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FÖRORD.

Då undertecknad för en längre tid sedän utgaf en
skildring af »Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet
(1896)“, fann hän att en framställning af det s. k. ekonomiska
tidehvarfvets samtida utveckling och sträfvanden borde
och kunde därmed förenas. Det förekom honom i hög
grad anmärkningsvärdt, att de finske naturforskarne nästan
uteslutande sysselsatte sig med rent praktiska uppgifter
på jordbrukets, skogs- och ängsskötselns områden, men
nästan helt och hället försummade den vetenskapliga be-
arbetningen af landets flora och fauna. Redan det är i
ögonen fallande att, medan i Sverige den deskriptiva och
vetenskapliga bearbetningen af dessa vetenskaper var före-
mäl för noggranna och ihärdiga undersökningar, under
sjuttonde seklet de egentligen vetenskapliga bidragen tili
kännedomen om Finlands växt- och djurvärld aro mycket
obetydliga. Våra naturforskares intresse upptogs nämligen
vid denna tid nästan helt och hållet af sträfvandet att från
den allmänna nyttans synpunkt befrämja införandet af för
landet nyttiga, utländska växter och deras odling. I och
för detta ändamål anställdes tili och med särskilde, af-
lönade »Plantage direktörer". Sålunda blef Pehr Adrian
Qadd med bibehållande af sin profession 1762 utnämnd
tili plantagedirektör i Finland. Flere andra enskilda per-



VIII

soner, som intresserade sig för naturvetenskaperna, fram-
för allt botanisterne, slöto sig tili dessa sträfvanden.

I Uppsala hade genom Anders Berchs utnämning
1741 tili »Jurisprudentiae oeconomicae et Commerciorum
professor" en lärostol för den ekonomiska vetenskapen i
dess mest vidsträckta omfattning blifvit inrättad. Hän var
icke naturforskare, men Hans studier i experimental fysik
ledde honom att behandla den ekonomiska vetenskapen
icke blott från legislativ och statspolitisk synpunkt, utan
äfven i rent praktiskt syfte. Hans föreläsningar behand-
lade bland annat landtbruket, slöjderna, varukännedom
och deras förädling m. m. Dessa föreläsningar voro de
första af sitt slag i Sverige.

Måhända gåfvo de anledning därtill att hofrättsrådet
Lars Johan Ehrenmalm öfvertalade dåvarande adjunkten
i filosofiska fakulteten i Åbo Carl Fredrik Mennander
att hilla allmänna föreläsningar i ekonomi, hvartill denne
förklarade sig villig 1745. Äfven magistern Johan Kraft-
man åtog sig att föreläsa i ekonomi och utgaf tili och
med en skrift, Utdrag af academiska föreläsningar rörande
landthushållningen (tryckt i Stockholm 1746), samt blef
docens i ekonomi 1746.

Ehrenmalm, som lifligt intresserade sig för införan-
det vid universitetet af en ordnad undervisning i ekonomi,
vände sig nu i skrifvelse af den 2 jän. 1746 tili dess
kansler, grefve Carl Gustaf Tessin. Sedän Consistorium
academicum i skrifvelse af den 7 april s. å. afgifvit yttrande
i frågan, biföll kansler,,det ekonomiska föreläsningar måge
tills vidare hållas, pä sätt Consistorium andragit", hvar-
jämte hän förklarade sig ~än ytterligare framdeles vara
betänkt på någon tjenlig utväg, hvarigenom denna an-
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gelägna (vetenskap) med mera eftertryck och redighet
där vid academien må kunna drifvas och handhafvas".
Nyss utnämnde professorn i fysik C. F. Mennander
blef utsedd att hålla föreläsningar „öfver de tili den all-
männa hushållningen hörande stycken".

Medelst kungl. brefvet af den 30 jän. 1747 blef en or-

dinarie lärostol i ekonomi inrättad i Åbo och Pehr Kalm,
hufvudsakligen på Linnes förord, därtill utnämnd den 31
augusti s. å. Dä Kalm, ehuru ograduerad, var genom
sinä botaniska arbeten välkänd, ville man i Finland gifva
den nyinrättade ekonomiska professionen en så naturveten-
skaplig karaktär som möjligt.

