N.
Sohluzer, A. L.
Somraelius, G-.
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270 Kongi. biblioteket i Stockholm.
16 Okändt; so anmärkning 22.
23 26 septembor 1798 228 Kongi, biblioteket 1 Stockholm.
Sprengtporten, G. M. 24 19 december 1784 111 Kejserliga biblioteket i S:t
Petersburg.
18 februari 1785 112
„

„

„

„

„

„

Suhm, P. F.
v.

22

Troil, U.

Tulindberg, E.

29 juli 1802
? juni 1779

„

december ? 1785 126
24 mars 1786
128
25 13 juni!7BB
139 Trol. förkoramot; se anmärkning
25.
26 11 oktobor 1790
172 Univers. biblioteket i Upsala.
27 5 juli 1791
176 Svenska literatursällsk. arkiv.
„

„

Summa 153 bref åt 27 skilda adressater, hvartill komraer Porthans testamente
af den 14 och 15 mars 1804, intagot soin bilaga pag. 299 ff. Originalet bar troligtvis

förkommit. Se anmärkning 28.

Register.
[Siffrorna effcer resp. artiklar hänvisa tili de sidor, på hvilka namnen i fråga
förekomma utskrifna eller äsyftade.
En stjärna (*) före en artikel beteoknar, att
personen i fråga är en af Porthans adressater i denna samling.
Bokförteckningen
pag. 184 är icke observerad i registret, alldenstund det är mycket vanskligt att söka
reda ut resp. författares namn eto.]

Abborfors, by ooh tili 1809 gränsort vid västligaste gronon af Kymmene älf. 275,
276, 277.
Abulfeda, Ismail, f. 1273 f 1331. Arabisk furste ooh skriftställare. 191, 234, 259.
Acerbi, Giuseppe, Bekant italiensk forskningsresande. Besökto 1799 Finland. Skiöldebrands följeslagare tili Nordkap. 284.
Achrenius, Abraham, f. 1706 f 1769. Pastor i Nousis 1753. 11.
Fredrika, f 1798. Eöregåendes dotter. Gift med professor And. Planman. 11.
Henrik, f. 1730 f 1798. Abrahams brorson [?]. Likvidationskommissarie ooh länsman i Kalajoki; finsk poet. 108.
Aokas, se Akkas.
Adler, Jakob Georg Kristian, f. 1756 f 1834. Dansk orientalist ooh teolog. 259.
Adier-Salvius, Johan, f. 1590 -j- 1652. Svensk statsman. Riksråd m. m. 119.
Adlersparre, Georg, f. 1760 -j- 1835. Don bekante revolutionsmannen från 1809. Ryttmästaro vid Lifgardet tili häst; sedermera genoraladjutant, baron, grefvo eto. 166.
1750. Pastor i Storkyro 1712. 36.
Aeimeleeus, Nils, f. 1679
Johan, f. 1718 -j- 1805. Eöregåendes son. D:o d:o 1751. 61.
Afzelius, Anders Erik, f. 1779 j- 1850. Slutligen juris professor i Åbo. Politisk martyr. 257.
Johan, f. 1753 f 1837. Kemie professor i Upsala. 292 (?].
Agander, Nils Georg, f. 1760 [?] f 1792. Dooent i Upsala; bataljonspredikant. 83.
Agricola, Mikael, f. 1508 f 1557. Den bekante Åbo-biskopen. 14.
Gnejus Julius, fornromersk statsman ooh fältherre. 158.
Ahlberg, magister i Upsala. 248.
Ahlman, Gabriel, f. 1737 f 1799. Kronofogde i Öfro Satakunta; assessors titel; bekant
donator tili Einska hushållningssällskapet. 281.
von Aken, Karl Filip, f. i Sverge 1740 f 1809. Assessor i Åbo hofrätt 1773. 65, 131.
Akkas, sooken i Tavastelms län. 87.
Ala-Härmä, sooken i Vasa län. 61.
Alanus, Henrik, f. 1743 f 1810. Sokreterare vid akademin i Åbo 1779—1810. 183,
234, 248, 297.
Alexander I, Rysslands kejsare 1801—1825. 267.
Alexandra Paulovna, sondotter tili Katarina II af Ryssland; förlofvad 1796 med Gustaf
IV Adolf. 219.
Alitan (Aitan), Israel, f. 1730 [?]. Magister i Åbo 1754; Aero år stum; „död utan bofordran 11 . 107, 109.
41
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Per, f. 1739 f 1810. Direktör vid finska kommissionsstaten 1777; Ofverdiroktör
vid landtmäteriet i Finland 1782. 47.
Alleen (Allån), Erik, f. 1740 j- 1794. Postinspoktiir i Åbo. 94, 97.
Allgemeine deutscbo Bibliothek. 134, 280.
Allgemeine Litt. Anzeiger. 250.
Allmän literaturtidning, utgifven i Åbo år 1803. 269, 272, 274, 275, 277, 278, 279,
280, 283, 284, 285, 287, 288, 291.
Aimfelt, Lorentz Peter, f. 1739 f 1807. Major vid Finska lätta dragonkåren 1778; öfvorsto
för Jämtlands rcgemento 1785. 127, 128.
Alopaeus, Samuel, f. 1721 f 1793. Pastor i Sortavala 1755. 264.
Magnus Jakob, f. 1743 f 1818. Docent i rnatematik vid Åbo akademi 1769;
mateseos lektor vid Borgå gymnasium 70; sökte 74 raatesoosprofessuren i Åbo,
men fick den ej ; teologie lektor i Borgå 85; domprost 94; biskop 1809. 6,7, 25,
44, 204, 206, 222, 282.
Ulrika, född Jusleen 1752 j- 1823. Föregåendos hustru; H. G. Porthans kusin.
7, 206, 231, 282.
Magnus, f. 1775 -]- 1843. Föregåendes son. Docent i rnatematik vid Åbo akademi
1797; slutligen domprost i Borgå. 230, 231, 264 [?].
Peter Johan, f. 1773 f 1814. Föregåendes bror. Docent i literaturhistorie vid Åbo
akademi 1794; gymnasii adjunkt i Borgå 95; lektor där 98; domprost 1811. 204,
206, 220, 223, 229, 231, 281, 282.
Jakob Fredrik, f. 1784 -{- 1817. Föregåendes bror. Student i Åbo 1803, d. 9:de
mars. Slutligen kansiisi i Åbo hofrätt. 282.
Aitan, se Alitan.
Aitona [?]. 125.
Altenavium
Amaranter-orden. En hoforden vid drottning Kristinas hof 1653—1654. 113.
Anchersen, Matthias, Holländsk orientalisi kring 1700. 167.
Angenäma själfsvåld, veckoskrift, utgifven i Åbo 1783, måhända af G. Lizelius. 74.
Appelgren, Simon, f. 1717 j- 1784. Kapelian 1744, pastor 76 i Paldamo. 106.
Arabien. 141.
Arckenholtz, Hedvig, f. Röring. Gift med bofsekretoraren ooh vicehäradshöfdingen Erik
Arckenholtz, som dog 1770 på Visby gård i Lojo. 74.
Johan, f. 1695 f 1777. Efter ett växlingsrikt lif 1746 bibliotekarie i Kassel med
titel hofråd; politisk och historisk författare; donator tili Åbo akademi. 13, 24,
95, 118, 119, 124, 215, 263.
Arckenholtziske pappren, samlingarne, handlingarne. 113, 123.
Arelin, Johan, f. 1735 f 1787. Docent i politik vid Åbo akademi 1768; kapian i Åbo
74; teologie doktor s. å. 30.
Arenius eller Arrhenius, Martin, f. 1714 f 1787. Kapian i svenska församlingen i Åbo
1742. 75.
Johan, f. 1756 f 1787. Yicehäradshöfding; egodelnings-domare i Kuopio. 107.
Arfwidsson, se Tottie.
Armfelt, Karl Gustaf, f. 1666 f 1736. Friherre. Öfversto för Karelska dubbleringskavalleriet 1707; generalmajor 1713; befälhafvare Ofver Jämtländska armon 1717. 46.
Magnus Wilhelm, f. 1725 f 1795. Föregåendes sonson. Friherre. Landshöfding i
Åbo län 1781 ; generalmajor 82; afsked 90. 43, 54, 55, 61, 99, 256, 286.
Maria Katarina, f. Wennerstodt 1728 f 1803. Föregåendes hustru. 256, 285, 286.
Gustaf Maurilz, f. 1757 f 1814. Friherre, grofve. Föregåendes son. Generalmajor
1790; kansler för Åbo akademi 91—92. 182, 188, 189, 211, 256, 269, 285, 286.
August Filip, f. 1768 j- 1839. Friherre. Föregåendos broder. Ofverstelöjtnant; slutligon värklig kammarherro vid ryska hofvot. 256, 285.
Alfving,

*

*

=
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Armfelt. Karl Gustaf, f. 1724 -j- 1792. Friherre. Föregåendes farbror. Öfverste 1 armen
1777; generalmajor; landshöfding i Nylands och Tavastehus län 87. Doltagare 1
Anjalaförbundet. 145, 160.
Artnkais, egendom närä Åbo. 37.
Arvidsson, Arvid Adolf, f. 1762 j- 1828. Kaplan i Padasjoki 1788. 219.
Ashmole, Elias, f. 1617 j- 1692. Engelsk fornforskare och heraldiker. 113.
Asp, Karl, f. 1710 f 1782. Professor i logik och raetafysik vid Upsala akademi. 56.
Aspegren, Gabriel, f. 1708 f 1784. Pastor i Podorsöre 1754. 83.
f. 1747 f 1784. Föregåendes son. Adjunkt hos sin far 1770; fick
survivance å suocession efter honom 78, men dog, innan hän tillträddo tjänsten.
44, 106—107.
Broderus Wilhelm, f. 1764 f 1826. Föregåendes bror. Fänrik; landsliskal i Vasa län. 83.
Aubert, Pietro, boktryckaro i Genua. 50.
Aurelius, Mikael, f. 1723 f 1783. Pastor 1 Akkas 1781. 87.
Aurivillius, Karl, f. 1717 -]- 1786. Poeseos professor i Upsala 1754; professor i orientaliska språk 1772. 133, 137, 138, 167.
Per Fabian, f. 1756 j- 1829. Föregåendes son. Magister primus i Upsala 1782;
docent i grekiska språket 83; professor i vitterheten, ooh akademie bibliotokarie
87; sekreteraro i Yetenskaps-sooietoten i Upsala 1803. 133, 137, 138, 146, 147,
148, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178,
179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 196, 197,201,202,203,204,
214, 216, 217, 232, 233, 234, 238, 248, 249, 250, 288, 289, 292, 293, 294.
Aurora-sällskapet i Åbo. 3,4, 9, 46.
Avelin, Klas Henrik, f. 1762 f 1808. Pastor i Jorois 1794. 73, 79, 114, 118, 202.
Avellan, Mikael, f, 1736 j- 1807. Docent 1761 i orientaliska spåk, 66 i teologi vid Åbo
akademi; teologie adjunkt 73; pastor i Tammela s. å.; teologie doktor 79. 15,
79, 80, 85, 90.
Gustaf, f. 1742 f 1832. Föregåendes bror. Magister 1766; kaplan vid Finska församlingen i Stockholm 1774. 9.
Nils, f. 1749 -J- 1780. Föregåendes bror. Stadsfysikus i Åbo 1778 ; medioino adjunkt
och prosektor 77; anatomie professor 78. 15, 24, 100, 117.
Johanna Wilhelmina, f. Lagerborg 1757
1815. Föregåendes hustru. Sedermera
omgift med lagman Johan Smalen. 100, 108.
„

*

Backman, Erik, f. 1752 f 1800. Pastor i Valkeala. 195.
Bacmeister, H., historiker, j- 1806, utgifvare af Eussische Bibliothek zur Konntniss des
gegenwärtigon Zustandes der Literatur in Russland, S;t Petersburg 1772—1789. 225.
Ballhasar, general-superintendent i Greifswald. 242.
Bassi, Charles, f. 1772 f 1840. Arkitokt. Vistades on lång tid i Åbo. 283.
Begtrup, Gregers Otto Bruun, f. 1769 f 1841 Dansk landtbruksekonom. Professor vid
Köpenhamns universitet. 260.
Benjamin, arkimandrit från Novgorod. 104,
Benkö, ungersk [?] historioskrifvare. 124.
Benson. 201.
Berch, Karl Reinhold, f. 1706 f 1777. Sekroterare i Antikvitetsarkivet. Numismatiker.
166, 169.
Bergman, Johan Gabriel, f. 1732 -j- 1793. Provincialläkaro i Åbo 1766; lasarettsläkare
67; assessorstitel 75. 11, 33, 37, 51, 60, 77, 157.
Torbern Olof, f. 1735 f 1784. Professor i kerni vid Upsala akademi 1767. 155.
Borgslagon, landskap i Sverge. 179.
Berlin, stad i Tyskland. 15, 28.

'
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Berner, Emanuel, f. 1738 -j- 1808. Pastor i Mäntyharju 1782; prost 89. 237.
Anders Georg, f. 1775 -[- 1838. Föregåendes son. Auskultant vid Aho hofrätt.
Sedän kapten. 235 [?].
Gustaf Henrik, f. 1716 f 1817. Föregåendes bror. T. f. kaplan i Mäntyharju
1786; slutligen kaplan i S:t Michel. 237.
Bertramus, Bonaventura Cornelius. 49.
Bilmark, Johan, f. 1728 f 1801. Historiarum et morallani professor i Aho 1763; rektor
1783, 1784; donator tili Åbo akademi. 7, 11, 38, 41, 51, 52, 57, 64, 65, 68, 77,
80, 100, 250, 256, 260, 281, 282, 283, 289, 297.
Bjelke-ska familjon. 230.
Björklund, Kristian, f. 1727. Adjunkt vid Åbo akademi 1755 -65 [?]; gjordo otnografiskspråkliga resor i Ryssland. 88.
Björneborg. 41, 73, 274.
Blåfjeld, Katarina Charlotta, f. Heijkensköld 1747 f 1803. Majorska. 117.
Boberg, bibliotekario i Upsala [?]. 214.
Bock, Henrik Wilhelm, f. 1776 f 1828. Student i Åbo 1792; slutligen pastor i Dudorhof.
192, 193.
Bookholmen, utanför Åbo. 71.
Boethius, Daniel, f. 1751 f 1810. Professor i praktisk filosofi vid Upsala akademi. 186, 209.
Boileau, f. 1636 f 1711. Fransk skald och kritiker. 76.
Bongasius.
141.
Bonsdorff, Per, f. 1756 f 1821. Student i Åbo 1774; lektor i Borgå 83; slutligen pastor
i Pieksämäki ooh teologie doktor. 14, 83, 99.
Gabriel, f. 1762 j- 1831. Historise naturalis et artis veterinarise professor 1786;
anatomio ooh kirurgie professor 94; arkiater 1817; adlad 1819: von Bonsdorff.
Donator tili Åbo akademi. 114, 120, 149, 189, 203, 242, 243, 266, 282.
Jakob, f. 1763 f 1831. Föregåendes bror. Teologie docent 1787; teologie professor 1807. 159, 246, 250, 282.
Johan, f. 1772 •{• 1840. Föregåendes bror. Magister 1792; universitetsbibliotekarie
1802; slutligen professor i grekiska 1812. 185, 191, 214, 266, 282.
Borenius, Erik, f. 1715 -f- 1782. Pastor i Masku 1764. 44.
Borg. 229, 235.
Borgenstjerna, Karl, f. 1755 f 1816. Öfverste; chef för Karelska. dragonorna eto.
Gustaf IV" Adolf följaktig på hans resor tili S:t Petersburg 1800 och Karlsruho
1803. 255.
Borgström, Erik, f. 1728 j- 1784. Kaplan i Pargas 1769. 78.
Johan, f. 1723 -j- 1785. Docent i matematik, naturkunskaper ooh ekonomi vid Åbo
akademi 1748; lektor vid gymnasium i Borgå 50; teologie doktor 56. 8.
Borgå, stad, gymnasium m. m. 6,8, 18, 21, 25, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 63, 83, 89, 92,
93, 99, 123, 171, 186, 198, 202, 205, 212, 219, 223, 230, 231, 246, 277, 285.
Borås, stad i Sverge. 47.
af Botin, Anders, f. 1724 f 1790. Assessor i riksarkivet; kammarråd. 166.
Bottniska viken. 20.
Brahe, Per, f. 1602 j- 1680. Grefve. Generalguvernör i Finland eto. 41.
Ebba, f. 1596 f 1694. Föregåendes kusin. Gustaf II Adolfs ungdomskärlek. 118.
Magnus Fredrik, f. 1756 f 1826. Grefve. En af rikets herrar; landtmarskalk
1800. 188 [?].
Brahestad. 66, 107.
Brandel(l), Fredrik, f. i Stockholm 1765 f 1828. Student i Åbo 1769; kanslerssekreterare. 78, 96, 165, 166, 188, 189, 297.
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Brantenberg, Johan Henrik, f. 1756 -J- 1814. Hofpredikant 1788; pastor på Karlsberg
1792; kyrkoherde i Lidköping 1794. 235.
Braunschweig, härtigen af, 256.
Bremen, stad i Tyskland. 28.
Bremer, Jakob, f. 1711 -j- 1785. Handlande och skeppsrodare i Åbo. 55, 99.
Josef, f. 1743 f 1814. Förogåendes son. Ofverdirektör ooh brukspatron. 117.
Karl Fredrik, f. 1770 -j- 1830. Förogåendes bror. Grosshandlare, senare possessionat. 206.
Brenner(us), Jakob Henrik, f. 1607 -J- 1685. Prodikant vid Österbottens rogemcnte undor
30-åriga krigot; pastor i Kronoby 1638; prost.
Om det kopparstick, föreställande J. H. Brenner, hvilkot Porthan omtalar vara utfördt af Kronoby prostens
läs brorsonl
assessor (Elias) Brenner, se Asp oli ns arbote Elias
„broder“
Brenner, pag. 32, 109 ooh 185. 14, 29.
Elias, f. 1647 f 1717. Föregäendes brorson. Den bekante numismatikern, miniatyrmålaren och kopparstiokaren. Assessor vid antikvitetsarkivet 1693. 14.
Breviarium aboense. 164.
arosiense. 172.
Bring, Sven, f. 1707 -j- 1787. Adlad Lagerbring. Don celebre bistorikorn. Professor i
Lund. 239, 242, 249, 259.
Erland Samuel, f. 1736 -j- 1798. Förogåendes brorson. Professor i historie vid
Lunds akademi. 228.
Brovallius, Johan, f. 1707 -]- 1755. Histor. natur, professor i Åbo 1737; toologio profossor 46; biskop öfver Åbo stift 49. 286.
Brown, engelsk kopinan. 236.
Brunnerus, Johan, -j- 1783. Kaplan vid Åbo domkyrko svenska församling 1774. 87, 99.
Helena Katarina, f. Dahlgren -f- 1789. Förogåendes hustru. 104.
Brunnsgränden i Stockholm. 146.
Bruun, Peter, f. 1755 j- 1821. Rådman i Fredrikshamn. 195 [?].
Daniel, f. 1757. Förogåendes bror. Tullförvaltaro i d:o. 195, 200.
Bråkenhanson. 205.
Budde, Jöns. Munk i Nådendals kloster mot slutet af 1400-talet. Bekant öfversättare. 89.
Bunge, Mårten, f. 1764 f 1815. Grefve. Öfverhofjägmästare. 262.
Bureeus, Joh. J, Disputerade 1625 i Upsala. 170.
Burensköld, Fale Henrik Lohe, f. i Skåne 1739 f 1779. Kongi, kammarherre. 13.
Burman, Abraham, f. 1765 f 1814. Magister i Åbo 1789; bataljonspredikant där 94;
skolkolloga i Svorge 96; slutl. pastor i Hammardal. 234.
Burmannius, Petrus, f. 1668 -(• 1741. Holländsk filolog. Professor i grekiska i Leiden. 141.
Btisch, Johan Georg, f. 1728 -j- 1800. Professor i matematik vid gymnasium i Hamburg; framståendo rosonär, skriftställare. 284.
Bäck, Abraham, f. 1713 f 1795. Kongi, lifmedikus; arkiator; president i Collegium
modicum. 75.
Böckelman, general; guvernör öfver bärgvärken i Nertsohinsk, 57.
Karl Sebastian, Student i Åbo 1773; handlande i Jakobstad. 81.
Bökman [icke Böhmanl], Otto Reinhold, f. 1738 -j- 1792. Magister 1763; adjunkti Jyväskylä 80, i Laukas 87; kaplan där 88. 117.
N. N., en den föregäendos broder [Petrus, Arvid?]. 117.
Böle, gård i Borgå socken. 230.
-