Det var tili en början i den nyanlagda botaniska
trädgården Kalm skulle vidtaga sinä odlingsförsök, och
senare gafs åt universitetet tili detta ändamål ytterligare
Sipsalo augmentshemman på ön Hirvensalo i närheten af
Åbo. Under hänvisande tili ofvannämnda skrift kan undert.
här förbigä en närmare skildring af Kai m s sträfvanden
för införande och odling af nya kulturväxter i landet och
deras användning i ekonomiskt afseende. Så mycket torde
dock böra nämnas, att Kalm snart fick i detta afseende
en synnerligen verksam medtäflare, sedermera professorn i
kerni Pehr Adrian Oadd, som i egenskap af »Plantage-
direktör" med nit arbetade på landets ekonomiska för-
kofran i den mån Kalm, sedän hän blifvit prästvigd och
erhållit pastorat, egnade sig åt vården af sinä prebende-
församlingar.

Att undert. nu offentliggör Kai m s brefväxling med
Mennander beror därpå, att hän, som under sinä tidigare
forskningar rörande Finlands naturalhistoria tunnit och
begagnat en mängd bref, växlade emellan dessa den eko-
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nomiska periodens märkligaste män, tänkt att på grund af
nämnda och andra källor utförligt bearbeta denna periods

historia i vårt land. För detta ändamål har undert. genom
sin dotterson, filos. licentiaten Arno Cederberg under
dennes vistelse i Stockholm låtit komplettera denna samling
af Kalms och Mennanders bref. Undert. finner likväl
nu att dessa bref, ju längre man skrider fram i tiden, allt
mindre och mindre behandla ekonomiska frågor. Man får
det intrycket att Kalm mer och mer lämnat det natur-
historiska forskningsfältet och ägnat sig åtvärden af andra,
hufvudsakligen prästerliga ämbetsgöromål. Tillika visar
det sig att, hvad Kalms så mycket omordade ekonomiska
verksamhet i det allmännas tjänst vidkommer, den öfver
hufvud icke var af nägon synnerlig betydelse. Att hans
så ofta nedsättande omdömen om Pehr Adrian Qadds
förehafvanden icke heller voro opartiska, bevisa dennes
många innehållsrika förslag och talrika skrifter.

Då den i fråga varande brefväxlingen i flere afseen-
den är upplysande för tidsförhållandena och alltid äger
ett icke ringa kulturhistoriskt värde, har undertecknad
ansett att, om också det ursprungligen därmed afsedda
ändamålet icke vunnits, det likväl skall i flere afseenden
hafva sitt intresse att få göra bekantskap med rent per-
sonliga meddelanden om den tidens frågor för dagen och
andra mindre kända förhållanden.

Kalms bref innehålla nämligen för det mesta notiser
så väl från Åbo akademiska som ecclesiastiska konsisto-
rium, men erbjuda oss äfven i icke ringa mån nyheter
från Finlands dåvarande hufvudstad och emellanåt tili
och med från hela landet. Vi böra härvid erinra oss att
någon tidning icke utkom i vårt land förr än på 1770-
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talet. Af Sveriges tidningar kom nog en och annan öfver
tili Finland, bland dem mä nämnas »Inrikes Tidningar"
och »Stockholms Posttidningar", men de innehöllo öfver
hufvud endast då och då notiser om här inträffade hän-
delser eller om våra förhällanden. »Åbo Tidningar" buro
i början prägeln mera af en litterär tidskrift, än af en
vanlig tidning i dess nuvarande form.

Under sädana omständigheter begagnade man sig
af den enskilda brefväxlingen för att meddela sinä vänner
hvad som hände pä en ort och kömmit tili ens kunskap.
Den personliga brefväxlingen kom därigenom att inne-
hålla mycket, som är af vikt för kännedomen om lokala
händelser och som äfven tillåter att fä en inblick i flere
kulturella och inre förhällanden i landet. Af stor vikt äro
de talrika notiserna från Consistorium ecclesiasticum. Som
kändt är, hafva nämligen Åbo domkapitels protokoll för
flere år under 17:de seklet gått förlorade vid Åbo brand
1827, och mänga meddelanden om dess verksamhet under
dessa år kunna fördenskull vara af intresse. Kai ms bref
innehålla därjämte upplysningar och mången häntydan om
hans enskilda förhållande tili sinä ämbetsbröder och Åbo
akademis dävarande prokansler, biskopen.

1 ögonen fallande är, att i denna förtroliga, mäng-
åriga korrespondens emellan en biskop och en konsistorii
ledamot icke någonsin förekomma yttranden eller om-
dömen om stiftets andliga tillstånd och förhällanden. Med-
delanden om det kristliga lifvets ställning och yttringar i
landet saknas alldeles, hvilket ju dock hade bort vara
ett kärt och viktigt ämne. Församlingarnas andliga behof,
utveckling och förkofran hade ju lämnat mer än tillräck-
ligt uppgifter för ständig uppmärksamhet och omsorg.
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I stället är det endast frågor om ansökning af prästlägen-
heter och deras besättande, enskilde prästers lif och före-
hafvanden samt rent personliga förhållanden m. m., som
utgöra innehållet i nu föreliggande brefväxling.

De nu utgifna brefven af Pehr Kalms hand, hvaraf
ett och annat är af andra forskare begagnadt, såsom Wilh.
Lagus, J. Rud. Koskimies, A. Helander, Arth. Hjelt
och undertecknad, förvaras i Kungl. Biblioteket i Stock-
holm och hafva välvilligt utlämnats tili afskrifning.

Lepola den 20 maj 1913.

Otto E. A. Hjelt.

Det blef ej den flitige forskaren och ansedda veten-
skapsmannen, arkiatern Otto E. A. Hjelt förunnadt att
slutföra detta arbete, ty just då sättningen af manuskriptet
skulle påbörjas, bortrycktes hän plötsligt af döden.

Undertecknad, som tidigare åtagit sig att biträda
arkiatern Hjelt vid korrekturläsningen, öfvertog då, på
anmodan af Svenska Litteratursällskapet, utgifvandet af
brefven. Dessa, som af Kungl. Biblioteket i Stockholm
för detta ändamål benäget utlånades tili Statsarkivet här-
städes, äro inbundna i ett band, som utgör voi. VII af
serien: „Bref tili ärkebiskop Mennander" och bär titeln:
„Bref tili Ärkebiskop Mennander från Professor Pehr Kalm
1747—1779". De äro alla, med undantag af det sista,
som endast är undertecknadt af Kalm, skrifna med dennes
fina, men i allmänhet tydliga handstil. Huruvida bref
från Kalm tili Mennander möjligtvis kunde förekomma
i andra samlingar än den nyssnämnda har icke af mig



blifvit närmare undersökt, dä mitt uppdrag bestått endast
i att tili tryck befordra berörda samling.

fivad grunderna för utgifvandet beträffar, ha origi-
nalen sä troget som möjligt aftryckts; endast bruket af
stora bokstäfver, hvari undert. ej kunnat hos brefskrifvaren
spåra nägot slags konsekvens, har betydligt inskränkts.
Af mig tillagda ord och bokstäfver hafva ställts inom
klammer.

Vid registrets utarbetande, hvilket värit förenadt med
en viss svårighet, då Kalm ytterst säilän utsatt personers
förnamn, ha i allmänhet endast tryckta källor anlitats. För
fel, hvilka tili följd däraf i registret insmugit sig, anhåller
undert. på förhand om läsarens benägna öfverseende.

Såsom af titelbladet framgår, utgör denna publikation
första delen af Kai ms bref. Meningen är nämligen att
i en följande del utgifva hans bref tili andra personer än
Mennander.

A!b. Hästesko.

XIII
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Pehr Kalms bref tili Carl Fredrik Mennander.

i.

Högwördige Herr Professor,
min synnerl. Oynnare.