Cairenius, Jakob, f. 1754
1792. E. o. bataljonspredikant vid Nylands infanteri-regomente; erlioll säsom måg tili företrädaron (Borenius) survivance på pastors-sysslan
i

Masku; tillträdde tjänsten

1782. 44.
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Cajander, Zacharias, f. 1729 [?] f 1781. Pastor i Helsingfors 1767; teologie doktor
1779. 25.
Cajaneborg, se Kajaneborg.
Cajanus, Abraham, f. 1757 f 1701. Apologist i Uloåborg. 177, 178 [?].
Calajoki, se Kalajoki.
Calamnius, Gabriel, f. 1695 f 1754. Kaplan i Kalajoki. Finsk poet. 108.
j- 1767. Föregåendes kusin. Vioelandsfiskal ocb sockenskrifvaro i
Kalajoki. Finsk poet. 109.
Callmejer, tullöfverinspektör i Åbo. 108, 118.
Kristina. Föregåendes dottor. Gift med pastor G. W. Rydman. 118.
Caloander, Mårten Magnus, Bokhållaro i Stockholm. 146.
Calonius, Mathias, f. 1738 j- 1817. Juris professor i Åbo 1778; ledamot af Högsta
domstolon 1793—1800; prokurator 1809. 8, 14, 42, 46, 64, 78, 95, 99, 131, 132,
198, 199, 217, 218, 228, 247, 249, 253, 271, 296.
Camerarius, Ludvig, f. 1573 j- 1651. Fredrik Y:s af Pfalz sändebud i Svergo; svensk
ministerresident i Haag 1626—41. 119, 125.
—J. 124.
Oanceller, se Kansler.
Canutus, Johannis, j- 1564. Biskop i Wiborg 1563. 205.
Carenius, Efraim, f. 1739 j- 1802. Regementspastor vid lifdragonerne 1776; pastor i
Loimijoki 1783. 59, 75, 84.
Carl, se Karl.
Carleson, Carl, f. 1703 f 1761. Lagman; statssokreteraro för krigs-ärondona. Förtjänstfull författare. 286.
Carling, Anders, f. 1721 -J- 1784. Bataljonspredikant vid Österbottons regomente 1752;
kaplan i Pedersöre 1766. 75.
Carpelan, Karl Efraim, f. 1732 f 1819. Friherre. Major i armen 1774; öfverstelöjtnants
afsked 1778. 105.
Cassel, stad i Tyskland. 125.
Oastelholm, se Kastelholm.
Castren. Hvilken af de många med detta namn som afses i Portbans bref af don 5
j tili 1791 tili Tulindberg är svårt att afgöra. 176.
Catharina, se Katarina.
Catö, Censorius [?], Uticensis [?]. 134, 170.
Cavander, Kristian, f. 1730 f 1812. Rektor i Wasa 1766; teologie professor i Åbo 80;
domprost 89; teologie doktor 1800. 15, 30, 33, 37, 38, 89, 43, 51, 61, 73, 74, 75,
84, 85, 87, 98, 136, 148, 149, 151, 280, 289.
Renata, född Forstån, f 1786. Föregåendes hustru. 78.
Renata Teodora, föregåendes dottor, gift 1781 med notarion i Wasa hofrätt 0. A.
Plantin. 37.
Cederhjelm, Germund Karl, f. 1717 f 1789. Friherre. President i Åbo hofrätt 1780—
1788. 43, 47, 102, 133, 134, 135, 136, 142, 145.
Josias Karl, f. 1734 -j- 1795. Friherre. Föregåendes småkusin. Tullråd; slutligen
kommerseråd; stiftare af fldeikommisset Segersjö i Lonnäs socken. 100 [?].
Cederwald, Arvid, f. 1745 j- 1809. Assessor i Aho hofrätt 1792; hofrättsråd 94; adlad
1809: von Cederwald; vioo-president s. å. 59.
Celsius, Olof, „d. y.“, f. 1716 f 1794. Professor i historie vid Upsala akademi 1747;
biskop-prokansler i Lund 77. Bokant häfdatecknare. Adlad 56 och 76 introduoerad i svenska riddarhuset undor namn von Ceise, 10, 201, 203, 299.
von Ceise, Magnus, f. 1709 j- 1784. Föregåendes bror. Rikshistoriograf 1760; kansliråd 62. Adlad von Ceise. 68, 91, 101, 103, 130, 135, 236, 249, 253, 272.
„

*
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härtig Ludvig Filip af Orleans. 204.
Chartres, duo de,
Cheraskoff, Mikael Matvejevitsch, f. 1733 f 1806. Professor i Moskva; rysk poet. 13.
Choraeus, Mikael, f. 1774
1806. Toologie lektor vid Karlberg. Don bokante skalden. 250.

Christiernin, Per Niklas, f. 1725 f 1799. Juris professor 1770, logiocs et mctafysicos
professor 72 i Upsala; pastor 1787. 163, 209, 238, 248.
Christina, se Kristina eller Kristinestad.
Chronander, Gustaf, f. 1734 f 1801. Eektor i Uleåborg 1773. 177.
Chydenius, Jakob, f. 1708 f 1766. Pastor i Gamlakarleby 1746; prost 1760. 4.
Anders, f. 1729 f 1803. Föregåendes son. Pastor i Gamlakarleby 1770; prost
*

ooh teologio doktor 1779. 3, 4.
Chytraeus, Henrik, f. 1729 -j- 1814. Konsistorii-notarie i Åbo. 97.
Ciacconius. 141.
Cicero, den romersko talaren ooh författaren. 132.
Clarke, Edvard Daniel, f. 1769 f 1822. Bekant engelsk resenär ooh skriftställare. 241.
Clemens, skolmästare i Viborg tili 1534. 205.
Clewberg, Karl Abraham, f. 1712 f 1765. Linguarum professor i Åbo 1746; teologie
professor 1757. 267.
Abraham Niklas, f. 1754 f 1821. Föregåendes son. Stndent iÅbo 1766; docent
i fysik ooh literaturhistorie; bibliotekarie 80; kongi, sekreterare etc. i Stockholm;
adlad 89: Edelcrantz; kanslir&d; frihorro 1815. 46, 53, 61, 63, 67, 70, 76, 86, 88,
103, 130, 141, 148, 149, 151, 190, 257.
N. N., teologie adjunkt vid Upsala akademi. 108.
Clissow, stad närä Warschau i Polen. 152.
Clostergatan, se Klostergatan.
Collin, Anders, f. 1734 [?] -,L 1814. Pastor i Lojo 1784, på grund af on honom 1781
gifven kunglig försäkran om suocession efter prosten Pacchalenins. 44.
Colmenar. 141.
Columbus, Samuel, f. 1642 f 1679. Den bokante skaldon. 96.
Conradi, löjtnant. 27.
Föregåendes syster. Gift med professor MuiTay. 27,
Copernicus, Nicolaus, f. i Thorn 1473 f 1543. 80.
Cortius. 141.
1828. Bekant engelsk resenär ooh skriftställare. 284.
Coxe, William, f. 1747
Creutz, Gustaf Filip, f. 1731 f 1785. Grefve. Den bekante skalden. Upsala akademis
kansler 1783, sedän hän afslagit anbud om samma tjänst vid Åbo akademi. 73, 80. 84.
Cripps, N. N. Engelsk resenär, Clarkes följeslagaro på hans resa i Finland. 241.
Critischo Nachrichten. 283.
Cronoby, se Kronoby.
Cronstedt, Karl Olof, f. 1756 f 1820. Don bekante amiralen. 218.
Csaki, Stefan. 124.
Culm, stad i "Wastprenssen. 80.
Cuppis, se Kuppis.
Curtius Rufus, bekant fornromersk historieskrifvare. 141.
Cygnaeus, Zacharias, f. 1733 f 1809. Pastor i Mäntyharju 1775; domprost i Borgå
91; biskop där 92; teologie doktor 1793. 25, 27, 191, 223, 231, 282.
Johan Henrik, f. 1765 f 1814. Föregåendes son. Magister 1786; docent i vältaligheten 87; pastor i Katarina svenska församling i S:t Petersburg. 180 192
*

*

*

193,195,231,286.
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Dagö, vid Bstlands västra kust.

55.

Dahl, Johan, f. 1739 f 1808. Handlande i Aho 117.
Anders, f. 1751 -]- 1789. Demonstrator botanices i Åbo. 164.
Krisioffer, f. 1758 -f- 1809. Professor i grekiska vid Upsala akademi 1790. 217.
Dalarne, landskap i Sverge. 142.
von Dalin, Olof, f. 1708 f 1763. Den bckante skaldon ooh historikern. 74.
Danmark. 225, 226, 249, 259, 260.
Danska Landthushållnings-sällskapet ooh dess „Handlingar“. 260.
Danzig, stad i Preussen. 124.
Daschkoff, Katarina Romanovna, f. grofvinna Yoronzoff 1743 1810. Rysk författarinna.
Direktris 1782 för Kejsorliga ryska vetenskapsakademin ooh presidont i den af
henne stiftado Ryska akademin. 72, 76, 101.
Davids psalmer. 28.
Deichman. 258.
Demosthenes, den grekiske talären ooh författaren. 208.
Deutsch, David, f. 1735
1783. Linguarum docens i Åbo 1761; teologie adjnnkt 74;
pastor i Pikis 77. 15, 30, 43, 84.
Sara Helena, född Nyoopensis, f 1801. Pöregåendes hustru. 77, 84.
„Deux Francois 11 284.
Dieze, professor i Göttingen. 27,
Djurberg, Daniel, f. 1744 f 1834. Rektor vid Klara skola i Stockholm. 263.
Dobbinska sterbhuset, 295.
Domareboken. 28.
Domaschneff, S. G., f 1796. Direktor för Vetenskaps-akademin i S:t Petersburg. 57,
72, 76, 101.
Donalus, Aelius, romersk grammatiker omkring midten af 4:de århundradet efter Kristus.
201, 203, 214, 217.
Dorpat, stad i Lilfland. 254, 276.
Dousa. 141.
Dresden, stad i Tyskland. 28.
Drevon. Holländsk offioer; bokant rosenär. 284.
Drottningholm, kungligt lustslott närä Stockholm. 130.
Dubb. 235.
Dumoriez, Charles Francois, f. 1739 f 1823. Fransk general ooh politikoi'. 204.
Duraeus, Samuel, f. 1718 f 1789. Professor i fysik vid Upsala akademi 1757. 142.
.

Eck, J. G.

Tysk resenär. 277, 284.
Eckerö (Ekerö), Åländsk sooken, tullstation. 45, 158, 160, 284.
Edelcrantz, se Clewberg.
Edinburg, stad i Skottland. 29.
Eek, Johan [icke Eck!], f. 1724 f 1794. Assessor 1771, hofrättsråd 73 i Åbo hofrätt. 100.
Ehrenmalm, Georg, f. 1723 f 1807. Kapten i fransk tjänst 1747; i Sverge öfverstolöjtnant på 70-talet; adjungerad ledamot i Åbo hofrätt 79; hofrättsråd 1783, 31,
34, 43, 47, 59, 61, 65.
Ehrensvärd, Augustin, f. 1710 f 1772. General, fältmarskalk etc. Sveaborgs upphofsman.
Friherre, grefve. 157, 236.
Ekenberg, Lars Anders, f. 1724 f 1787. Yieehäradshöfding; juris doktor i Grcifswald.
42, 89. En hans son ooh hans döttrar omtalas pag. 89.
Ekenäs. 18.
Ekerman, Petrus, f. 1696 -j- 1783. Bloquentise et poeseos professor i Upsala. Oerbördt
produktiv författare af akademiska dissertationer. 160.
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Mathias, f. 1750. Postkommissarie i Fredrikshamn; hofråd. 199 [?].
Ekestubbe, Erik, f. 1704 -|- 1745. Liijtnant vid artilleriet; possessionat; donator tili
Ekesparre. Reinhold

Aho akademi.

100.

Elimaeus, Olaus Erici, -j- 1629. Biskop i Wiborg 1618. 204.
Elisabet, prinsessa af Baden, gift 1793 med sedermera kejsar Alexander I; syster tili
Gustaf IV Adolfs gemål Fredrika Dorotea Wilhelmina. 271, 272, 278, 277.
Enberg, far ooh sen, guldsmeder i Åbo. 87.
af Enehjelm, Peter, född Hellenius 1743 -J- 1807. Öfverstelöjtnant; adlad 1772. Anjalaman. 160.
England. 31, 37, 206, 209, 213, 215, 260.
Enlund (Enelund), Mikael, f. 1760. Studont i Åbo 1778; respondens undor J. Haartman
81; tyckes hafva kallat sig Luraeus. 49.
Ennius, den roraersko skalden. 141.
Erasmus, Desiderius (Rotterdamus), 1467 f 1536. Don bokante holländsko humanisten. 141.
Erpenius, Thomas, f. 1584 f 1624. Professor i orientaliska språk i Leiden. 167.
Ervast, Isak, f. 1737 f 1789. Pastor i Muhos 1778. 61.
Esaias, profoten. 28.
Espling, Olof, f. 1751 i Sverge. Magister; sist pastor i Sverge. 189.
Estland. 110, 226, 254, 276.
Euklides, grekisk geomotriker. 111, 141.
Euler, Leonhard, f. 1707 j- 1783. Professor i fysik ooh i matematik vid Vetenskapsakademin i S:t Petersburg sarat, en tid, i Berlin. 72, 101.
N. N.. „den yngro“; akademiker i S:t Petersburg. 57.
Buraåminne, socken i Åbo och Björneborgs län. 177.
“
Europa.
251, 269.
Europaeus, Peter Adolf, f. 1753 f 1825. Student i Åbo 1771; prästvigd 77; språkmästaro i Wiborg 81; rektor i Fredrikshamn 85; archidiakonus där 90; pastor i
Savitaipale 95; kontraktsprost 1804. 48, 66, 67, 187, 194, 195, 199, 200, 235,
236, 237, 238, 261, 262, 263, 264, 265.
Exodus. 234.
x

}

Q

*

[?] f 1821. Pastor i Nurmijärvi 1785. 223
J. A. 136.
Joh. Chrisl., tysk resenär. 284.
Eagervik, egondom ooh järnbruk i Nyland. 83.
Fahlenius, Jonas, f. 1674 j- 1748. Professor, senaro biskop i Åbo. 281.
Falander, Jakob, j- 1768, Rådman, senare postmästare, i Gamlakarieby; Författare tili
„Berättelse ora Österbottens öden under det långvariga kriget ifrån 1700 tili 1721“,
intagen i Åbo tidningar 1789 ooh 1791. 59, 70, 155.
Fant, Johan Mikael, f. 1735 f 1813. Berömd homilot; teologie doktor ooh domprost i
Västerås 1772; pastor i Leksand 98. 27, 187.
Erik Mikael, f. 1754 j- 1817. Förogåendes brorson. Historiarum professor i Upsala
1781; sedän präst. 250.
Fattabur, Henricus Martini, reotor scolae Viburgensis 1616. 205.
Fattenborg [icke Fatlenberg!], Hans Henrik, f. 1769 f 1849. Dooent, slutligen professor
i orientaliska språk vid Åbo akademi. 246, 247, 252, 271.
Fellman, Abraham, f. 1754 f 1830. Adjunkt åt sin far i Limingo 1776 [?J. Kaplan i
Limingo 99; pastor i Pyhäjoki 1810. 52.
Fennia, se Finland.
Ferber, Johan Jakob, f. i Karlskrona 1743, j- i Bern 1790. Professor i fysik och kerni
i Mitau 1774; professor i mineralogi i S;t Petersburg 83. 72, 101, 114.