1 dag öfwersänder iag med posten härifrån min an-
sökning til Consistorium i Åbo, at få komma på förslaget
til den nu nyss inrättade oeconomias profession derstädes;
det är alt derföre min ödmiuka anhällan, det Herr Pro-
fessoren täktes vara af den synnerl. ynnest, och utlägga
sig så för mig, at iag vid förslagets upsättjande ej blifver
förbi gången, utan kommer derpå.

Jag bar den förmån, att på vist sätt få räkna Herr
Professoren för min första informator in botanicis, ty iag
bivistade det privata collegium Herr Professoren höll
1736 om våren (om iag annars mins rätt) i desse saker,

fast iag ej fick tilfälle at gå ut med herbatim; dessutom
är Herr Professoren en min enda landsman af alla herrar
professorer i Åbo; än mera tör iag på wist sätt få räkna
mig i någon skyldskap med Herr Professorn, fast det går
något långt; men så är släktskapen då närä uti bägges
studier, som hafva naturen för sit ögnamål. Jag skulle
derföre med fog beskylla mig fara vilse, om iag skulle
misströsta, at uti Herr Professorn wid detta tilfälle finna
en den kraftigaste och säkraste gynnare och befordrare.
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Om iag törs, så bode iag än att Herr Professoren
täcktes vara af den synnerl. ynnest och så snart förslaget
blifver upsatt, lämna mig med få ord del deraf, hvilka
blifvit satta derpå, om iag fått rum der med eller ei,
hurulunda iag blifvit nämnd, med mera; detta utbeder iag
mig strax kuona fä, så snart förslaget blifver opsatt; ty
derefter wil iag rätta minä planer och anläggningar: gås
jag förbi på förslaget, så måge herrar professorer om
ingen ting vara så försäkrade, som at iag klagar och det
med kraft; och tör ifwern drifva mig, at gå med klago-
målet så långt, at de gerna skolat sedt det de satt mig
på förslaget. lag torde få dem at drifva saken för mig,
som de aldraminst kunna tro, men iag hyser högre och
bättre tankar om herrar professorer, än de skulle vara så
förgätna af sit samvete, och göra en så uppenbar och
hvarjom i ögonen lysande orätt.

Jag vet ei särdeles nytt: Linnasi Flora Zeylonica blir
snart färdig trykt. I Vettenskaps acad. är beslutit, att leda-
möternes tai ei får stiga öfver numerum centenarium. Riks-
dagen tro en del räcka til Michaelis. •

Skulle Herr Professoren behaga fägna mig med sin
skrifvelse, så dirigeras brefvet på Upsala, hvärihän iag
tilkommande vecka reser.

I fast försäkran om Herr Professorens synnerl. yn-
nest för mig, framhärdar iag beständigt

högvördige Herr Professorens,
ödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Stockholm d. 12 Junii 1747.
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2.

Högwördige Herr Professor,
höggunstige Qynnare.

Högwördige Herr Professorens höggunstige skrifvelse
hade iag den aran, at erhålla den 15 hujus, hvaraf iag
med synnerlig fägnad inhämtat hurusom vener. Consist.
i Åbo vid förslagets uprättande til oeconomice profession
bevist mig långt högre ynnest, än iag dristat mig begära,
eller någonsin mig kunnat önska. Hos högwördige Herr
Professorn, som iag vet vara den, som mäst bidragit härtil,
aflägger iag min ödmiukaste tacksäjelse, och ska.l aldrig
underlåta, at bära alt sädant i et vördsamt hierta. Effter
alt utseende hade iag och redan wunnit et lyckeligit slut
i saken der ei communis noster adversarius värit å nyo
framme, och med en klagoskrift oroat hans excellence
Cantzleren, deri hän besvärar sig öfver Consist. venerand.
i Åbo, som uteslutit honom från förslaget; det var et nöje
för mig förleden veka, när iag först råkade Woltemat,
at se huru rasande arg hän var deröfver; men nu är ifvern
någorlunda försvunnen, sedän hän tror sig ej så stort
kunna uträtta. Hän berättade mig, at Herr Professoren
voterat på honom, men en Herr Professorens goda vän
hade redan förut förtrodt mig samma, samt raisonerne,
som iag ej annat än högst gillar, men, högvördige Herr
Professor, nu är min ödmiuka begäran och förtröstan,
att Herr Professorn så begår, det förslaget ei kommer
at ändras utan blifver som det är. Hr Professorn kan i
tysthet genom sinä vänner och dem som uteslutit honom
lättel. så begå; ty kommer hän på förslaget, så torde hän
väl drilla sig til profession, och då kan iag svärja på, at
hän skulle och framdeles vela hafva något at säja i Con-
sistorio, om ei alt för mycket. Eljest har hän om ingen-
ting mindre drömt i sinä dar, än de oeconomiska studier,
och kan en få ondt i magen, som läser hans klagoskrift,