Fabritius, Johan, f. 1741

42
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Person, Fredrik Axel, f. 1719 f 1794. Grofve, riksråd

m. m. Den bokanto hattcliefen. 229.
Hans Axel, f. 1755 -j- 1810. General ote. Kansioi’ för Upsala akademi 1799. 240.
Fichte, Johann Gottlieb, f. 17G2 -j- 1814. Don bokanto filosofen. Professor i Jona 1793.
209.
1675. Friherro, riksråd in. m. Karl Xt:s lärare. HistoFigrelius, Edmund, f. 1622
riarum professor i Upsala 1650 Adlad: Gripenhielm. 170.
Finkenberg, Jakob Arvid, f. 1707 f 1798. Lojtnant. 154.
Jakobina Theodora, f. 1767 f 1828. Furogåondes dottor. Gift 1789 med professor
N. G. Sclmlten, 154, 161.
Finland. 3, 16, 17, 22, 23, 47, 67, SI, 92, 93, 104, 125, 131, 132, 139, 142, 143, 144
154, 155, 156, 157, 159, 162, 172, 179, 180, 194, 201, 203, 211, 221, 225, 226, 231|
237, 239, 240, 249, 250, 253, 254, 256, 259, 260, 262, 271, 272, 273, 274, 275, 280,
285, 293.
Finska hushållnings-sällskapet. 248, 256, 259, 262, 274, 275, 280, 281, 285.
Finska viken. 20.
Fithies änka. 62, 100.
Fjellström, prostinna. 109.
Flensburg, stad i Schloswig-Holstoin. 18.
Flintenberg, Johan David, f. 1762 f 1819. Docont i lärdomsbistorien vid Upsala akademi
1786; riksantikvario 93; slutligen skolrektor i Stockholm. 133, 137, 164.
Floderus, Johan, f. 1721 f 1789. Professor i grekiska språket vid Upsala akademi 1762.
147, 161, 171.
Floriin, Johan Gustaf, f. 1741 f 1808. Biskop i Västerås. 199, 229.
Florinus, Tomas, 1623 teologieloktor i Åbo skola, sonare vid Åbo gymnasium. 205.
Folco oller Folqvinus, Biskop i Finland på 1100-talet, 103.
Follingius, Petrus Nicolai, Biskop i Åbo 1558. 205.
Forselius, Lars, f. 1713 f 1799. Pastor i Suovesi. Gift med prosten Waniei dottor
Kristina. Wameus var gift i sitt tredje gifto med Porthans moster. 234.
Forsius, Henrik, f. 1733 f 1813. llektor vid trivialskolan i Helsingfors 1769—81; pastor
i S:t Michel 1782. 47, 220.
Forsman, Johannes, f. 1759 f 1818. E. o. bataljonsprodikant 1782; kaplan i Laihola
91; pastor i Lillkyro 1810. 11 [?], 63.
Fortelius, Gabriel, f. 1700 f 1788. Biskop i Borgå 1762. 50, 53.
Fougtiska huset i Åbo. 234.
Frankrike. 209, 268.
Frantsila, sooken i Uleåborgs l'ån. 99.
Franzen, Frans Mikael, f. 1772 f 1847. Den bekante skalden. 168, 174, 175, 179, 198,
206, 213, 215, 220, 221, 225, 226, 227, 232, 238, 239, 250, 256, 258, 260, 262, 265,
270, 273, 274, 275, 280.
Margareta Elisabet (Lilly), född Roos f 1806. Föregåondes hustru. 230, 250, 256.
Zakr., f 1787. Handlande i Uleåborg. F. M. Franzens far. 256.
Helena, f. Schalin, -J- 1811. F. M. Franzens mor. 256.
Fredenheim, Karl Fredrik, f. 1748 f 1803. Son tili ärkobiskop Mennander. Adlad
1772, hvarvid hän antog namnet Fredenheim. Förste expeditionssekroterare 1775;
t. f. statssekreterare 76; oeremonimästaro 80; kansliråd 92; öfvorintendent för
konungens konstsamlingar 95. 12, 63, 65, 70, 117, 119, .123, 136, 181, 183, 185,
233, 239, 245, 253, 286, 296, 297, 298.
Fredensköld, Nils. född Hasselbom 1731 f 1792. Assessor i Åbo hofrätt
hofrättsråd
69; adlad 70: Fredensköld; förestod landshöfdingeämbetot i Åbo två gånger. 37, 136.
*
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Fredrika Dorotea Wilhelmina, f. 1781 f 1826. Prinsessa af Baden, gift 1797 raed Gustaf
IV Adolf. 271, 272, 273, 277.
Fredrikshamn. 134, 193, 194, 195, 198, 200, 254, 262, 265.
Frenckell, Johan Krisloffer, f. 1757 f 1818. Magister 1778; akadomie boktryokare i Åbo.
91, 122, 163, 200, 237, 245, 255, 261, 263.
Frohberg (Fröberg), pseudonym för grofve G. Montjoie på hans nordiska resor. 204.
Frosterus, Erik, f. 1713 f 1788. Kaplan i Haukipudas 1737—1788. 30.
Jakob, f. 1711 -j- 1794. Föregåondos broder. Pastor i Locbteå 1755; prost 88. 109.
Johan, f. 1720 f 1809. Föregåondos bror. Pastor i Sotkamo. Troligtvis åsyftar
Porthan i brefvet tili Tulindberg den 5 juli 1791 denne Frosterus, ehuru hän i
misstag skrifver, att hän var prost i Paldamo. 177, 263.
Susanna, född Wallman, Johans fomte hustru. 109.
Fuss, Nikolaus, f. 1755 \ 1826. Borömd raatomatikor. Ledamot och sedermera ständig
sckreterare vid Votenskaps-akaderain i S:t Petersburg. 72.
Fåhrd, Johan, f. 1763 -j- 1829. T. f. läkare vid Åbo läns regeraento; assessor 1805. 189.

Gabriel, metropolit från S:t Petersburg, 101, 105.
Gadd, Per Adrian, f. 1727 -]- 1797. Professor i komi vid Aho akademi 1761; akadomie
liibliotokario 63—67. 6,9, 24, 29, 38, 43, 52, 57, 61, 63, 65, 70, 76, 78, 86, 88,
103, 104, 105, 170, 172, 219, 220.
-o
Gadelius, Erik, f. 1778 f 1827. Medicino doktor i Aho 1802; professor vid Karolinska
institutet i Stockholm. 273.
Gadolin, Jakob, f. 1719 f 1802. Professor i fysik vid Åbo akademi 1753; pastor i Äbo
domkyrko liuska församling 1752; i svenska församlingen 81; teologie professor
62; doraprost 79; biskop-prokanslcr 88. 6, 30, 33, 43, 51, 56, 59, 74, 84, 85, 87,
102, 108, 110, 114, 118, 123, 155, 212, 249, 251, 278, 283, 287.
Johan, f. 1760 f 1852. Föregåondes son. Magister i Upsala 1782; biblioteksamanuens i Åbo 84; slutligen komie professor 1797. 98, 108, 110, 116, 117, 123,
141, 142.
Gustaf, f. 1769 f 1843. Föregåondes bror. Bibliotoksaraanuons i Åbo 1789—95;
linguarum professor 95; teologie professor 1805; domprost 1812. 168, 169, 170,
172, 246, 247, 282, 283.
Daniel, f. 1722 •}■ 1796. Bror tili biskopen. Länelandtmätare i Äbo 1745; landskamrer 1756. 47.
Gahm, Sigfrid Lorens, f. i Småland 1725 f 1794. Student i Åbo 1749; on tid informator
på Koskis bruk i Bjärnå; kammarskrifvare i Krigskollegium. Bekant historisk
samlare. 64, 71, 84, 119, 164, 191.
Gamlakarleby, skola, stad m. m. 4, 21, 49, 61, 75, 155, 256,
Ganander, Kristfrid, f. 1741 -j- 1790. Bekant författare. Kaplan i Frantsila 1775. 99,
110.
Magdalena Erici, född Sinius. Föregåendes hustru. 176.
Gatterer, Johann Christoph, f. 1727 f 1799. Professor i historie vid universitetet i Göttingen. 251.
Geist, N. N., land-chirurgus i Libelitz. 52.
Genealogia sursilliana. 54, 70, 89, 107.
Genesis. 234.
Genua, stad nti Balien. 50.
Georg eller Jurji Danilovitsch, rysk storfurste på 1300-talet. 194.
Georgi, Johan Gottl., f. 1729 f 1802. Förste kejserlige kollegie-råd. Kemist vid Vetenskaps-akademin i S:t Petersburg. 72, 141.
1

■
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Georgii, Karl Fredrik, f. 1716 f 1795. Professor i historio vid Upsala akademi 1753. 97.
Per Evert, f. 1759 -f- 1808. Föregäendes son. Assessor i Åbo hofrätt 1789;landshöfding i Stockholms län 1802. 97.
Georgius [?J. 193.
Germania
Tyskland. 205, 206.
Gezelius, Georg, f. 1735 f 1789. Kyrkoherde i Noriko; skriftställaro. 286, 289.
Gillberg, Karl Gustaf, f. 1774 f 1855. Svensk teoknare och litograf. 284.
Gisius, Tidem, Biskop i Culm. 80.
Gjörwell d. ä., Carl Christoffer, f. 1731 f 1811. Vioobibliotekario vid Kongi, biblioteket i Stockholm; assessorstitel. 8,9, 10, 63, 118, 131, 134, 202, 227, 228, 232,
239, 241, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 283,
284, 285, 286.
d. y., Carl Christoffer, f. 1766 ■{• 1837. Förogäendes son. Arkitekt; professors titel.
242, 243, 251, 273.
von Glan, Joachim, f. 1720 •]- 1798. Hofrättsråd i Aho 1770; vicolandshiifding i Aho
Uin. 31, 59.
Glansenstjerna, Lars Reinhold, f. 1744. Kapien i
Anjalaman: Jlyddo tili Ryssland. 126, 127, 128.
Glörfelt, svensk goneralkonsnl i Köpenhamn. 258.
Golius, Jakob, f. 1596 f 1667. Holländsk orientalist. 167.
Golowin, akadeiniker i S:t Petersburg. 72.
Gottmarck, Johan, f. 1726 f 1812. Toologio loktor i Västerås; prost. 209.
=

*

*

armon;

Grabbe, se Grobben.
Granberg, f 1779.
Grannas Kari vår,
Gregorius IX, påfve
Gregorius. 141.
Greifswald, stad i

Kopinan i Äbo. 15,
politisk visa. 212.
1227—1241. 135.

Tyskland. 242.

Grislohamn, hamnplats vid Ålands haf, i Stockholms län. 45, 284.
Nicolaus, skolläraro i Viborg 1536. 205.
Grubbe, Petr. P. Disputerado 1653 i Upsala. 170.
af Grubbens, Mikael, fudd Grubb 1728 f 1808. Vistades länge i Kina; direktor för
svenska ostindiska korapaniot 1766; adlad 68: af Grubbens; komraerseråd 1770. 44.
Grumnaeus, Bero A. Disputerado 1653 i Upsala. 170.
Guarnaccius. 241.
Gummer, Henrik Reinhold, •{- 1803. Vice-notarie i Äbo hofrätt; titulär protokollsekreterare. 176, 285.
Gustaf I, konung i Svorgo. 205.
Il Adolf, d:o d:o. 118, 124, 125, 252.
d:o d:o. 10, 15, 19, 30, 40 [?], 47, 77, 79, 84, 90, 102, 106, 108, 110,
111
114, 116, 117, 120, 123, 131, 15G, 176, 177, 182, 191, 210, 235, 236, 263.
IV Adolf, d:o d:o. 81, 131, 211, 217, 218, 219, 225, 230, 231, 240, 245, 254, 255,
260, 262, 267, 269, 270, 271, 278, 274, 275, 277, 280, 282, 288, 289-290, 295.
Guthryska tomerne. 281.
Gyldenstolpe, Edvard, f. 1726 f 1789. Kapton; gjorde vidsträkta resor i Europa; utgifvaro af ett par historiska skrifter. 75.
Nils Filip, f. 1734 f 1810. Grefve. Föregåondos småkusin; Landshöfding etc.
Guvernör för Gustaf IV Adolf soin kronprins, 1792. 187, 188.
se Wexionius.
Gylling, Fredrik, f 1783. Sockneadjunkt i Pargas 1765. 78.
Gåhlros, Karl Otto, f 1795. Akademie-vaktmästare i Äbo. 98.
Grobben,

Göteborg—Hassel.
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Göteborg. 107, 142, 281.
181, 292.
Göttingen, stad i Tyskland. 15, 28.
Göttingisobc Anzeigen. 280.

Götiin.

Haag, stad i Holland. 24, [125 ?], 126.
Ha(a)rlman, Johan, f. 1682 -j- 1737. FilosoSe professor i Åbo 1722, toologie professor
1737. 40, 287.
Maria, född Sundenius. Föregåendes bustru. 287.
Jakob, f. 1717 f 1788. Föregåendes son. Logices et metapbysioes professor i Åbo
1767; teologie professor 72; biskop-prokansler 76. 31, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45,
47, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90,
92, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 116, 123, 136, 156, 158, 163, 164, 173,287,296,297.
Eleonora Elisabeth, född de la Myle 1726 f 1810. Föregåendes bustru. 62.
Johan, f. 1725 [?] f 1787. Bror tili Jakob. Medicine doktor i Upsala 1754; assessors titol 61; medicine professor i Åbo 65; donator tili Åbo akademi. 24, 30, 40,
43, 49, 56, 58, 60, 61, 63, 73, 75, 98, 108, 114, 1)6, 117, 120, 121, 148, 159,189.
Gabriel Erik, f. 1757 -j- 1815. Kusins son tili föregåendo. Medicine doktor i Åbo
1781; medicine professor 1784; adlad 1810: von Haartman; ordförando i Collegium
medioum 1811; lodamot i rcgoringskonsoljen s. ä. 98, 108, 117, 121, 157, 159,
161, 185, 187, 234, 251.
Fredrika Lovisa, född von Mell 1770 f 1792. Föregåendes första bustru.
Fredrika Sofia, född Fock 1777 f 1849. G. E:s andra bustru. 251.
Haga Comitis
Haag [?]. 125.
1788 ellor 1789. Linguarum orientalium professor i Upsala.
Hageman, Johannes N.,
161, 162, 168, 174, 175, 181, 191, 234.
Hagman, Johannes, f. 1772 f 1835. Nådärsprodikant i Laukas 1797; slutligon kaplan
i Asikkala. 219, 220.
Hahr, Eva Kristina, f 1793. Gift 1) med pastor Jakob Krook i Hollola, 2) med pastor
Henrik Hylleen i Hollola, 242.
Halikko, socken i Åbo ocb Björnoborgs län. 256, 285, 286.
Halldin, J. G., f. 1737 1825. Publioist i det oppositionella lägret under Gustaf lILs
tid. 250.
Halle, stad i Tyskland. 15, 28.
Hallenberg, Jonas, f. 1748 f 1834. Bikshistoriograf 1784; riksautikvarie 1803. Be-,
kant historieskrifvare, filolog, numismatiker. 113, 114, 119, 120, 123, 125, 245
246, 247, 252, 267, 268, 271, 272, 289, 290.
Hallenberg, Karl Arvid, f. 1737 f 1803. Assessor i Åbo hofrätt 1771; vioe president
88; president 99. 140.
Hallerus. 175.
Hallis, fors i Aura å. 102.
Hamburg, stad i Tyskland. 25, 27, 102, 125, 126.
Hammondus. 139.
Hangö, udde, fästning. 153, 157, 211, 212, 271, 275.
Hariri, Abu Mohammed, f. 1054 -j- 1122. Arabisk författare. 247.
Harte. 124.
Hassel, Henrik, f. 1700 f 1776. Eloquontise professor i Åbo 1728; kansliråd 73; afsked 75. 11, 12, 57, 59, 61, 63, 65, 135, 147, 181, 237.
Kristina Margareta, född Palön 1714 -j- 1800. Gift 1) med pastor Gregorius Stenman,
2) med förogående. Syster tili C. F. Mennanders första fru. 42, 50, 51, 62, 65,
83, 89.
=

*
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Hassel—Hevelius.

Hassel, Henrik Johan, f. 1772 f 1800. Professorns sonson. Slutligen vioe advokatfiskal i
Åbo hofrätt. 180 [?].
Hasselius, byggmästare i Åbo. 62.
Hasselska gården i Åbo. 80.
Hastfehr, Berndt Johan, f. 1737 f 1809. Friherre. Öfverste vid Åbo läns infanteriregemente. Anjalanaan. 88, 126, 160.
Ulrika Helena, -[• 1776 eller 1777. Dotter tili domprosten Pryss’ andra hustm
Barbro Helena i hennes förra äktenskap mod ryttmästaren Joh. Jak. Hastfehr.
Hustru tili professor Bilmaidr. 11.
Hatanpää, egendom invid Tammerfors. 285.
Hattula, sooken i Tavastehus län. 44, 84.
Hauko, d:o d:o. 202.
Haukipudas, kapell under Kiiminki sooken i Uleåborgs län. 30.
Havercampus, Sigebert, f. 1683. Holländsk filolog ooh numismatiker. 141.
Hedberg, Henrik, f. 1718 j- 1791. Kaplan i Öfvorvetil 1759. 75.
Johan, f. 1760 f 1786. Fcirogäendes son. Sookneadjunkt ooh podagog i Brahostad
1783. 63.
Hedvig af Holstein, Magnus Ladulås’ geraål. 245.
Hegelmayer.

164,

Heikkilä, kungsgård i S:t Karins sooken.
egendom i Lundo.

Heinats.

32,

178.

250.

Heinola. 20, 112.
Heinricius, Gabriel, f 1785. Filosotie adjunkti Åbo 1746; sjuklig, hvarför lian tog afsked
samt orhull profossors titol 55; lefde i stort bctryck. 73
Heldtens ränna. 32.
Hellenius, Karl Niklas, f. 1745 j- 1820. Botanioes domonstrator i Åbo 1778; professori
ekonomi ooh naturalhistorio 93; emoidtus 1816, hvarvid hän adlades ooh tog naranet
von Hellens. 29, 30, 33, 39, 60, 61, 68, -64, 65, 71, 83, 86, 90, 98, 102, 103, 148,
157, 161, 189, 228.
Helsinge, sooken i Nylands län. 202.
Helsingborg, Johan, f. 1746 [?] j- 1812. Pastor i Letala 1780. 76.
Helsingfors. 19, 22, 47, 93, 99, 135, 157, 189, 202, 212, 271, 273, 275.
Helsingius, Daniel, f. i Finland 1717 -j- 1774. Student i Åbo 1732; assessor i Antikvitetsarkivot; bekant pamdettist, kallad „den svensko Thersites 11 . 9.
Helsingiir, stad i Danmark. 226, 258.
Helvelius, Claude Adrien, f. 1715 f 1771. Fransk tilosof. 207.
Helwig, J. J. Skref på tyska om Rysslands lagar. 199.
Henrik, „biskop“. 239.
Herculansko monumentorne, (antiquiteterne), se Monumenta.
Herkepseus, M,, saltpetersjuderi-inspektOr. 49.
Hermansaari. 37.
Hermelin, Samuel Gustaf, f. 1744 f 1820. Friherre. Bärgsråd. Den svenska kartogralins grundläggaro. 231.
Hermä, se Ala-Härmä.
HernOsand, stad i Svergo. 230.
Herspruk. 124.
Hesselius. 141.
Hessen-Darmstadt, prinsen af. 77.
Heurlin, Samuel Wilhelm, f. 1775 f 1809. Lektor vid gymnasium i Borgå. 236.
Hevelius, Johannes, f. 1611 f 1687. Tysk astronom. 141.

Heyne—Hylleen.
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Heyne, Christian Goltlob, f. 1729 -j- 1812. Professor i vältalighet och universitets-bibliotckario i Göttingon. 27.
Hirn, Daniel, f. 1744 -j- 1822. Pastor i Sjundeå 1780; i Janakkala 93; i Kimito 1805.
Gift med Beata Katarina, fOdd Haartman. •{• 1785. Syster tili professor Gabriel
Haartman. 73, 159.
Hisinger, Johan, född Hising 1727 -|- 1790. Bärgmästare; assessors titel 1758; brukspatron;
adlad 70: Hisinger; bärgsr&d 78; donator tili Åbo akademi. SG, 58, 60, 75, 83,
98, 114.
Magdalena Katarina, född Wittfoolh 1734 -j- 1782. Föregäendos bustru. 60.
Johanna Barbara, f. 1762 -]- 1836. Dotter tili föregåonde. Gift 1) med grefve J.
Fr, Aminoff och 2) franske fältmarskalken J. de Lancy. 83.
Hjerta, Lars Filip, f. 1747 j- 1791. Öfverstoliijtnant yid Savolaks fotjägare; „reste ur
rikot tili Holland“. 83.
Adam, f. 1755
1818. Föregåendes bror. Major vid Björneborgs regemente;
seknndchef för Nylands jägare ote. 83.
Wilhelmina, född v. Troil 1756 f 1821. Lars Filips bustru; dotter tili ärkebiskop
v. Troil. 83.
Brita Eleonora, \
Barn tili Lars Filip. 83.

Gustaf Adolf,
Hoeschel. 141.
de Hofman, Hans, f. 1713 f 1793. Dansk bistoriker oob kartograf. 226.
Hol(l)berg, Esaias, f. 1738 -f- 1798. Kaplan i Vehmo; bärtiglig hofpredikant. 33.
Holland. 19, 126, 127, 289.
Hollola, bärad, socken i Tavastobus län. 202, 242.
Holmberg, Mikael, f. 1745 -j- 1813. Laborator vid Yotenskaps-akademin i S:c Petersburg 1771—74; e. o. komie adjunkt i Åbo 79; e. o. kemie professor 92; hofapotekare i Gatschina invid S:t Petersburg 1795. 78, 108, 189.
Holmbergson, Johan, f. 1764 j- 1842. Slutligen juris professor i Lund. 289 [?].
Holmgårds län. 202.
Holmudd, Gabriel, f. 1720 -f- 1795. Kaplan i Pedersöro 1757; pastor i Malaks 1783.
75, 107.
Susanna Kristina. Föregåendes bustru. Dotter tili prosten Johan Al(f)tan i Loobteå.
von Hontheim, Johann Nicolaus, f. 1701 f 1790. Biskop i Trior. 29 [?].
Horalius, den bekanto romersko skalden. 53, 69.
Horn tili Aminne, grefvarna. 256, 285.
Hortelius, Johan, f. 1688 f 1781. Pastor i Nyby 1738. 51.
Hulthin. 289.
Hummer, translator. 180.
Hupel, August Wilhelm, f. 1737 f 1819. Pastor i Bcks närä Dorpat. Grundlig kännare
af estniska språket etc. 54, 110.
Hvad nytl, Hvad nytt? En 1 Göteborg på 1770-talet utkommando tidning. 7.
Hvittis, socken i Åbo ooh Björneborgs län. 34, 77.
Hiibner, Johann, f. 1668 f 1731. Tysk läroboksförfattare i historie, geografi eto. 251.
1830. Adjunkt i orientaliska språk vid akademin i Lund
Hylander, Andreas, f. 1750
1782; teologie professor där 1806. 108.
Hylleen, Henrik, f. 1718 j- 1804. H. G. Portbans informator. Slutligen pastor i Hollola.
239, 242.
Eva Kristina, född Hahr och första gången gift med pastor Jakob Krook i Hollola.
242.
Henriette, född 1792. Dotter tili föregående. Gift med häradshiifding Karl Gustaf
Krook. 242.

J
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Tavastland. 23.

Hällström, Gustaf Gabriel, f. 1775 f 1844. Professor i fysik vid Åbo akademi 1801,
senare i Helsingfors. 300.
Häringe, fideikomraissegendom i Stockholms iän. 125.
Härmä, se Ala-Härmä.
Härtigen af Småland, se Karl Gustaf.
Härtigen-Regenton, sodermera Karl XIII af Sverge. 217.
Hästesko, Johan Henrik, f. c. 1740 -J- 1790. Öfverste i Åbo I'äns infanterirogemente.
Bekant Anjalaman. 160.
Höckerl, „flsoal“. Måhända en son tili Samuel Höckert, pastor i Euraåmiune. 178.
Högman, David Erik, f. 1733 f 1781. Pastor i Utsjoki 1766. 44,
Höst, Jens Kragh, f. 1772 -f- 1844. Dansk författaro. Assessor. Utgifvare bl. a. af
Nordia, [1795?]. 224, 225, 250, 257, 258, 259, 283.
Höök, Nikolai. E. o. eskvadrons-predikant vid lifdragonerne. 59.

Idman, Nils, f 1716 f 1790. Pastor i Hovittis ; telogie doktor 1779. 76.
Gustaf, f. 1723 j- 1795. Föregåendes bror. Hofrättsråd i Åbo 1768; lagraan i
Usterbottens lagsaga 1776; afsked 93. 62.
Gustaf Nils, f. 1752 f 1807. Son tili Nils. Eskvadrons-predikant vid lifdragonerna
1776; pastor i Pälkäne 79, sedän hän på grnnd af kongi, dispens erhållit förslagsrum tili tjänsten. 44, 55.
Iggeström, borgmästaro i Norrköping [?]. 180.
Ignatius, Johan, f. 1721 •{• 1788. Hofrättsråd i Åbo 1768; vioepresident 1776. 31, 34,
43, 61, 83, 95.
Lovisa Margareta, f. 1757 j- 1811. Pöregåendes brordotter. Qift med lektor Isak
Nordberg. 99.
Bengt Jakob, f. 1761 -j- 1827. Sockneadjunkt i Sahalaks 1780; kaplan i Åbo dorakyrko svenska församling 84; slutligon pastor i Ulfsby. 99, 104.
Ilmola, socken i Vasa län. 286.
Ilomants, socken i Kuopio län. 21.
Indrenius, Emanuel, f. 1753 f 1816. Domprost i Fredrikshamn 1792. 193, 200.
Ingermanland. 226, 254, 267.
o
Ingman, Alexander, •{• 1795. Docens, först eloquentiae, sodan pooseos, i Åbo. 57, 236.
Inochodsof, P. 8., astronom vid Vetenskaps-akademin i S:t Petersburg. 72.
Irjante, by i Euraåminne socken. 177.
Isbois, se Ispois.
Iser. 280.
Ispois, egendom i S:t Karins socken. 42, 50, 80.
Istmenius, Isak Jakobi [ickc Ytmenius !] f 1658. Phys. professor i Upsala 1641. 170.
Kalien. 268.

Jablonski, Daniel Ernst, f. 1660 f 1741. Preussisk toolog. 175.
Jacobseus, Matthias, „S. S. Th. prssl. Wiburg“. 205.
Jakobstad. 19, 81, 274.
Jakutsk, stad i Sibirien. 72.
Jansson, Johan, f. 1724 f 1797. Häradshöfding i Öfro Karelen; lagman.
Jena, stad i Tyskland. 209.
Jenaische Litteratnr-Zeitung. 207, 280.
Jeremias, profeten. 28.
Joannes de Capua.
Jobs bok. 237.

136.

65, 99, 108.

Jnkkis—Kalajoki.
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Jookis, sooken och gods i Tavastehus län. 275.
Johannes, aposteln. 95, 234.
Johannes Erasmi, skolmästare i Wiborg på 1500-talet. 205.
von Hoyen, -j- 1535. Grefve. Riksförrädare. Svåger tili konung Gustaf I. 205.
—de Laot. 141.
Nlagni f. 1488 J 1544. Prelat; Ustorieskrifvare. 170, 178.
Jorois, sooken i S:t Miehelä län. 100, 202.
Josua bok. 28.
Jokela, egendom i Nastola sooken. 126, 128.
Johan 111, Sverges konung. 15, 44, 49.
Johnsson, Karl Fredrik, f. 1759 f 1832. Skolkollega i Björneborg ooh Vasa; rektor i
Bjömeborg 1805; professors titel. 50, 52.
Journal des savants, literaturtidning i Paris, grundad 1665. 7.
Journal for svensk litteratur, tidskrift, utgifven 1797—1802 af G. A. Sil(f)verstolpe.
(

-

272.

Julin, Henrik, f. 1731 f 1783

[I texten står Julen, enligt Porthans manuskript].

[?].

Hospitalspräst i Åbo 1761. 69.
Jung, skrifvaro vid postvärket i Åbo.
Jurji, se Georg.

94.

Jusleen (Juslån), Petter, f 1776. H. G. Porthans morbror. Hofrättsråd i Åbo 1762. 11.
Johanna, född Paldn. Föregåondes hustru. 11.
Pehr, (Petter) f. 1739 j- 1794. Föregåondes son. H. G. Porthans kusin. Assessor
i Åbo hofrätt 1773; ledamot i Högsta domstolen 89—93. 5,7, 42, 45, 46, 62, 64,
73, 74, 96, 103, 106, 109, 115, 117, 121, 123, 179, 185, 186, 187, 188, 233, 234.
Hedda Juliana, född Ziervogel, f 1825. Förogåendes hustru. 42, 46, 117, 123,
219, 223.
Fredrik, f. 1748 eller 1750 j- 1803. Bror tili Pehr. Sokreterare i Vasa hofrätt
1776; assessor, hofrättsråd där; ledamot i Högsta domstolen 1800. 7, 11, 62.
Juslenius, Daniel, f. 1676 f 1752. Bokant författare. Linguarum professor i Åbo 1712;
slutligen biskop i Borgå, 1734, ooh i Skara 1744. 50, 99.
Kristina. Föregåondes brordotter. H. G. Porthans mor. Se Porthan.
Margareta. Föregåondes syster. Gift med proston Wanseus i Orivesi. 234.
Justander, Johan, f. 1714 -j- 1775. Observator vid geografiska kommissionen i Finland.
6, 7.
Juusten, Paul, *) f. o. 1516 •}• 1576. Biskop i Wiborg och Åbo. 14, 15, 36, 40, 49, 54,
86, 91, 103, 117, 119, 120, 129, 135, 139, 142, 181, 205, 206, 224, 227, 228, 230,
249, 258.
Katarina. Furegåendes sondottor. 54.
Juva öfvergård ooh nedergård i Halikko sooken. 286.
Jägerhorn, Anders Johan, f. 1757 f 1825. Kapten vid Nylands dragoner. Anjalaman.
160.
Jämsä, sooken i Tavastehus län. 202,
Kainu eller Kainunmaa. 23.
Kajaneborg, län eto. 75, 177.
Kalajoki, sooken i Uleåborgs län.

30, 44, 108, 109.

*) Att hän skulle haft en son med nanmet Paul, såsom Porthan uppger i sitt
bref tili Mennander af den 23 april 1779, känner man oj. Möjligen är det därstädes
fråga om sonen Johan, som var ryttmästaro. (Se Akianders Herdaminne I, pag 25, ooh
Gabr. Lagus „Ur Viborgs historia 1' 11, pag. 94).
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Kalm—Klingspor.

Kalm, Per, f. 1716 f 1779. Ekononne professor i Åbo 1747. 14, 19, 24, 39, 60, 78,
87, 122, 134, 145, 149, 189, 199.
Anna Margareta, född Sjöman. Förogåendes hustm. Gift fiirsta gången mod prosten öfver svenska fiirsamlingarna i Amerika Job. Sandin. 41, 65.
Per Gabriel, f. 1753 f 1795. Förogåendes son. Kapten, senaro major vid Nylands
dragoner. 134, 135, 145, 152, 159.
Kalmska kuset.

63.

Kammecker, Martin, f. 1698 f 1757. Superintendent på Qotland. Bekant bokkännare
ock författare. 135.
Kampherus.
141.
Kansler för Åbo akademi: okt. 1772—juni 83: so Scheffer, Ulr.
juli 1783—soptomber 91: se Sparre, C,
september 1791—november 92: se Armfelt, G. M.
1793—1809: se Wachtmeister, C. A.
Kant, Immanuel, f. 1724 -j- 1804. Don berömdo fllosofen. 208, 209.
„

„

„

„

„

Karelen.

„

21, 23, 132, 192.

Karis, sooken i Nylands län. 86.
23.

Karjalaumaa

Karkku, sooken i Åbo ock Björnekorgs län. 88.
Karl XI, konung 1 Svergo. 73, 154, 267.
XII,
267.
kärtig, sodermera Karl XIII, f. 1748 j- 1818. Qifte sig 1774 med Hedvig Elisaketk Ckarlotta af Oldenburg-Delmenkorst. 20, 70, 108, 220.
Karl Gustaf, f. 1782 f 1783. Gustaf lll:s andro son; kärtig af Småland. 63, 73.
Kastolkolm, slott ock kungsgärd på Åland. 61.
Katarina 11, Rysslands drottning. 72, 76, 101, 177, 254.
Kauppi, Johan Johansson, kondo. 177.
Kazi, ungorsk kistorieskrifvaro. 124.
Keckman, kandlande, senare kommorsoråd; F. M. Franzåns styffader. 256.
Ke(c)kovius, Anders, f. 1743 j- 1807. Rogcmentspastor 1780; pastor i Uloåborg 91 ;
kontraktsprost 99. 61.
Koitele, sjö i Wiitasaari, Konginkangas m. li. sooknar. 81.
Kellgren, Johan Henrik, f. 1751 j- 1795. Don bokanto skaldon. Doccnt i vitterketon
vid Åbo akademi 1774; lämnade Finland 77; konungons kandsekrcteraro ote. 149,
250, 262.
Kelviå, sooken i Vasa län. 106.
Kemi, sooken i Uleåborgs län. 100, 106.
Kemiträsk, d:o d:o. 37.
Kempe, ainanuens vid Kongi, bibliotekot i Stockholm. 27.
Kiel, stad i Tyskland. 209.
Kimito, sooken i Åbo ock Björnekorgs län. 43, 76.
Kisko, d;o d:o. 83, 88.
Klick, Karl Henrik, f. 1753. Major. Anjalaman. 160
Klingenstjerna, Samuel, f. 1698 f 1765. Professor i matomatik, senaro i fysik, vid Upsala
akademi. 281.
Klingius, Zakarias, f. 1603 f 1671. Förogåendes farfar. Biskop i Göteborg. 281.
Klingspor, Adolf Magnus, f. 1647 j- 1701. Ofversto vid Nylands oek Tavastekus kavalien; vioe landshöfding i Helsingfors 1697. Hän stupado ioke, såsom Porthan uppger, vid Clissow. 152, 154, 158.
Wilhelm, f. 1747 f 1810. Grofve. General, fältmarskalk etc. Qonoral-en-ckef i
Finland 1790, 1793 ooh 1802. 210, 211, 218, 274.
„

-.

„
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Klingspor, Hedvig Ulrika, fiidd v. Willebrand 1765 -j- 1795. Forogåondos hustru. 274.
Otto Reinhold, f. 1750 -j- 1802. Frihorre. Bror tili Wilhelm. ÖfverstolOjtnant i
armen; major vid Björnoborgs infanteriregeraonto. Anjalaman. 160.
Klostorgatan i Aho. 34.
Knös, Olof Andersson, f. 1756 f 1804. Dooent ooh (1784) o. o. adjunkt vid akademin
i Upsala; loktor i grekiska språkot vid Skara gymnasium 96. Framståondo bibliognost ooh historiker. 133, 137, 138, 148, 163, 164, 185, 191, 196, 233.
Kolbe. 248.
Korois, homman i Pikis socken. 104.
Koppe, toologio profossor [?] i Göttingen. 26.
Kotelnikoff, S. K., f 1806. Rysk matomatiker. 57, 72, 101.
Kotka, fästning. 211.
Krabbe, Karl Fredrik, f. 1738 f 1811. Assessor 1775 ooh hofrättsråd 82 i Vasa hofrätt; landshöfding i Vasa län 1794. 107.
Kraftman, Anders, f. 1711 f 1791. Historiarum et moralium loktor vid Borgå gymnasium. Erhiill entledigande 1776. 93.
Anna Elisabeth, f. Heinzius, f 1800. Fiirogåondos hustru. Mormor tili profossor
A. J. Lagus. 246.
Kreander, Salomon, f. 1755 f 1792. Dooent i ekonomin 1776; okonomie profossor cftor
Kalm 1780. 10, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 57, 60, 61, 65, 69, 73, 74, 85, 87, 104, 117,
120, 122, 123, 148, 149, 151, 189, 296, 297.
Kristian I, Danmarks konung. 239.
d:o
d:o.
Il,
239, 249.
IV,
d:o
d:o.
141.
Kristina, Sverges drottning, 23, 113, 119, 144, 270.
socken i S:t Michels län. 261.
Kristinestad. 21, 107.
Krogius, Paul, f. 1724 f 1792. Domprost 1769 ooh biskop 89 i Borgå; toologio doktor
i Greifswald. 42, 50, 88, 123.
Samuel, f. 1728 f 1796. Bror tili Paul. Pastor i Rantasalmi 1766. 202.
Gabriel, f. 1733 -J- 1807. Fiirogåondos bror. Pastor i Rautalampi 1773. 202.
Gabriel, f. 1770 f 1830. Forogåondos son. Slutligon pastor i Leppävirta. 172.
Kronoby, socken i Vasa län. 10, 14.
Krook, Gustaf, f. 1704 f 1782. Länekamrer i Åbo ooh Björneborgs län 1743. 43, 83.
Johanna Elisabeth, f. 1747 f 1788. Fiiregåendes dotter. Gift 1783 med bärgsrådet
Hisinger. 83.
Karl, f. 1723 -j- 1776. Brorson tili Gustaf. Juris doktor i Upsala 1752; assessor
i Åbo hofrätt s. å.; hofrättsråd 60; lagman 67. 43, 242.
Wendla Charlotta, född Cedermarck 1735 f 1782. Fiirogåondos hustru. 48.
Jakob, f 1768. Pastor i Hollola 1750. 242.
Eva Kristina, född Hahr. Fiirogåondos hustru. 242.
Kuhlman. 180.
Kuhmois, socken i Tavastehus län. 219.
Kumo älf, sookon. 34, 247, 249, 252, 271, 274, 282.
Kuopio, län, stad m. m. 19, 20, 52, 107, 202.
Kuppis, hälsokälla invid Åbo. 32, 33.
Kurck, Arvid Fredrik, f. 1735 f 1810. Grefvo. President i Vasa hofrätt. 131, 132.
Claes Arvid, f. 1769 f 1834. Friherre. Aflägson släkting tili föregåendo. Assessor
i Åbo hofrätt; slutligon president i Kammarrätten. 181, 132.
Kuusamo, sooken i Uleåborgs län. 17, 37, 106.
Kvarken. 161, 283.
-
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Kymmene, älf, socken m. m. 20, 21, 273, 27G.
Kymmenegårds
län. 202.
o
Kyrö, (= Tavastkyrö), socken i Åbo ooh Björneborgs län. 88.
Kfittner, K. G., Tysk resenär 284.
Kästner, Abraham Gotthelf, f. 1719 f 1800. Professor i matomatik oeh fysik vid universitetet i Göttingen; direktor för dess asfcronomiska observatorium; skald. 25.
Köpenhamn. 18, 140, 141, 226, 258, 259.
•