3
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och se de grundvalar hän staplar upp til oeconomiae
profession. Hän inrättar den efter de studier hän äger.
Historia naturalis sluter hän aldeles ut. Et möte skulle iag
af hiertat önska fä se, neml. Voltemat hos hans excel-
lence gref Tessin, och at i samma stund justitiae cantzleren
Lövenhielm, öfverhofintendenten Hårlemanoch arkiater
Linnaeus kommo dit; aldrig skulle hän värit i värre färd,
slapp hän med håret, hade hän intet at klaga öfver lyc-
kans oblidhet: för dessa herrar bygge oeconomien på hei
andra grunder. Arkiater Linnasi omdöme om Wolte-
mats skicklighet til oeconomiae profession uti et des
egenhändiga bref til mig är så: I (Kalm) söken oeconomice
profession i Åbo, kvartit I ären både född och uppfödd.
Hans excellence kan iag förbanna mig på är långt ange-
lägnare at få Eder dijt, än Ni at söka. Hvem påcken
har narrat Eder, at hr Woltemat fått försäkran på
oeconomice profession? At sätta honom til oeconomice
professor vore samma soin at sätta Eder til historiarum
professor. I liden dervid ingenting, Voltemat skulle lida
alt för mycket, Academien och studerande ännu mera och
aldramest deras stora Cantzler, som man altid tilskrifver
cantzlererne en Academies flor eller undergång. Jag
förbannar mig på, at om gref Tessin känner Ehr, som
hän wist känner, och om hän känner Voltemat, somfödd
til historien, men ännu ei aflad til oeconomien, at hän
aldrig til denna tienst blir Ehr föredragen etc., hactenus
Linnaeus. Om Wettenskaps acad. vitnesbörd om min
skicklighet kan Hr. Professoren inhämta af mit bref i dag
til hr. professor Hasselbohm. Eljest anse alla Wolte-
mats ansökning för så absurd, at en del ei vela låta öfver-
tala sig at tro, det hän vil söka en tienst, hvartil hän ingen
ting mindre är än vuxen. Det är och ei en enda, som
hän har på sin sida, och som ger honom vitnesbörd, at
hän har rätt; tvärtom äro Secreta Utskottet, Cantzleren,
Wettenskapsacademien, öfverhofintend. Hårleman, dr.
Brovallius, archiater Linnaeus etc. i högsta grad för
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mig. Det lär ock vara orsaken, at Woltemat nu mäst
despererar, och börjar söka annat. I dag morgos kl. 8
taite lag med honom, då hän sade åt mig, at om iag
genom minä gynnare kunde uträtta, at hän någorlunda
kunde blifva försäkrad om secretariatet vid Upsala aca-
demie, ville hän taga tilbaka sin klagoskrift. lag lofvade
så mycket hos mig står, skal ock biuda til; men ei litar
iag på honom. Imedlertid der hans klagoskrift öfverkom-
mer, drager iag det vördsamma förtroende til Hr Profes-
soren, at hän genom sinä vänner så begår, at förslaget är
och blir orubbadt; ingen ting är lättare at göra: Hårle-
man och dr. Brovallius säga och försäkra mig, at det
ei för Woltemats skull kan rubbas.

Men rättnu är tiden til postens afgång inne, och är
det redan i sednaste laget.