Ladau, Gustaf Wilhelm, f. 1765

0

1833. Kapien undcr 1788—9O ars krig. Anjalaman.
Sedermora postdirektör, senator elo. 160.
Ladoga, sjö. 20.
Lagerborg, Johan Adolf, f. 1753 j- 1805. Häradsliöfdiug i Yirmo ooh Masku domsaga
1780; lagraan i Åbo ocli Björneborgs lagsaga 1793. 55, 88.
Johanna Wilhelmina, f. 1757 f 1810. Förogåondes systor. Gift 1) mod professor
Nils Avellan, 2) med sedermora lagman Johan Smaldn. 108.
Lagerbring, Sven, se Bring.
Lagerflychfska sterbhuset. 95.
Lagus, Johan, f. 1725 -j- 1762. Ansökto docontur i Åbo 1751 och 1752; pastor i Sotkamo 1756. 7 [?J.
Elias, f. 1741 j- 1819. Förogåondes bror. Pastorsadjunkt i Kuusamo 1759; pastor
i Mouhijärvi 97, i Töfsala 1805; teologie professors titel 1818. 17.
Johan, f. 1733 -f- 1806. Slutligen pastor i Idensalmi. 246.
Anders Johan, f. 1775 [?] -j- 1831. Föregåendos son. Professor i logik ocli motafysik vid Äbo akademi; senaro professor i filosofi, i teologi. 245, 246, 266, 282.
Laihela, socken i Vasa iän. 17, 63.
Laihiander, Johan, f. 1720 f 1794. Pastor i Eura 1748; titulär teologie professor 65;
pastor i Närpes 69; teologie doktor 79. 61.
Lamberg, f. 1719 f 1780. Eiskop i Göteborg 1760. 78, 281.
Lampis, socken i Tayastehus län. 202.
Langebek, Jakob, f. 1710 f 1775, Dansk liistorieforskaro. 225, 259.
Lapptnarken. 17, 107, 204.
Lappo, socken i Vasa län. 109, 120.
Lappträsk, socken i Nylands län. 202.
La Tocnaye, fransk resenär. 284.
Laukas, socken i Vasa län. 202.
Laurseus, Alexander, f. 1758 -j- 1832. E. o. oskvadrons-predikant vid lifdragonemo 1780;
regementspastor där 83; pastor i Lojo 1816. 59, 75.
Laurentinus, Petrus L. Disputerade i Upsala 1646. 170.
Lavater, Johann Kaspar, f. 1741 f 1801. Bekant schweizisk fysiognoraist och författaro
af uppbyggolseskriftor. 134.
Laxman, Erik, f. 1737 f 1796. Student i Åbo 1757; skolläraro i S:t Petersburg 62;
pastor i Barnaul 64; lodaraot af Vetenskaps-akademin i S;t Petersburg 70; bärgsråd i Nertschinsk 80. 8,9, 57, 72.
Lebell, Fredrik, f. 1752 -J- 1819. Vicepastor i Ulfsby 1779; pastor där 86; titulär professor, teologie doktor. 44, 274.
Eva Albertina, född v. Willebrand 1757 f 1813. Föregåendos hustru. 274.
Lefrdn (Lefren, Lefreen), Lars, f. 1722 f 1803. Bibliotekario vid Åbo akademi 1770
linguarum professor 72; teologie professor 84. 4,5, 10, 15, 80, 47, 69, 74, 79,
80, 85, 86, 90, 92, 95, 96, 103, 110, 148, 151, 282, 283, 285, 289.
Johnna Sofia, född Leijonancker 1741 -j- 1804. Föregåendes hustru. 285.
Karl Adolf, f. 1779 j- 1854. Föregåendes älsto son. Öfvoi'sto m. m. 285.
—■

Lehnberg—Linköping.

341

Lehnberg, Magnus, f. 1758 f 1808. Don bokante biskopon. 187, 229.
Leijonstedt, Olof Wilhelm, f. 1752. Grefve. Öfverstelöjtnant vid Tavastohus rogomente;
öfverste i armon. Anjalaman. 160.

Leipzig, stad i Tyakland.

15, 28, 216.

Lejonankar, Gustaf Adolf, f. 1747 f 1805. Öfverste i flottan. 285.
Lempereur, Constant, boktryekaro [?] i Loidon på 1600-talot. 49.
Lencqvist, Erik, f. 1719 -j- 1808. Slutligen pastor i Orivesi 1773; tcologio

doktor 1778.

50, 264.
Brita Magdalena, född Röring. Föregåendos Imstrn. 74.
Kristian Erik, f. 1761 -j- 1808. Förogåondos son. Kaplan i Lokaiaks. 50,52, 57,59,236.
Lengbiom, Kristian, f. 1759. .T. H. Kellgrons (half-)systerson. Advokatfiskal. Utgifvaro,
onligt Kellgrons förordnande, af hans valda skrifter, 1796. 262.
Lengnich. 141.
Lenz. 284.
Leopold, Wilhelm, f. 1726 f 1797. Häradshöfding i Hollola domsaga. 88.
af Leopold, Karl Gustaf, f. 1756 f 1829. Den bokante skaldon. 130, 229,257,261,262.
Less, toologio professor vid universitetet i Qöttingen. 26.
Lessing, Gotthoid Ephraim, f. 1729 f 1781. Don bekante skaldon. 26,
Lotala (Lätala), sockon i Åbo ocb Björneborgs län. 33, 76, 77.
Leth, Simeon, rektor i Viborg 1540. 206.
Levin, Gustaf, f. 1753 f 1809. Sockno-adjunkt i S:t Marie 1777; slutligen pastor i Kiikala 1786. 74.
Lexell, Anders Johan, f. 1740 f 1784. Astronomie professor vid Votonskaps-akademin
i S:t Petersburg 1771; utnämd professor i Åbo 75 (mon tillträddo aldrig befattningon). 8, 31, 37, 67, 101, 114.
Libolits, sockon i Kuopio län. 21, 52, 86, 93, 100.
Lichtenberg, Georg Christoph, f. 1742 -J- 1799. Professor i matematik vid universitetet i
Göttingen. 25.
Lidbeck, Anders, f. 1772 f 1829. Bibliotekarie vid Lunds akademi 1799; professor i
ostotik där 1801. 280.
Liddn, Johan Henrik, f. 1741 f 1793. Histor. adjunkt i Lund 1770; profossors titel;
donator tili Åbo akademi. 9, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 143,
145, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174,
179, 180, 182, 183, 215, 227, 232, 241, 250, 274, 277, 288.
Lidenska bibiiotokarien. 72.
von Liewen, Hans Henrik, f. 1704 f 1781. Grefve. Kansler för Åbo akademi 1766
67; riksmarskalk eto. 40, 52, 57.
Liffland. 154, 237, 254.
Lilius, Gustaf, f 1782. Kaplan i Kangasala 1753; pastor i Messuby 71. 55.
1800. Föregåendos son. Adjunkt bos sin far 1777; pastor där
Gustaf, f. 1755
1783. 55.
Liljencrantz, Johan, f. 1730 f 1816. Baron, grefve. Riksråd. 188.
Liljensledt, Johan, född Paulinus 1655 -J- 1732. Den bokante skalden ooh statsmannen. 95.
Lill-Abborfors, se Abborfors.
Lillkyro, sockon i Vasa län. 15, 17.
Limingo, socken i Uleåborgs län. 52.
Lind, Johan Gabriel, f. 1734 f 1809. Gymnasii adjunkt i Borgå 1771; eloqventio lektor
där 1782. 47, 50, 51, 52.
Lindell, Johan, f. 1719 f 1767. Apologist vid Björneborgs skola. 163.
boktryekaro i Åbo [?]. 95.
Linköping, stad, stift m. m. 129, 135, 142, 166, 230, 240,
*

Lindqvist—Lärda tidningar.

342

f 1798. E. o. profossor i matomatik vid Äbo akademi 1779;
ordinarie 1781. 37, 39, 64, 65, 86, 115, 116, 127, 228.
von Linnå, (Linnaeus) Karl, f. 1707 f 1778. Den store botanikern. 29, 286.
Karl, f. 1740 f 1783. Förogäendes son oeh efterträdare som professor i botanik
vid Upsala akademi. 87, 101.
Linqvist [?]. 103.
Lithander, Johan, f. 1740 f 1789. T. f. bataljonsprcdikant; pastor i Riiikis på Dagö
1768; pastor i Nuckö 1774. 55.
Lithanders hus i Stockholm. 234.
Lithovius, Isak, f. 1709 f 1788. Pastor i Lappo 1757; prost 76. 109.
Litteraturtidning, utgifven i Stockholm 1795—1797. 209.
i Äbo, se Allraän litteraturtidning.
Livius, den romersko Mstorieskrifvaren. 132.
Lizelius, Samuel, -j- 1830. E. o. bataljonsprcdikant; pastor i Kristina 1789; suspondcrad 1815; ntgifvare [?] af vookoskrifton Angcniiraa själfsvåld i Äbo 1783. 74.
Loohtoå, socken i Uleåhorgs iän. 109.
Lode, Johan Herman, f. 1739 j- 1817. Gift med Johanna Margareta Sandin, dottor tili
professorskan A. M. Kaira i hennes förra äktcnskap med prosten Ofver svenska
församlingarna i Amerika Johan Sandin. Sokund-raajor 1777; lagman i Äbo och
Rjörneborgs lagsaga 83; landshöfding i Kymmonogårds liin 93. 41, 65, 77.
Göran Wilhelm, f. 1741 f 1799. Assessor i Vasa hofrätt 1775; presidont där 96, i
Äbo s. ä. 77.
Loenbom, Samuel, f. 1723 f 1776. E. o. bibliotoksamanuens i Stockholm. Historisk
samlaro ooh forfattare. 189.
Loffman, Karl Gustaf, f. 1731 j- 1794. Auditör vid Äbo läns infanteri; titulär assessor. 47.
Lohman, Didrik Johan, f, 1750 f 1832. Apologist vid Äbo skola; e. o. teologio adjunkt
1791. 188.
Loimijoki, socken i Äbo ooh Rjörneborgs län. 75, 84.
Lojo, socken i Nylands län. 44.
London. 23, 107.
Longelius. 141.
Lovisa, stad i Nyland. 47.
Lovisa Ulrika, 1720 j- 1782. Adolf Fredriks gomål. 67, 70.
Lucanus, M. A., Romersk skald. 141.
Lucilius, Cajus, Romersk skald. 141.
Lucretius, T., Romersk skald. 141.
Ludvig den store (Louis le grand). 141.
Ludvig Filip, härtig af OrMans, sedermera konung. 203, 204.
Lugdunum (Batavorum)
Leiden. 49, 135, 141.
Lund, stad, akademi etc. 41, 108, 130, 147, 182, 191, 209, 242.
Lnndo, socken i Äbo ooh Rjörneborgs iän, 103, 104, 108, 115, 116.
Lurseus, se Enlund.
Lutetia Parisiorum
Paris. 124.
Liibeok, stad i Tyskland. 18, 24, 25.
Liideke, Kristoffer Wilhelm, f. 1737 f 1805. Pastor vid tyska församlingon i Stockholm;
teologie doktor. 166, 168, 169, 222.
Liitzen, stad i Tyskland. 124.
Lydeman, Johan Jakob, f. 1729 f 1814. Apotokaro i Åbo. 102.
Lye. 201, 214.
Lärda tidningar, utgifna i Stockholm 1745—73 af L. Salvius. ' Voro en fortsättning på
Upsala vetenskaps-societets Tidningar om the lärdas arbeten, utgifna 1742 af GolLindqvist, Johan, f. 1743

.

=

=

Lärdo oftorrotninger—Mcnnandcr.
sius d. y.

Gjörwell fortsatte dom med „Nya lärda tidningar"
lärda tidningar 1 1776—80. 118.
Lärde efterretninger, tidning utgifven i Köpenhamn. 259, 280. 283.
LBwendahl. 280.

»Stockholms
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1774—75 ooh

'

Maoeabeernas böoker. 28.
Magazin Encyclopodirpre. 280.
Magnus Eriksson (Smek), konnng i Sverge. 194.
Magnus Ladulås, konnng i Sverge. 245.
Maja Greta,
H. G. Porthans syster Maria Margareta. S. d,
Malaks, sooken i Vasa län. 21, 75, 107.
Malmström, Per, f. 1758 f 1834. Dooent i praktisk filosofi vid akademin i Upsala 1786;
linguarum professor i Åbo 89; slntligen pastor i Sverge. 159, 169, 174, 175, 190,
198, 234, 245, 255 [?], 267.
Malvezzi, Virgilio, Italiensk författare. 49.
Margareta, Gustaf I:s syster, gift med Johannes von Hoya. 205.
Mari®, se S:t Marie.
Martinius, Matthias. Utgaf 1689 i Stockholm en „Hodegus Finnicus". 110.
Marlinus, se Skytte.
Masku, socken i Åbo ooh Björneborgs län. 44.
Mathaeus, aposteln. 95.
Mathesius, Georg, f. 1732 f 1816. Kaplan i Malaks ooh Solf 1781; pastor i Nykarleby
1793. 63, 107, 109.
Katarina, född Brunell, f 1813. Fiiregåendos hustru. 109.
Aron, f. 1736 f 1808. Goorgs bror. Pastor vid svenska församlingon i London,
ooh logationspredikant, sodan pastor i Sverge, (Skara stift). 107, 109.
Mats, fijrcgåendos bror. Studont i Åbo 1745 [?]; handelsman i Kristinostad. 109.
Lars, f. 1760 -]- 1830. Georgs son. Kaplan i Pedersiire 1787. 63. 109 [?].
Medovi, Svorges lilsta hälsobrunn, i Ostergötland. 230.
Meibbm(ius), Heinrich, f. 1638 f 1700. Professor i medioin, i historio ooh skaldokonst
i Holmstedt. 141.
Meidani, f 1141. Arabisk författare. 175, 196.
Meinander, Karl Fredrik, f. 1759 f 1803. Magister-primns i Åbo 1782; matoni, lektor
vid gymnasium i Borgå 1785. 56, 99.
Meister, professor i matomatik i Göttingen. 25.
Meldercreutz, Jonas, f. 1715 f 1785. Matematiker, brukspatron. Informationskapten
vid Kongi, lifgardot 1746; professor i matematik vid akademin i Upsala 1751
1772. 100.
von Mell, Lars Henrik, f 1791. Akadomio apotekaro i Åbo. 65, 69, 108, 121.
Föregåendes dotter, gift med professor Hellenius. 65.
Menckenius, Johann Burkhard, f. 1674 •}• 1732. Professor i historio i Leipzig. 141.
Mennander, Carl Fredrik, f. 1712 f 1786: Fysices professor i Åbo 1746; teologie
professor 52; biskop-prokanslor i Åbo 57; ärkebiskop i Upsala 1775. 4,5, 6,9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 86, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 137, 172,
181, 183, 191, 233, 236, 286, 297.
Anders, f. 1671 -[• 1734. Föregåendes far. Pastor vid finska kyrkan i Stockholm;
slutligen pastor i Ilmola. 286.
=

*
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IVlennander, Adolf Fredrik, f. 1772 j- 1832. Pastorsadjunkt i Savitaipale; kaplan där d. 10
januari 1802. 262 [?].
Anna Elisabeth, f. Ruuth. Carl Fredrika moder. 286.
Mentin,1 se Moniin.
o
Mentzler, borgmästare i Åbo. 282.
Mercure frangois, fransk tidskrift. 124.
Merimasku, kapell under Nådendal. 105.
Messuby, socken i Tavastelms län. 55.
Meslerton, Karl, f. 1715 f 1773. Professor i logik ocb metafysik vid Åbo akademi
1746, i teologi 1767. 88.
Karl Jakob, f. 1753 -]- 1829. Föregäendos son. Ifäradsböfding i Hollola domsaga
1783. 88.
Meunnski. 141.
Meursius, Johannes, f. 1579 f 1639. Holländsk filolog; en tid professor vid Sorö akademi.
162, 164.
Michaelis, Johann David, f. 1717 f 1791. Tysk-luthersk toolog. Professor i Guttingen,
fiirst i filosofi, sedän i orientaliska språk. 28.
Miller, teologie professor [?] i Guttingen. 22, 25, 26.
Millot. Fransk historiker. 127.
Missale aboense. 164, 167, 169, 172, 186.
upsaliense. 169.
Mitau, bufvudstad i Kurland. 72.
Mjödh, Abraham, f. 1744 -|- 1810. Regemontspastor vid flottan 1774; pastor i Hagu, i
survivance efter sin far, 1779. 44.
Mobergs byggnad i Åbo. 32.
Hoidan. 8.
Mollerus, Abraham, f. 1773 f 1840. Magister 1798 ; slutligen pastor i Pieksämäki. 223.
Monois, säteri-rusthåll i Leino socken. 98.
Montan, advokat i Äbo. 77.
Montgommery, Robert, f. 1737 f 1798. Öfverste för Nylands ocb Tavastohus dragonregemente; Anjalaman. 160.
Moniin, Gustaf Daniel [icko Mentin!] f 1805. Skolkolloga i Åbo 1779. 74.
Henrik, -j- 1801. Bataljonspredikant vid Äbo läns infantoriregemente; pastor i
Libelitz 1784. 86, 93, 100.
Montjoie, comte de. 204.
Mose bOcker. 28.
Moser, Johann Jakob, f. 1701 -j- 1785. Tysk statsrättslig fOrfattare. 252 [?].
Monumenta Horoulanensia. 68, 80.
Mouhijärvi, socken i Åbo och Björneborgs län. 44, 74, 88.
Muhos, socken i Uleåborgs län. 61.
Munck. Hvera don Munk (Munck?) är, soin Porthan talar om, tordo vara svårt att
uppdaga. Måhända någon af öfvorstelöjtnant Anders Erik Muncks silner. 27.
Munkbron i Stockholm. 234.
Munktell, Olof, Brukspatron i Bjärnå. 102.
Murberg, Johan, f. 1734 j- 1805. Rektor vid storskolan i Stockholm. 199.
Murray, Johan Anders, f. i Stockholm 1740 -j- 1792. Medicinue ooh historiie naturalis
professor i Guttingen. 27.
N. N., fudd Conradi. Föregåendes hustru. 27.
Mustasaari, socken i Vasa län. 49.
Miilier, pseudonym för härtig Ludvig Filip af Orleans. 203.
Milnter. 259.

Mäntsälä—Nylander.
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Mäntsälä, sooken i Nylands län. 202.
Mäntyharju, sookon i S:t Michels län. 25, 237.
Mätäjärvi, stadskvarter i Åbo, Öster ora ån. 32.
Määnpää, egendom närä Åbo [?]. 100.
gnbbon (= N. N. Montin). 100.
Mässby. 118.
Mörner, Ludvig, f. 1764 j- 1823. Friherre. Först fänrik, sä student i Upsala; slutligen
biskop i Wexiö stift 1800. 170.

Nachrichten von Bst- und Liffland. 54.
Nalli, Anton, handlande i Fredrikshamn. 195 [?].
Neikter, Jakob Fredrik, f. 1744 j- 1803. Professor regius ooh universitotsbibliotekarie i
Upsala 1784; Skyttoansk professor 1787. 147.

Nertschinsk, stad i sibiriska provinsen Zabaikal. 57.
Nescher, Daniel Georg, f. 1753 f 1827. Öfverinspektör för vinprofningen vid tnllhusot
i Stockholm.

Saralare.

278.

von Nettelbladt, Kristian, f. 1696 f 1775. Juris professor i Greifswald; assessor i Pom-

mern 1740; afsatt 73; adlad 46 af kejsar Frans I och upphöjd 62 tili romersk
riksfriherre. Flitig författare. 49.
Niebuhr, Karsten, f. 1733 j- 1815. BerOmd tysk resenär. 141.
Nordberg, Isak, f. 1755 f 1797. Lektor i Åbo skola 1784; skicklig violinist. 63, 99.
Nordenskiöld, Anders Johan, f. 1696 f 1763. Landshöfding 1753 i Savolaks och Kymmenegårds län och 57 i Nylands ooh Tavastehus län. 202 [?].
August, f. 1754 f 1792.
1
K dnda svedenborgare. 134 [?], 25Q
Karl Fredrik, f. 1756 -1- 1828.
_
Nordin, Kari Gustaf, f. 1749 f 1812. Lektor i Hernusand; biskop där 1805; adlad 1807.
146, 151, 152 [?].
Nordman, Johanna Juliana, fodd Alander. Gift med kapollanen i Laukas Abr. Nordman,
sora dog 1796. Dotter tili H. G. Porthans faster Beata. 218, 219, 220.
Nbrdmanskan
J. J. Nordman.
Nordia, tidskrift, utgifven i Köpcnhamn 1795. 218, 250, 258.
Nordling, „svonsk skräddare11 . 107.
Nordstedt. Utgifvare af ett ryskt loxikon. 264.
Norge. 20, 204, 282.
Noring, Karl, f. 1717 j- 1786. Pastor vid svenska församlingcn i London 1748—60.
Bodde sedän i Wästergötland. 107.
Noriberga. 124.
Norrköping. 142, 152, 153, 154, 161, 179, 180, 182, 183, 241, 251.
Norske Vidonskabers Selskab ooh dess „Skrifter“. 260.
Nousis, socken i Åbo ooh Björneborgs län. 11.
Novgorod (Novogrod), stad i Ryssland. 104.
Nurmijärvi, sooken i Nylands län. 202, 223.
Nya lärda tidningar, utgåfvos i Stockholm 1774—75 af Gjörvvell. 9.
tostamontet. 234.
Nyerup, Rasmus, f. 1759 f 1829. Bibliotekarie vid Suhms boksamling 1784; sekreterare
vid kongi, biblioteket i Köponhamn 1790; professor i literaturhistorie 1796 och universitetsbibliotekarie iKöpenhamn 1803. 221, 224, 225, 226, 257, 258, 259, 260, 261.
Nykarleby. 107.
Nyland. 23, 134, 152, 154, 158, 202, 246, 268, 271, 288, 291.
Nylander, Johan, f. 1698 f 1761. Biskop i Borgå 1745. 281.
N. N., sekreterare. 59.
T
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Nymalm, kassor i Åbo. 51.
Nyrnberg, stad i Tyskland. 125.
Nyslott. 212.
Nystad. 18, 33.
Nysten, bmkspatron. 282.
Nyström, Gudmund, f. 1770 -j- 1839. Komminister i Bondstorp, Sverge. 236.
Nytorget i Åbo. 280.
Nådendal. 18, 43, 62, 79, 105.
Näät, Wilhelm Robert, f. i Sverge 1720 f 1783. E. o. pooscos professor i Åbo 1756;
toologic adjunkt ooh pastor i Nådendal 59; logicos et mctafys. professor 70; teologia professor 79. 15, 31, 37, 43, 47, 56, 61, 84, 99.
Margreta Eleonora, f. Ross 1744 -J- 1802. Fiiregåendos hustru. 61, 75, 77, 84.
Oehotsk, stad i Ostsibirien.

72.

Olin, Johan Henrik, f. 1769

1824. Medicine doktor, slutligon provincialläkare i Små293 [?].
Olonetz, ryskt guvornomont. 264.
Olufsen, Olut Kristian, f. 1763 f 1827. Dansk nationalekonom ooh forfattaro. Professor
i nationalekonomi. 260.
Orijärvi, koppargrufva i Kisko sookon. 88.
Orimattila, sookon i Nylands län. 202,
Orivesi, sooken i Tavastohus län. 264,
Orleans. 203.
Orosius, Alfred, f. i senaro hälfton af 300-talot. Spansk prosbyter ooh historisk författaro. 201.
Orraeus, Gustaf, f. 1723 -|- 1782. Loktor i grokiska ooh lätin vid Borgå gymnasium
1769. 63, 99.
Anders Fabian, f. 1762 f 1816. Föregåendes son. Borgmästare i Borgå; lagman;
bondeståndets sekretorare vid landtdagen i Borgå 1809; prokurator; adlad 1809:
Orrhjelm. 63.
Olher. 249, 259.
Otter, Sebastian, f. 1737 f 1805. Ufverste vid Björneborgs regemente; Anjalaman. 160.
Oxenstjerna, Axel, f. 1583 -j- 1654. Den bekanto statsmannon ooh rikskanslern. 119,
124, 125, 252.
Johan Gabriel, f. 1750 f 1818. Qrefvo. Riksmarskalk. Don bekante skaldon.
9, 188 [?], 199, 235.
Axel Fredrik, f. 1753 f 1841. Grofve. Föregåendes bror. Kapten; hofrättsråd i
Vasa 1789—94; ledamot af Högsta domstolen. 107.
Göran Ludvig, f. 1726 *j- 1804. Grefvo. Föregåendes bror. Major vid Österbottens
regemente. 199.
Gabriel. Svårt att afgöra hvilken med detta namn Porthan afser i brefvet tili
Hallenberg af den 15 september 1785. 124.
Oxonia. 167.
land.

Padasjoki, sooken i Tavastehus län. 219.
141.
Paimela, gård i Hollola sooken. 81.
Paldamo, sooken i Uleåborgs län. 21, 106, 177,
Paldanius, Elias, f. 1724 f 1793. Kyrkoherde i Jorois 1770.
Pagus.

100.
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Paleen (Paldn), Erik Johan, f. 1716 f 1788. Hagman i Norriinne lagsaga 1766; adlad
70: af Paldn. 47, 62 [?], 65.
N. N., påtagligen en syster tili C. F. Monnandors första hustru, tili hofrättsrådinnan Johanna Juslen m. fl. 42, 62, 74, 100, 109, 115, 122.
Pallas, Peter Simon, f. 1741 f 1811. Berömd naturalhistoriker; on tid vid Kejserliga
vetonskaps-akademin i S:fc Petersburg. 57, 72, 101.
Palmsköldska samlingen, arkivot. 113—114, 125, 169, 186, 191, 196, 201
Panin. 273.
Pargas, sooken i Åbo ooh Björneborgs län. 78, 79, 99.
Paris, Frankrikos hufvudstad. 37, 73, 206.
Parola, malm närä Tavastehus; bekant lägerställe. 77, 120, 123.
Pasch, brukspatron i Svorgo. 180.
Passdn. 289.
Paten, se Plathan.
Paul I, f. 1754 -J- 1801. Rysslands kejsare 1796—1801. Son tili Katarina II ooh
Peter 111. 72, 254, 261, 263.
Pauli, Elias, borgmästare i Stettin på 1600-talot. 124.
Pazelius, Mattias, f. 1699 f 1771. Pastor i Limingo 1757; kontraktsprost. 36.
Pedersöro, sooken i Vasa län. 75, 106.
Peringsköld, Johan, f. 1654 -j- 1720. Kansliråd, fornforskare. 91, 103.
Pernan, stad i Liffland. 159.
Petersen, Porthans följeslagare på hans resa i Bärgslagon. 179.
Peter I, Rysslands kejsare. 254.
Petersburg, se S:t Petersburg.
Petreeus, Eskil, f. 1593 f 1657. Teologie professor i Åbo 1640; biskop där 1752. 36,
37, 110, 170.
Petrejus, pastor i S:t Marie fursamling i Stockholm. 137,
Photius, boröind patriark från Konstantinopoli lefdo kring raodlot af 800-talot. 141.
Pihlman, Johan, f. 1733 f 1811. Konroktor i Björneborgs skola 1760; pastor i Euraäminne 75; titulär professor 86; teologie doktor 1787. 80, 84, 85, 90, 177.
Agata Kristina, född Timm, f 1796. Förogåendes hustru. Systordotter tili biskop
Plaartman. 85.
Pikis, sooken i Åbo ooh Björneborgs län. 71, 86.
Pipping, Josef, f. 1760 f 1815. Anatoinio prosoktor i Åbo 1784; o. o. professor i anatomi,
kirurgi ooh obstetrik 89, etc.; adlad 1812: Pippingsköld. 65 [?], 98, 108, 121,159, 301.
släktnamn. 21.
Planman, Anders, f. 1724 j- 1803. Phys. professor i Åbo 1763. 6,7, 11, 227.
Plathan [ickc Paten!], Petrus, f. 1750 f 1780. Rospondorto 1773 under Porthan. 236.
Plinius, Cajus Secundus minor, romersk författaro. 141.
Plutarkus, Grekisk författare.
127.
Pococke, Edvard, f. 1604 f 1691. Bngelsk orientalist. 167,
Pohjanmaa. 23.
Polviander, Gustaf, f. 1747 j- 1805. Pastor i Hattula 1783, på grund af kongi, survivanoe-resolution. 44, 84.
Mikael, f. 1748 f 1819. Aliägsen släkting tili förogåendo. Pastor i Tavastkyro
1782. 44, 74.
lsak, f. 1712 f 1796. Furegåendos far. Pastor i Mouhijärvi 1744. 74.
Pomcell, Karl, f 1782. Tullflskal i Aho; assossor. 51.
Anna Kristina, f. Scarin. Föregåendes hustru. Omgdft med vice-presidenten Ignatius.
83, 95.

Pontoppidan—Raumo.
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f 1764. Bekant dansk författare; slutligen biskop i Bergen
1745 ooh prokansler för Köpenhamns universitet. 226.
Poppius, Mariin Henrik, f. 1751 f 1800. Magister 1775; pastor vid Aho läns infanteriregemente. 88 [?], 108, 110.
Gabriel, f. 1770 f 1856. Föregåendes kusin. Häradshöfding i Öfre Satakuntas
nedredels dorasaga; justitieråd etc. 278.
Porthan, Henrik Gabriel, f. 1739 f 1804. Hans eget namn nämnos pagina 299,300,801.
Maria Margareta, f. 1742 f 1812, Föregåendes syster. 11 [?], 218, 220, 223, 299,
300, 301.
Kristina Katarina, f. 1743 f 1813. Föregåendes syster. 11 [?], 218, 220, 223, 299,
300, 301.
Sigfrid, f. 1741 f 1798. Föregåendes bror. T. f. gymnasii adjunkt i Borgå
1776; lektor där i historio ooh mora! 1782. 25, 47, 50, 51, 53, 93, 218, 219, 220,
222, 223, 229, 300.
Sigfrid, f. 1708 f 1793. Föregåendes fader. Pastor i Wiitasaari 1734; sinnessvag
1744. 52, 53, 64, 96, UI, 158, 183, 300.
Kristina, född Juslenius 1713 -j- 1787. Föregåendes hustru. Dottor tili teologin
profossor Gabriel Juslenius. 64. 96, 111, 300.
Pesse, Fredrik, f. 1722 f 1801. Grefve, genoralmajor. 99 [?J.
Post- ooh inrikes tidningar („Posttidningen“). 8.
Poteinkin, f. 1736 [?] f 1791. Rysk furste, Katarina II:s gunstling. 72.
Profrerin, se Prosperin.
Prosperin, [ioke Profrerin!], Erik, f. 1739 f 1803. Astronomin profossor i Upsala. 294.
Protanoff, A. R., f 1796. Rysk anatom. 72.
Pryss, Samuel, f. 1705 ■}• 1779. Juris profossor i Åbo 1743; poosoos profossor 46; teologie profossor 47; domprost 55. 11, 75.
Barbro Helena, född Freidenfelt. Föregåendes hustru, änka efter ryttmästaren Job.
Jak. Hastfehr. 75.
Olof Anders, f. 1708 -j- 1785. Föregåendes bror. Juris professor i Aho 1747; afsked
1777. 43, 73, 87.
Psaltaron. 237.
von Pufendorff, Samuel, f. i Sachsen 1632 i Berlin 1694. Professor i natur- ooh folkrätt vid akademierna i Heidelberg ooh (1668) Lund; rikshistoriegraf i Stockholm
77. 41, 234.
Pyhäjoki, sockon i Uleåborgs län. 75, 107.
Pyhämaa, sockon i Åbo ooh Björnehorgs län. 33, 76.
Päijänne, sjö i Tavastland. 81.
Pälkäne, sockon i d:o. 44, 55.
Pöytis, sockon i Åbo och Björnehorgs län. 100.
Pontoppiden, Erik, f. 1698

—■

*
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Kvarken.

Rabenerius, Gottlieb Wilhelm, f. 1714 f 1771. Tysk satirikor. 140.
Rabenius, Olof Ingelsson, f. 1730 f 1772. Juris professor i Upsala. 44, 49, 59, 238.
Margareta Sofia, f. 1765 f 1812. Föregåendes dottor. Qift med sodormora vico-

prosidenton v. Cederwald. 59.
Racine, den bokante franska skalden. 76.
Ramsay, Anders Henrik, f. 1707 -j- 1782. Landshöfding i Nylands och Tavastehus län;
general. 27, 105 [?].
Rantasalmi, socken i S;t Michels län. 83, 202, 212.
Raumo. 18.

Rautalampi—Rutströra.
Rautalampi, sooken i Kuopio län.
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202.
Redcliffe. 284.
Reima, prebondohemman i ? socken. 104.
Rein, Karl, f. 1770 •{• 1803. Kaplan i Jääskis 1798. 236.
Reinhold, Karl Leonhard, f. 1758 1823. Tysk filosof. Professor i Kiel. 209.
Reise, Nicolai [?]. 134.
Reso, sooken i Åbo och Bjurnoborgs län. 282, 283, 289.
Reuterholm, Gustaf Adolf, f. 1756 f 1813. Härtig Karls bekante gunstling. President
i kammarrevisionon m. m. 196 [?], 235.
Axel Kristian, f, 1753 f 1811. Förogäendes bror. Adjungerad ledamot vid Åbo
hofrätt 1783; laginan i Nylands och Tavastohus lagsaga 84; slutligen president i
Vasa hofrätt. 77, 88, 99, 108.
Reval, stad i Estland. 211, 276.
Rhyzelius, Anders Olofsson, f. 1677 f 1761. Biskop i Linköping; krönikeförfattare. 204,286.
Richardson. Engelsk oriontalist. 164.
Ricy, öfverstoliijtnant i otrurisk tjänst. Bosökto Åbo 1804. 292.
Rimito, sookon i Aho ooh Björneborgs län. 105.
Ring, Gabriel, f. 1745 f 1808. Pastor i Karis 1782. 86.
Roes, Thomas, ongolsk statsman på 1600-talet. 124.
Rollin, Charles, f. 1661 •]- 1741. Fransk pedagogisk ooh historisk författare. 7.
Rom. 117, 253.
Roos, Anders, handlande i Gamlakarleby. F. M. Franzens svärfar. 256.
Maria Elisabeth, f. Rahm. Furegåendes hustru. 256.
Rosenblad, Mathias, f. 1758
1847. Frihorro, sonaro grefvo. Statssokreterare. 269.
Rosenhane, Schering, d. y., f. 1754 1812. Friherre. Kansliråd 1792; slutligen iifverpostdiroktör. 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296.
von Rosenstein, Nils Rosen, f. 1752 f 1824. Guvernilr för kronprinsen, sederuiera
Gustaf IV Adolf. Kansliråd. Bekant skriftställare. 150, 151, 161, 187, 188, 189,
190, 197, 198, 199, 207, 209, 211, 213, 265, 266, 268, 270, 271.
Roslagen. 19, 212.
Ross, Isak, f. 1706 f 1783. Linguarum professor i Aho 1758; teologie profossor 71.
10, 30, 43, 87, 96, 99.
N. N., fövogåondos hustru. 98, 115.
lsak, f. 1740 -j- 1805. Förogäondos son [?]. Ekonomiedirektör. 43, 61, 62.
Rostock, stad i Tyskland. 18, 205.
Rothe, bokhandlaro i Köpenhamn. 258, 259.
Rothovius, Isak, f. c. 1570 f 1652. Don hokanto Abo-biskopen. (Asyftas Tongströms
minne Ofvor honora). 278.
Rovaniemi, sockon i Uloåborgs län. 100.
Rudbäck, Olof, „d. ä.“, f. 1630 f 1702. Don bekante polyhistorn; Professor i Upsala.
63 [?], 141.
Rudensköld, Karl, f. 1698 f 1783. Riksråd, vitterhetsidkaro, kansioi' för Upsala akademi. 102.
Runeberg, Efraim Otto, f. 1722 f 1770. J. L. Runebergs farbror. Direktör för Finlands geograflska landtmätnings-kommission 1750. 21.
Svensksund. 211.
Ruotsinsalmi
von Rusdorff, Johann Joachim, f. 1589 f 1640. Tysk diplomat. Pfalziskt sändobud vid
Aero hof. 119, 123, 124, 125.
Russische Bibliothek, utgifvet af Bacmeister. 225.
Rulhs bok. 28.
Rutström, Karl Birger, f. 1758 f 1826. Botanices-demonstrator vid Åbo akademi 1794
—9B; slutligen modioinalråd eto. 202, 213, 220, 224, 257, 258.
*

*
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Ruuth—Sohroeok.