I morgon kommer Hans Kongi. Höghet at introdu-
ceras i Vettensk. academien. Dr Bäck tros komma at
succedera sahl. dr. Spöring. Om onsdagen ger böfveln
Blackväll des välförtienta lön. —Någre officerare blefvo
i dag satte i arrest. Linnaei Flora Zeylonica blir denna
veka färdig. Wettenskaps acad. får tilstånd at allena
trycka alnackor. I morgon aflägger Faggot sit praesid.
i Vettsk. acad. och blir anten riksnt Ehrenpreus, eller
riksr. Palmstierna eller justitiae cantzl. Löwenhielm
eller dr Brandt praeses för nästa quartal. Öfverdirect.
Faggot berättade för mig i söndags, at hän af gamla
handlingar uttryckl. funnit, det råg aldrig blifvit sådd i
Sverige förr än på 1200-talet efter Christi födelse. Men
klåckan befaller mig bus stadna af.

Uti högvördiga Herr Professorens hulda omsorg
utbeder mig at få städse vara innesluten, som iag och
med nöje framhärdar

högvördige Herr Professorens
ödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Stockholm d. 24 Julii 1747.

5



1747 3/9.

3.

Högwördige Herr Professor.
Nu får iag ändtel. hafva den aran, att heratta Herr

Professoren det ändtel. et godt slut blifvit på min ansök-
ning, i thy Hans Kongi. Maj:t denna veka benådade mig
med fullmakt på oeconomiae profession i Åbo. Jag bar
haft nti Woltemat en dierf medsökare, men så kan iag
berömma mig deraf, at hän och nu braf stångat hornen
af sig; jag får ju lof at kortel. heratta huru wi lekt med
hwarandra. Så snart hän besvärat sig öfver förslaget, och
det sändes öfver til förklaring, ärnade Riksens Ständers
Secreta Utskott til min saks befrämjande gå med en före-
ställning til Hans Maj:t, at iag måtte få profession; så
snart Voit emät fick spaning derom, dref hän sin sak så
behändigt under mit vistande i Upsala, at innan iag viste
ordet af, hade hän förskaffat sig 3:ne stånds, neml. Ridder-
skapets samt Borgare- och Bondeståndets recommenda-
tion til oecon. profession, i hvilken recommendation hän
ei allenast kallas den aldmskickeligaste tili oeconomice
professor, utan hän låter ock oförställdt uttryckel. inflyta,
at hän förledit år vid physices profession säsom den aldra-
skickeligaste blifve utan skäl förbigången och en mindre
skickelig tilsatt. Det feltes nu honom endast, at få Präste-
ståndets uttryckel. ja eller nej; ty hvilkettera hän fick, hade
hän vunnit, emedan hän hade 3 stånd på sin sida. Imed-
lertid kom iag til staden efter express befallning från
Wettenskaps acadamien, mine gynnare hade och redan
börjat få vara med i leken. Doktor Brovallius, som
under hela min ansökning arbetat för mig som hade iag
värit hans egit barn, dref saken så, at Prästeståndet gaf
hvarken ja eller nej, utan drog bara ut tiden. Wettenskaps-
acad. giorde sit tili för mig. Archiater Linnaeus skref
det ena ovettiga brefvet efter det andra til de högsta her-
rarne, och förbannade sig, at aldrig skaffa elever, om
Woltemat blefve mig föredragen m. m. Hans excellence
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Cantzlern arbetade summo gradu för mig; ja en och hvar
af deras excellencier riksens råd voro så starkt på min
sida, at då Voltemat hos någondera af dem anhölt om
befordran i sin ansökning, fick hän kori nej och absolut
afslag, som hän äfven nu sielf sedän berättat mig; derpå
drefvo några af deras excellencier så, at Hans Maj:t lät
declarera i Rådet, at iag skulle ha profession absolut;
Woltemat modfältes dock ei deraf, utan som hän nu såg,
at iag vore den enda och farligaste för honom, lade hän
in en skrift til Hans Maj:t, deri hän besvärar sig öfver
vener. Consistorii orättvisa i voteringen, visar eller vil visa
åtskilligt hvari hela Consist. in gemen felat och brutit
mot lag deri; sedän påstår hän, at iag, såsom ei magister,