Ruuth, Anna Elisabeth. Giffc med pastor Anders Mennander; C. F. Mennandors mor. 286.
Rydman. Gustaf Wilhelm, f. 1755 -J- 1809. Rastor i Nodertornoå. 108.
Ryska Finland. 226, 264, 276.
Ryssland. 18, 20, 21, 54, 72, 75, 86, 105, 160, 226, 240, 241, 253, 254, 277,280, 281.
Röring, Johan, f 1781. Handlande i Qamlakarlehy, sodan i Rrahostad. 43.
Anders, f. 1752 f 1788. Föregåondos son. Dooont i kerni 1781; o. o. adjunkt i
d:o 83; ordinarie 85. 43, 63, 78, 86, 88, 108, 110, 116, 150, 155.
Fredrika. Syster tili pastorskan Lcncqvist och häradshöfdingskan Arckenholtz. 74.

Saarijärvi, sockon i Vasa län. 202.
Sackldn, Klas Johan, f. 1762 j- 1840. Landssokreterare i Åbo och Björnohorgs iän
1794; lagmans titel 96; borgmästare i Åbo 1805; slutligon senator. Adlad 1818:
Edelsköld. 282.

Sahalaks, sockon i Tavastehus län. 99.
Sahlstedt, Abraham, f. 1716 j- 1776. Kongi, sokreterare. Kritikoi’, literatör, språkman. 223.
Sairiala, egendom i Tuulois sockon. 287.
Salinius, Mikael, -[ 1780. Kaplan i Pöytis-Yläne 1746. 100,
Kristina, född Fontenius. 100.
Sallustius, romorsk historieskrifvaro. 76.
Salmenius, Johan, f. 1733 f 1796. Rastor i Kalajoki 1780. 30, 44,
Saionius, Georg, f fiire 1763. Aktuarie i Åbo hofrätt. 163.

Salomos hiiga vasa. 28.
ordspråk. 28.
predikare. 28.
Salvius, Lars, f. 1706 f 1773. Skriftställaro, boktryckare. 9, 114. 119, 125.
Salzburg, stad i Österrike. 234.
Samuels bok. 28.
Sanderberg, kornott. 27.
Sansträm, skoppare. 268.
Saris, ogendom i Bjärnå [?] sockon. 43.
Satakunta. 205.
Savolaks. 13, 19, 23, 132, 167, 205, 239, 241, 264.
Savomnaa. 23.
Scarin, Algot, f. 1684 f 1771. Professor i liisterien och moralon vid Åbo akademi 1722;
tillika bibliotekario; afsked 61 mod kanslir&ds titoi. 5, 51.
Schalberg, Olof, f. 1733 f 1804. Adjunkt i filosofiska fakultoton vid Åbo akademi
1771; bibliotekario 78; professor i logik ooh metafysik 79; prästvigd 85. 4,5,
30, 33, 34, 75, 86, 90, 94, 103, 108, 115, 116, 131.
Schauman, fru; dotter tili proston Hortelius. 51.
Schelhorn, Johann Georg, f. 1694 f 1773. Tysk litoraturhistoriker. 168.
Scheffer, Ulrik, f. 1716 f 1799, Friherre, sonaro grofvo. Bokant statsman. Kanslipresidont m. m. Kansioi’ för Åbo akademi 1772—83. 6,7, 15, 30, 34, 39, 45, 47,
55, 57, 58, 60, 69, 71, 73, 74, 75, 77-78, 80, 88, 94, 189, 250,
Schetluchin, guvernör i Wiborg. 236.
von Schlözer, August Ludwig, f. 1735 f 1809. Bokant tysk historieskrifvaro och politikoi’. 251.
von Schoultz, hlicolai Fredrik, f. 1767 j- 1816. Student i Åbo 1781; slutligen landshöfding i Vasa I'än eto.; sångerskans far. 61.
Schroeck. 250, 281.
*
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Schröder, medicino kandidat i Göttingen. 27.
Schultön, Natanacl Gerhard, f. 1750 ■{■ 1826. Professor vid Karlbergs krigsakademi 1792;
öfverdirektör för lotsvärket 1808: adlad 1809: af Schulten; ledamot af regeringskonsoljon 1814—22. Gift 1789 med Jakobina Theodora Finkenberg. S. d. 154,
161, 275.
Schwartz. 141.

Schöning, Gerhard, f. 1722 -j- 1780. Norsk historiker. Professor vid Sorö akademi,
slutligen dansk gehoimearkivario. 225.
Scipio, Publius Cornelius Africanus. Romersk härföraro. 134.
1814. Köpman i Helsingfors. 99.
Sederholm, Erik Johan, f. 1752
Seleen (Selldn), Johan, f. 1727 f 1781. Loktor i Åbo skola 1775. 30, 59.
Seneca, Lacius Annaeus, romersk författaro. 33.
Sernander, Samuel, f. 1718 f 1797. Kanslerssekreterare för Äbo akademi 1744—71;
landsböfding 92. 4.
Settersfröm, skeppare från Norrköping. 142,
Sibbo, sooken i Nylands län. 202.
Sibirien.

72.

Siobenbiirgen. 124.
Siikajoki, snoken i Uleåborgs län. 99, 106.
Silfversparre, Adolf Fredrik, f. 1744 f 1784. Assessor i Åbo hofrätt 1779; bofrättsråd
75; vioeprosident i Yasa bofrätt 78. 101.
Silfverstolpe, Axel Gabriel, f. 1762 -j- 1816. Slutligen kammarhorro. Skald, politiker.
Hans tai Ofver Person förorsakado Svenska akademins suspension. 229, 255, 258.
Gustaf Abraham, f. 1772 f 1824. Pöregåendes bror. Slutligen rikshistoriograf.
IBekant tidskriftsutgifvare. 269, 272.
Simelius [ioko Sivelius!], Mattias. Responderto 1773 under Porthan. 236.
Simmingsköld, Johan, f. 1748 j- 1796. Titulär kongi, bibliotekarie ocb lagman; vitter
författare, främst af dikter, soin afsågo att förbärliga Gustaf 111, ooh hvilka
publicerades bl. a. i det vittra götoborgsbladet „Hvad nytt, Hvad nytt?“ 9.
Simolin, handlande i Äbo. 59.
Ulrika Lovisa, j- 1794. Pöregåendes dotter, Gift med pastoin i Lojo A. hauraus. 59.
Simon, magister i Viborg på 1500-talot. 205.
Sivelius, se Simelius.
Sinius, Benjamin, f. 1762 f 1823. Skolkollega i Vasa 1791; pastor i Malaks 1809. 73.
Ericus Erici, f. 1718 j- 1791. Pöregåendes far. Pastor i Ijo 1774. 73.
Sjundeå, sockon i Nylands län. 73.
Sjöberg, Nils Lorentz, f. 1754 j- 1822. Kansiisi. Vitterbetsidkare. 199.
Sjöberg, Nils Henrik, f. 1767 j- 1838. Professor i historie vid Lunds akademi 1799. 280.
Sjögren, Håkan. f. 1727 f 1815. Konrektor i Jönköping; lektor i Vesiö 1775; domprost 1802: Utgaf „Lexicon manuale latino-svecanum et sveco-latinum“. 10.
Sjöman, löjtnant. 225.
Skandinavisk museum. 258.
Skeppsbron i Stockholm. 146.
Skottiani. 29, 213.
Skyfte, Johan, f. 1577 f 1645. Generalguvernör Ofver Liffland, Ingermanland ooh
Karelen m. m.; statsman, lärd. 125.
Martinus, f. c. 1480 j- 1550. Biskop i Åbo 1528. 205.
Slange, Niels, f. 1657 -j- 1737. Dansk bistorieskrifvare. 141.
Slottsfjärden, utanför Äbo. 71.
Smalen, Johan, f. 1752 f 1810. Häradsböfding i Raseborgs domsaga 1784; slutligen
lagman ocb ledamot i Högsta domstolen 1795—99. 88, 100, 108.
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Smaldn, N. N., öfverjägmästare.

Sumien

Stenbook.

295,

Smek, so Magnus Eriksson.
Smith. 284.
Snakenburg. 141.
Socoloff, Rysk kemist. Adjunkt vid Vetenskaps-akademin i S:t Petersburg. 72.
Sofia, förlofvad med konung Magnus Ladulås. 245.
Magdalena, Gustaf III:s gemål. 52.
Solf, socken i Vasa län. 107.
Solin(us), Henrik, f 1781. Pastor i Pyhämaa 1760. 33.
Solitander, Petrus, f. 1725 j- 1796. Kollega i Helsingfors 1755; gymnasii adjunkt i
Borgå 58; rektor i Lovisa 71, i Helsingfors 82; afsked 84. 47, 50.
Somner. 201, 203.
Sommelius, Gustaf, f. 1727 j- 1800. Universitotsbibliotekarie och professor i lärdomshistorien i Lund. 182, 228, 229.
Sotkamo, socken i Uleåborgs län. 263.
Spalding, Johann Joachim, f. 1714 f 1804. Tysk protestantisk toolog. 237.
1791. Friherre. Generalmajor; öfverståthållaro i Stockholm;
Sparre, Karl, f. 1723
kansioi' för Åbo akademi 1783—1791. 77, 79, 80, 84, 85, 88 [?], 90, 95, 96, 108,
110, 114, 115, 116, 118, 120; 148, 149, 151, 159, 188, 296, 297, 298.
Fredrik, f. 1731 j- 1803. Föregåendes bror. Friherre, sonare grofvo. Guvernör
för kronprinsen, sedermera Gustaf IV Adolf; riksräd, rikskansler etc. 81, 95, 98.
Spectateur du Nord. Fransk tidskrift. 280.
Spectator, engelsk tidskrift, utgifvon af J. Addison 1711 —1714. 51.
Spegel, Haqvin, f. 1645 j- 1714. Arkebiskop. Berömd psalmist, kyrkohistoriker, språkforskarc. 54.
Spetzens backe i Stockholm. 234.
Sprengtporten, Georg Magnus, f. 1740 -]• 1819, Den bokanto politisko stämplaron. 110,
112, 126, 127, 128, 211, 280,
Magnus Wilhelm, f. 1772 -j- 1801. Föregåendes son. Kornett 1780; major 96;
flyttado tili Ryssland, där hän sköt sig. Hän studerade en tid som ung i Åbo
och boddo hos H. G. Porthan. 111, 112, 126, 127, 128, 280.
Anna Elisabeth, f. Glansenstjerna, -j- 1785. Föregåendes raor. 111, 126.
Spieker, John, f. 1685 -j- 1775. Handlande i Åbo, sonare i London, dit hän dyttade
1712. Blef bl. a. diroktor för Englands bank. Tostamonterado ansonliga summor
tili inrättningar i sin födelsestad Åbo. 23, 33, 34.
Spåre, Henrik Robert, f. 1757 f 1829. Kapten, Gift 1787 med en frökon Thileman.
288, 291, 295.
S:t Henriks kalla i Kuppis. 32.
Michel, staden. 212, 220.
Marie (= Räntämäki), socken i Aho ooh Bjurneborgs län. 89, 41, 74, 99, 136,
210, 277.
Marie, församling i Stockholm. 137.
Petersburg. 8, 37, 46, 57, 67, 72, 76, 104, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 211,
226, 254, 269.
Stahlius. 110.
Starck, David, f. 1759 f 1786. Student i Åbo 1776, i Upsala 79. Slutligon hofpredikant
i Stockholm. 35, 36.
Starkhauptske släkten. 54.
Stechau, Gjörwells sekreterare? 101, 119, 129 [?].
Stenbock, Gustaf Otto, f. 1614 -J- 1685. Grefve. Riksamiral m. m. Kansler för Lunds
akademi 1666—84. 41.
*
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Suomi.

Stenbock, Magnus, f. 1664 1717. Föregåondes son. Grefve. Slutligen fältmarskalk. 199.
Stenbäck, Johan, f. 1728 f 1789. Adjunkt i Malaks 1757; kaplan i Ala-Härmä 63. 61.
Lars, f 1742. Förogåondos bror. Kollektor i Åbo skola 1738; konrektor där4o;
dod under flykten i Sverge 1742. 36 [?].
Slenfeldt, Adolf,
1784. Pastor i Libclitz 1774; afsatt 83. 52, 86.
Stenhammar, Johan, f. 1769 -J- 1799. Utnämd lektor vid Linkupings gymnasium; skald.
232, 233, 250.
Stenman, Fredrik, f. 1745. Studenfc i Åbo 1754. Son tili professorskan Hassel i hennes
första gifto med profossor Gr. Stenman. På dekadans. 42, 50, 51, 80, 83.
Johan Jubilaeus, f. 1740. Föregåendes bror. På dekadans. 42, 50, 80, 83, 89.
Stenmanska gården 1 Åbo. 90.
von Sternberg. 285.
Stettin, stad i Tyskland. 124.
Steven, Kristian, f. 1744 f 1815. Tulldirektör i Predrikshamn. 195.
Stierna, Henrik, f. 1714 f 1791 [?]. Apologist i Åbo skola 1757. 31.
von Stiernman, Anders Anton, f. 1695 f 1765. Häfdaforskare, flirfattare; kansliråd.

54,

171.

Porthans syster Kristina Katarina. S. d.
Stjerncrantz, Per, f. 1681 f 1737. Öfverste 1717; landshöfding i Nylands län 19; friherre 20. 134, 135.
Per, f. 1755 -]- 1816. Pilregåendes sonson. Löjtnant vid Savolaks fotjägare 1778;
kapien, major. Hans svågrar, se Teetgren. 135.
Stjernsund, egendom i Hattula socken. 135.
Stockholm, staden. 7, 12, 18, 19, 24, 27, 28, 89, 43, 50, 53, 60, 76, 78, 83, 86, 88,
89, 93, 100, 101, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 139,
142, 146, 153, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 196, 198, 200, 201, 203, 206, 207, 212,
214, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 237, 241, 248,
250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 260, 262, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 292.
Stockholms posten, tidning soin utkom 1778—1833. 53, 91, 143.
Stolbova-freden. 195.
Stina Caisa

=

Stor-Abborfors, se Abborfors.

Stora Aningaisgatan i Åbo. 65.
Stora Nygatan i Stockholm. 234.
Storkyro, socken i Vasa iän. 36, 61.
Stralsund, stad i Tyskland. 18, 19, 24.
Strasburg, stad i Elsass. 204.

Stricker, Johan Kristoffer, f. 1726 f 1792. Pastor i Karlshamn, prost m. m. Bibliolog.
Mod „Strickerska värket 11 menar Porthan antagligen „Försök tili ett svenskt
homilotiskt bibliotok 11 . 36.
Stridsberg. 250.
Strålman, Johan, f. 1733. Domprost i Viborg 1792. 236.
Ström, Johan, f. 1732 [?] f 1815. Konrektor i Björnoborgs skola 1775; pastor i Nykyrka 86. 41, 73, 79, 84, 87.
Strömdal, oursor vid Aho akademi. 93, 94.
Sturleson, Snorre, f. 1178 f 1841. Den isländsko häfdateoknaren. 225.
Stålfoth, f 1782. Tonngjutare i Åbo. 46.
Stålhandske, Erik Gustaf, f. 1736 f 1800. Lagman i Karelen; afsked 1794. 245.
Suhm, Peter Fredrik, f. 1728 f 1798. Berömd dansk historiker. 189, 140, 222, 224,
225, 258, 259.
Suomi
"Finland 23.
*
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Snjef—Thomas.
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Sujef, adjunkt vid Vetenskaps-akademin i S:t Petersburg. 101.
Sundel, sekreterare vid Riksarkivet i Stockholm. 204, 217.
Sundeiiia, Maria. Qift mod teologie professor Johan Haartman. 287.
Sundet
Öresund. 258.
Sundholm, säteri på Arvasalo i Vohmo sooken. 117.
Suomenkieliset tieto-sanomat, tidning utgifven i Åbo 1776 af A. Lizelius. 22, 24.
Svartholm, fästning utanför Lovisa. 211.
Sveaborg. 22, 143, 157, 171, 211, 212, 283.
Svederus, N. N., bokhandlare i Åbo [?]. 59, 95.
i Stockholm. 163.
N. N.,
Svederus, Magnus, bokhandlare i Upsala. 80 [?],
Svenska akademin och dess „Uandlingar“. 150, 151, 187, 188, 195, 197, 199,200,229,
235, 261, 263, 265, 268.
Svenska mercurius. En månadsskrift, utgifven i Stockholm, en tid af C. O. Gjönvell.
=

„

286.

Svensko Blade, tidskrift, utgifven i Kupenhamn af Höst. 250, 258.
Svensksund, utanfOr Kotka. 211.
Svorge. 12, 17, 20, 23, 37, 45, 47, 49, 60, 66, 70, 84, 93, 107, 109, 117, 135, 138,
153, 154, 157, 169, 175, 176, 194, 203, 206, 212, 218, 240, 272, 277, 284, 285,
292, 293.
Sysmä, socken i S;t Miohels län. 117.
Sääksmäki, socken, härad i Tavastehus län. 202.
Södcrmanland. 131.

Tacitus, romersk bistorieskrifvare. 158.
Talmud. 141.
Tammela, socken i Tavastebus län. 275.
Tarrenius. 141.
Taube, Karl Edvard, f. 1746 -f- 1785. Friberre. Först militär, sedän kongi, bofpredikant
ooh 1783 ordensbiskop. 102.
Sofia Albertina, f. 1754 f 1825. Gift med hofrättsrådet, t. f. landsböfdingen Nils
Fredensköld. 37.
Tavastebus, stad, län m. m. 19, 20, 22, 77, 145, 152, 154, 158, 202, 212, 295.
Tavastkyro, socken i Åbo ocb Bjömeborgs län. 44.
Tavastland. 23, 49, 81, 84, 105, 126, 135, 202.
Tavasttullen i Åbo. 32.
Teetgren, Kari Fredrik, 1
,
135.
Svagrar tili DPer Stjerncrantz d. y. 10
US{a { ftg i{
0

Q
Tengström,

o

,

,
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Jnkob, f. 1755 f 1832. Teologie adjunkt vid Åbo akademi 1783; teologio
professor 90; teologio doktor 1800; biskop-prokanslor 1803, m. m. 46, 51, 53, 61,
63, 77, 79, 84, 87, 94, 97, 98, 129, 135, 136, 149, 150, 151, 155, 159, 197, 204,
210, 211, 228, 231, 236, 237, 238, 239, 241, 250, 255, 256, 263, 267, 277, 278,
279, 280, 282, 287, 289, 295, 300.
Terentius, den romorska komodiförfattaren. 205.
Terserus, Johan, f. 1605 f 1678. Teologie professor i Åbo 1640; biskop där 58. 135,
163.
Thauvonius, Abraham, f. 1622 f 1679. Physices professor i Åbo 1649; teologie professor
59; biskop i Viborg 72. 54.
Theet, se Leth.
Thomas, biskop i Finland på 1200-talet. 103.

Thomas—Törnqvist.
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Thomas, Francisci. 208.
Thorberg, magister i Upsala. 104, 108, 110.
Thorwöstiska iniset i Aho. 59, 102.
Thunberg, Daniel, f. 1712 f 1788. Mekanikcr. Slottshyggmästare, öfverdiroktör. Ehrensvärds medbjälparo på Sveaborg; adlad 1776: af Thunberg. 158.
Karl Peter, f. 1743 -(• 1828. Naturforskare. Medicinse et botanices profossor i
Upsala. 95, 292.
Tidgren, Gabriel, f. 1743 f 1788. Adjunkt i filosofiska fakulteten 1781; linguarnm profossor 84. 73, 74, 84, 108, 110, 114, 130, 149, 151, 153, 155.
Tidningar, utgifna af ett säliskap i Åbo 1771 1778 och 1782—1785. Ar 1789 „Abo
nya tidningar 11 , sonaro „Åbo tidningar 11 etc. 3,4, 8,9, 21, 24, 40, 41, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 80,
81, 84, 89, 91, 94, 90, 97, 100, 103, 106, 109, 114, 116, 120, J22, 129, 130, 131,
140, 155, 159, 160, 163, 167, 169, 173, 177, 185, 202, 220, 231, 234, 239, 249,
250, 256, 256, 260, 262, 265, 270, 273, 277, 278, 288, 289.
Tidö, ett Axel Oxenstierna fordom tillhörigt gods i Västraanland. 119, 125.
Tiesenhausen. 151.
Tihleman, N. N., assessor. 290, 291, 295. "j
Gustaf, J. 287, 288, 290, 291, 295.
bröder.
—N. N. 287, 290, 291, 292, 293, 295. |
Tihlman, N. N. 290.
Tilas, Samuel Olof, f. 1744 -j- 1772. Friherre. Visdiktare i Dalins ooh Bellraans stil.
På sin tid berömdt var hans satiriska kväde „Bannbref från Apollo tili J. G.
Oxenstierna 11. 9.
Timenius, Johan. Kaplan i Pargas 1778; afsatt för lidorlighot 1783. 78.
Tingsladius, Johan Adam, f. 1748 -f- 1827. Professor i orientaliska språk i Upsala; biskop
i Strängnäs 1808. Biboltolkaro. 237.
Tjäder, handelsman i Åbo. 59, 102.
Tograi, arabisk diktaro kring år 1100. 167, 169,
Toll, Johan Kristoffer, f. 1743 f 1817. Friherre, sedän grefve. General, fältmarskalk
m. m.
144 [?], 179.
Torneå, stad. 46, 108, 118.
Tottie & Arfwidsson, handelsfirma i Stockholm. 146.
Transsilvania. 124.
Trapp, Kristian, f. 1739 -|- 1800. Råd- och handelsman i Aho; kommerseråd. 117.
Troilus, Uno, f. 1746 f 1803. Biskop i Linköping 1780; ärkobiskop ooh Upsala
universitets prokansler 86; adlad: von Troil. 83, 147, 172. 199, 203.
Tscherbatoff, rysk historieskrifvare. 194.
Tulindberg, f. 1728' f 1793. Landskqmrer i Uloåborg. 50, 77, 98, 176, 177, 178.
Erik, f. 1761 f 1814. Magister 1782, länobokhållaro 85; landskamror i Uleåborg
97; slutligon kammarråd ooh ledamot i rogeringskonseljon 1809—1812. 35, 36,
63, 98.
Turku, Äbos finska namn. 23.
Tusby, sooken i Nylands län. 202.
Tvistholmen, 1 Kymmene älf. 276, 277.
Tyrnavia. 124.
Tyskland. 9, 24, 26, 28, 138, 198, 199, 200, 209, 249.
von Törne, Lars, f. 1736 f 1794. Häradshöfding i Hattula och Raseborgs domsaga
1771. 88, 100, 108,
Magnus Wilhelm, f. 1756 f 1801. Major; adjutant hos C. G. Armfelt. 160.
Törnqvist, Johan, f 1783. Kollektor i Åbo skola 1775; lektor 1781. 41, 78, 79.

i
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•Uhlbrandt—Warmholtzsko samlingarno.

Uhlbrandl, Lars,

Uhleå

=

f

1809. Landtmätaro i Uleå län; assessor.

177.

Uleåborg.

Ulani. 281.
Ulfilas ellei' Wulfila, f. c.'311 -|- 383. Götisk biskop ock bibelUfversättaro. 67.
Uleå, län, efcc. 21, 50, 98.
Uleåborg. 20, 36, 53, 178, 256.
Ullner, Karl, f. 1739 [?] f 1801. Justifcio borgmästare i Åbo, sonaro i Stockholm.
Ungern. 29.
Uppfostrings-sällskapot, stiftadt 1779 i Stockholm af Gjönvoll. 129.
Upsala. 29, 31, 46, 56, 59, 69, 71, 78, 79, 81, 83, 84, 89, 94, 95, 97, 100, 104,
110, 116, 118, 120, 130, 131, 135, 137, 138, 146, 147, 151, 153, 155, 159,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 178, 179,
182, 185, 186, 187, 191, 196, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 214, 217, 233,
238, 240, 257, 263, 280, 286, 287, 288, 289, 292, 293.
Urdiala, sookon i Tavastehus län. 275.
Utreoht, stad i Holland. 167.
Utsjoki, socken i Lappland. 44, 52.
Utter, Johan, f. 1760 f 1824. Slutligen pastor i Orivesi 1815. 236.
Ulters boklåda i Stockholm. 248, 272, 277, 285.
Uusimaa, flnskt namn pä Nyland. 23.

100.

108,
160,
181,
234,

Wachfmoister, Karl Adam, f. 1740 f 1820. Grefve. Kansler för Äbo akademi 1793

—

1809. 197, 198, 230, 266, 269, 270, 288, 300, 301.
Walakiet. 8.
Valch, Teologi© professor i Göttingon. 26.
Valerius Maximus, senromersk historieskrifvare. [? I toxten står Vallekius], 141.
Walkeala, socken i Viborgs län. 194.
Wallenberg. 88.
Valleen, magister. 195, 200.
Wallenius, Martin Johan, f. 1731 -f- 1773. Professor i matematik vid Åbo akademi;
sinnesrubbad 1771. 7, 8.
Renata, f. Frosterus. Förogåendes hustru. 75, 90.
Johan Fredrik, f. 1765 f 1836. Förogåendes son. Medicine doktor; sekreterare i
Finska hnshållningssällskapot; oloquonti® professor efter Porthan 256, 266, 301.
lvar, f. 1750 f 1818. Pastor vid finska församlingen i Stockholm 1782 ; i Hauho
1805. 164, 175, 282 [?], 296 [?].
Gabriel, f. 1725 f 1808. Haroisita kungen". Kronofogde i Karolens norra fogdori 1759. 93.
Wallerian, Johan Henrik, f. 1747 f 1810. Assössor i Åbo hofrätt 1794; hofrättsråd 99;
lodamot af Regeringskonseljen 1809. 51.
Wallqvisl, Olof, f. 1755 f 1800. Biskop i Wexiö m. m. 187, 230, 246.
Wanseus, Johan, f. 1680 f 1746, Pastor i Orivesi 1722. Latinsk skald. 234.
Margareta, född Juslenius. Förogåendes hustru. H. G. Porthans moster. 234.
Wangel, kapten. 126, 128.
Wardöhus, fästning i Norge. 204.
Warg(ius), Martin. Student i Äbo 1641. En af honom författad „Commondatio Botbniffi
oriontalis" tryktos i Äbo 1643. 70.
Warmhollz, Karl Gustaf, f. 1713 f 1785. Hofråd. Lärd, samlaro; författaro tili „Bibliotheca historioa sveogothica 11 68, 70, 118, 136, 250, 284.
'Warmholtzsko samlingarne. 119.
„

.

Wasa

Willmanstrand.
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Wasa, stad, hofriitt eto. 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 37, 61, 62, 77, 78, 99, 101, 107,
110, 202, 280, 286.
Weber, präst i Göttingon. 26.
Wechter, Esaias, j- i Åbo 1776. Rådtnan. 278.
Wegelius, Johan, f. 1693 -j- 1764. Kaplan i Enontekis; pastor i Uleåborg 1757. 36.
Hvilken af de mänga prästmän mod dotta namn Porthan åsyftar i brefvet af don
29 oktober 1782 tili Mennander ar svårt att afgiira. 61.
Weman, Karl Gustaf, f. 1740 -J- 1803. Docent i finska språkot för kuiigliga prinsarno
1775 och 76; pastor i Kimito 76. 43, 44, 76, 282.
Womo, socken i Åbo ocb Björneborgs län. 33, 102.
Wendelius, skomakare-ålderman i Stockholm. 234.
Yonetia
Venodig. 234.
Wennerberg, skopparo. 143.
Wennerstedf, presidont, far tili generalskan Armfelt. 286.
Maria C., gift mod genoralen och landsh., baron Armfelt. 286.
Wesilaks, sockon i Tavastehus län. 275.
von Westen, Thomas, f. 1682 -{- 1727. Teologie lektor i Trondhjem; „finnarnos“ (d. v. s.
lapparnos) „apostel“ kallad. 139.
Wesfzynthius, Johan, f. 1734 f 1804. Pastor i Pyhäjoki 1774; teologie doktor 1793.
54, 107, 109, 177.
Vetenskapsakademin i Stockholm. 17, 207, 213, 235, 286.
i S:t Petersburg. 8, 72, 76, 101.
Vetenskapssocioteten i Upsala. 293.
i Göttingon. 27.
Wetil(i), socken i Wasa län. 63, 75,
af Wetterstedt, Erik, f. 1736 f 1822. Friherre. Direktör för landtmäteriet i Finland
1771; landshöfding i Upsala län 1794. 231.
Wexionius, Mikael, f. 1609 j- 1670. Professor vid Åbo akademi 1640; adlad 50: Gyldenstolpe; assessor i Åbo hofrätt 27. 64, 68, 71, 84.
Whitelöche, Sir Bulstrode, f. 1605 f 1676. Engelsk statsman och politisk författaro. 113.
Wibelius, Olof, f. 1752 j- 1823. Landssokreterare i Åbo ooh Björneborgs län 1783; lagman i Karolska domsagan 94; sist landshöfding; adlad 1808: af Wibeli. 80, 231,
275, 285.
Wiborg, stad, guvemement. 67, 104, 198, 204, 205, 206, 236.
Widenius, Henrik, f. 1742 [?] f 1811. Kamrerare vid Åbo akademi 1776. 104, 133,
178, 183 [?], 300.
Efraim, f. 1748 j- 1798. Föregåendes bror. Magister 1772; kaplan i Dragsfjärd
1785. 83.
Widmans samlingar. 70.
Wiitasaari, socken i Vasa län. 41, 66, 80, 81, 82, 152, 183, 202.
Wilcke, Johan Karl, f. 1732 -]- 1796. Professor i fysik; Svenska vetenskapsakademins
ständige sekroteraro 1784. 213.
Wilhelmsson, Frans Adolf. Kanslers-sekreterare vid Åbo akademi kring 1800. 242, 248.
de Willars, Claude Louis Hector, f. 1653 -J- 1734. Härtig, fransk marskalk. 199.
von Willebrand, Ernst Gustaf, f. 1751 f 1809. Friherre. Landshöfding Ofver Åbo och
Björneborgs iän 1790—1806; generalmajor. 231, 274.
Eva Albertina, f. 1757 f 1813. Föregåendes syster. Gift mrd teologie doktor
Fredrik Lebell. 274,
Hedvig Ulrika, f. 1765 f 1795. Gift andra gången med grofve W. M. Klingspor. 274.
William, prins, (härtig) af Gloucester. 270, 272, 273, 275.
Willmanstrand. 157.
=

——
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Wilskman—Åbo.

Wilskman, Sven, f. 1716 f 1797. Lektor i Skara 1757; teologia doktor 72; prost. Skref
hl. a. „Svea rikes eoolesiastikvork 11 1760. 44, 230.
Winbom, Johan, f. 1746 f 1826. Teologie profossor i Upsala. 179.
Wien. 124.
Windobonia
Wingård, Johan, f. 1738 j- 1818. Teologie doktor; biskop öfvor Göteborgs stift 1780. 229.
=

Winstrup, Peder, f. 1605

f

1679. Biskop i Lund 1637. 41, 46.

Winter, Arndt Johan, f. 1747 f 1819. Landskararer i Åbo ooh Björneborgs län 1777;
kommorseräds titol 96; egde Ispois egondom närä Åbo. 54, 77, 80, 231, 292,
293, 295.
Georg, f. 1743 f 1798. Rektor i Rantasalmi 1774; i Kuopio 88; kyrkoherdo i
Puumala 96. 83.
Hedvig Katarina, f 1785. Gift 1783 mod pastor Ring i Karis. 86.
N. N., ung köpman i Åbo, fiirogåendos bror. 86.
Adolf Henrin, f. 1772 j- 1824. Slutligen pastor i Nurmis 1812. 236.
Virgilius, don romersko skalden. 76, 205.
Wirmo, socken i Åbo ooh Björneborgs län. 74, 102.
Wirzenius. 33.
Wismar, stad i Tyskland. 18, 19.
Witfot, släktnamn. 21.
Vitruvius, romersk författaro. 141.
Wille, Herman Verneri, f. 1666 f 1728. Huspredikant bos änkedrottning Hedvig Eleonora
1710; biskop-prokansler i Åbo 1721. 40.
Wittenberg, stad i Tyskland. 28, 205.
Vitterhets, historia ooh antiqvitets-akademin i Stockholm ooh dess „Handlingar“. 235,
246, 249, 259, 262, 263, 270.
Witzmann. 269.
Wiurila, egondom i Halikko socken. 100, 256, 285, 286,
Wolfius. 164.
Wolgast, hamnstad i Pommein. 19.
Wolstonecraft, Mary. Bngolsk resenär. 284.
Worm, Jens, f. 1716 -f- 1790. Rektor i Århus. 226.
Wrede, Fabian, f. 1760 j- 1824. Grefve. Generalmajor; slutligen fältmarskalk., 231,
246.
Wright. Hvom den Wright var, som Porthan omtalar, tordo vara svårt att uppdaga.
Måhända någon af landshöfding Georg Henrik von Wrights söner. 27.
Wulfstan. Dansk resenär. 259.
Wuoksen, liod i Östra Finland. 20.
Wäsemskoi. Rysk fursto; gonoralprokurator. 72.

Ylikylä, rusthåll i Nousis
Ytmenius, se Istmenius.

[?]

socken.

114, 115.

Zadelerus (Sadelerus), Marcus, f föro 1764. Pastor i Uleåborg 1747; afsatt 55; rektor
i Vasa; afsatt 60. I handskrift af honora: „Aurora Finlandille 11 70.
Zibet, Kristoffer Bogislaus, f. 1740 j- 1809. Friherre. Hofkanslor ote. 187.
.

Åberg.

195.

Åbo, stad, län, akademi. 3,9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 37, 40, 41,
49, 51, 53, 54, 61, 63, 66, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 92, 99, 100, 102, 103, 107, 109,

Älio— Ostorsjun.
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126, 129, 130, 131, 134, 137, 141, 144, 146, 147, 153, 154, 156, 160, 161,
169, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 185, 187, 188, 189, 191, 198,
201, 203, 205, 210, 212, 222, 226, 229, 230, 234, 239, 242, 248, 249, 251,
256, 258, 259, 269, 274, 275, 276, 277, 280, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 295,
Åbo nya tidningar, se Tidningar ntgifna af ett sällskap i Åbo.
Åbo slott. 99.
tidning(ar), se Tidningar utgifna af ett sällskap i Åbo.
Åland. 61, 212, 283.
Aminne, egendom i Halikko socken. 256, 285, 286.

166,
199,
253,
301.

Älf, Samuel, f. 1727 j- 1799. Teologie doktor 1772; doraprost i Linköping 82. 135,142.
Erik Peter, f. 1765 f 1793. Föregåendos son.
demin i Lund. 190.

Docent i literaturhistorie vid aka-

Ödman, Samuel Lorentz, f. 1750 -J- 1829. Teologie professor i Upsala. Bekant natur
forskare, toolog, skald, musiker. 237, 264.
Öregrund, sjöstad i Uppland. 66.
Örnhielm, Claudius, f. 1727 f 1795. Professor i historio vid Upsala akademi och riksbistoriograf; univorsitetsbibliotekarie. 91, 118.
Österbotton. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 35, 37, 62, 70, 77, 82, 83, 87, 89, 92, 97,
-

106, 107, 109, 151, 155, 199, 256, 286.

Österbottningarnos släktregister, se Genealogia sursilliana.
Österbottniska nationen (afdelningen) vid Åbo akademi. 131, 155.
Östergötland. 180.
Osterrike. 253.
Östersjön. 18, 251, 258.

Rättelser.
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69, rad 10 står Julen, bör troligtvis vara Julin.
Mäntin, bör vara Montin.
83
74,
100,
1
Eek.
Eok,
16
Thor wästiska, bör vara Thorwöstiska.
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„
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26
34
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35
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„

„

„

„

„

„
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1
2

28
31
36
27
32
32

Böhm an, bör vara Bökman.
emo s, bör vara emäs.
Vallekius, bör måhända vara Valorius.
Ytmenius, las Istmenius.
Nordin, bör vara Nordia.
Borgå, bör vara Borgo.
liqviderade, bör vara liqvideradt.
förteekningen, bör vara förtekningen.
skall, bör vara skal.
tilstäldt, bör vara tilsänt.
tili.
til,
sidsta.
sista,
tvister.
tvisten,
Kungen
Konungen.
nppgifva,
upgifva

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„
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„
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„

„

„

examplar,

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

esemplar.

J., bör vara S[= Salig]
Patens, bör vara Platans.
Simelii.
Sivelii,

„

„

„

„

246, 247, 252, 271 står, passini, Fattenberg, bör vara Fattenborg.
281, rad 16 står viste, bör vara visste.
32
bli.
blir,
30
annorl.
282,
annars
294,
11 står Profrerinska, bör vara Prosperinska.
301,
4 ooh 32 står J. W. Wallenius,bör vara J. F. Wallenius.
315,
9 och 10 skola fruken A. Edelfelts och hofrådet K. A. Week„

„-

„

„

„

.

„

„

„

„

„

„

„

ströms namn byta plats.
mars 1798 tili M. J. Alopceus eges numera af hofrådet
K. A. Weckström.
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