bör disputera, säger sig vela visa någre feel iag begått i
oeconomien uti min Bohuslänska resa, om hän endast
finge 8 dagars frist och rådrum at leta ut och upp dem;
nu ehuru iag viste, at hän sielf vore för svagbent dertil
och at den kalf hän ärnade plöia med ei skulle skrämma
många, så bet likväl detta mig; jag hade derföre lust at
känna litet bättre honom på puisen, efter hän sielf wijst
mig vägen; iag lade altså in en skrift hos Ständerna, deri
iag l:o) utförl. och med exempel visar hvad en oeconomice
professor bör läsa 2:o) hemställer Ständerna om hän icke
så bör läsa, och om icke Finland har otrolig båtnad deraf
3:o) anför minä meriter och huru iag användt min tid
4:o) gör en parallelismus einehän Woltemat och mig,
deri iag med skäl på skäl wisar at Woltemat är aldeles
oskickelig och oduglig til oeconomice professor samt under-
ställer Riksens Höglofl. Ständer, huru vida och med hvad
fog hr Voltemat kan begära, at Finland til sin hushåll-
nings uphielpande skal lida för hans okunnighets skidi.
Skrifften blef redan läst och gillad i Prästeståndet; men
innan den hinte komma til de andra ståndena, tog Vol-
temat sin Matts ur skolan, afstod med ali ansökning,
och genom en skrifft til Hans Maj:t återkallade sinä be-
svär både mot Consist. i Åbo och mot mig; hän hastade
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så mycket mera, som hän hederl. ville komma från denne
leken, i synnerhet som hän fick röken deraf, at både Bonde-
och Borgareståndet ärnade sadla om, och återtaga sin
honom gifna recommendation, derpå erhölt iag strax tuli-
makten, fast förklaringen ännu ei var öfverkommen. Det
endaste som Voltemat med sin ansökning vunnit, är, att
hän mistat totalt ali sin credit hos sinä förnämsta gynnare;
och lär långliga tider gä, innan hän kan återvinna den,
i synnerhet som hän i sin ansökning tagit de steg, som
ej recommendera honom. Nu håller hän på at stångas
med dem i Upsala om secreteriatet vid academien der-
städes; fär se om hän har bättre framgång der. Jag roade
mig ofta den tiden, wi täflade som häftigast, at stå mid-
dagstiden på Riddarhustorget, som då var tulit af adels-
män och ståndspersoner, samt at der höra, huru den ene
med ali ifver förfäktade min sak, dä den andre deremot
tog Voltemats partie, fast ingendera af dem kände mig,
som stod just bredvid dem och afhörde hela dispiiten; ei
heller kände iag någon af dem. Än vet jag ei om iag
i höst fär komma öfver til Åbo, at tilträda syslan, eller
om iag från högre ort får befallning at blifva qvar, och
med första vårdag ge mig på utländska långa resan; iag
afvaktar i dessa dagar svar, och vil för min del vara hei
neutrel, på det iag ei skal bryta hvarken emot den ena
eller den andra. Jag fruktar, at iag efter ali liknelse får
siitä mycket ondt, innan iag får tilträda beställningen;
dock är iag nögd, endast iag kan tienä mit fädernesland;
en annan torde helst vela kasta sig i ro, sedän hän fått
en sysiä, och icke gifva sig i ögonskenlig lifsfara. Min
vördnad ber iag anmälas hos hr. prof. Hassel, til hvilken
iag nu ei hinner skrifva. Får se, om iag nu får in brefven
minä i dag. Nästa vecka reser iag til Upsala.

Framhärdar oaflåtel.
högvördige Flerr Professorens

ödmiukhörsamste tienare
Pehr Kalm.

Stockholm d. 3 Sept. 1747.

8



1757 V3.

P. S. Voltemat var mycket otolig deröfver, at iag
så med min skrift skadat Hans reputation, hälst så många
fått läsa den, emedan den något längre kom at ligga hos
stånden innan iag tog den tilbaka; och efter iag desutom
under striden lämnade et exemplar deraf ät minä gynnare,
som ei försummat at låta vandra det omkring; iag bar
gifvit Voltemat til svars, at iag ei vetat af den vägen,
om hän ei sielf wijst mig den.

4.

Högwördigste Herr Doctor, Biskop och Pro Cancellarie,
höggunstige Gynnare.

Så har ändteligen en tryckt rättvisa vunnit och falsk-
heten med blygd måst gifva sviga; så har himmelen
ändteligen upfylt alla välmentas och rättsinnigas trägna
och otvungna önskan; så får iag ändteligen hafva en länge
efterlängtad, ia (Qud är mit vitne) högst efterlängtad fäg-
nad at ei så mycket lyckönska högvördigste Herr Biskopen
och Pro Cancellairen til det höga hedersstånd och dyra
ämbete, hvartil Herr Biskopen blifvit uphögd, ty dertil
hafver Herr Biskopen långst för detta värit framför andra
långt mera meriterad, åstundad och kärkommen; utan fast
mera at gratulera vårt stift, vår Academie, vårt prästerskap,
våra nödvändiga, gagnande och prydeliga vettenskaper
med deras idkare, som nu alla vunnit deras ömmaste
vård, styresman, fader, prydnad och tilflykt. Mera och
högre hafva vi alle icke kunnat af högden begära. Den
grundgode och barmhertige Ouden väre evinnerligen
tackad och prisad, som sedt vårt rena hiertas begär, som
låtit sig tili sinnes gå både vår hemliga och i ord ut-
bristande quidan och önskan så länge vi lefvat emellan
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hopp och fruktan, och som nådeligen hört våra många
suckningar och böner, at Hän ville förhielpa den til rätt,
som rätt bör och borde hafva!!! När tidning kom, at
den nådige Ouden låtit sig behaga vårt böneoffer och
upfylt vår längtan, blef iag för min del så af fägnad in-
tagen, at iag näppeligen viste til mig, och så tror jag alla
andra äfven värit, åtminstone bort vara. Nå, gifve Herren
högvördigste Herr Biskopen tusenfaldt välsignelse både
i andelig och lekamlig måtto! Hän låte först våra barn
efter oss se den muina dag, då Åbo stift skal nti Herr
Biskopens värdaste person nödgas sakna des huldaste hielp
och befordrare!

Men innan jag nu går längre, och innan Herr Bisko-
pen blifver mera vahn med biskops värdigheten, måste
iag utbedja mig den nödvändiga och högstangelägna tör-
män för mig, at få framdeles då och då, alt som det be-
höfs, uti en sak, vördsamt påminna, och, der det ei hielper,
få träta, kifva, vara ovettig, ja bruka uppenbart våld mot
högvördigste Herr Biskopen; och önskade jag gierna af
Herr Biskopen få nu skrifteligit tilstånd dertil, at framdeles
kunna upte, der Herr Biskopen ej då ville tillåta mit sielfs-
våld, ja, iag kan väl säja förut, at jag lika fullt blir ovettig,
der iag i en viss sak ej får min vilja fram, fast ock Herr
Biskopen vil blifva otolig och förtörnad deröfver. Saken
består deri, at Herr Biskopen framdeles ei må följa sin
gamla mindre berömliga vatina, at sitta för mycket stilla
utan nödig motion, det var det, som så tidigt tog lifvet
af biskop Browallius; och det är en säker död i för-
tiden för andra, som deri oförsvarligit följa hans exempel.
Herr Biskopen är fallen, at blifva corpulent; lät commodite
och mycket stilla sittande komma til, skola vi få se, om
det ej bär buns til grafbackan. Det äro än ej 14 dagar
förflutna, sedän vi här i Åbo fingo det hugneliga budskap,
at vi fått Herr Biskopen til vår efterlängtade förman; men
kan Herr Biskopen tro, at här ock redan tordts funnit så
samvetslöst folck, som i synnerlig afsikt utlåtit sig, at Hr
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Biskop Mennander gjör ej mänga dagar, ty hän är lagd
at blifva fet, rörer sig intet utan sitter hemma och vil må
väl eller vara commode. Derföre, ehuru jag försäkrar, at
Herr Biskopen skal kunna i alt annat vrida mig om sinä
fingrar, så är lag dock i den ena puncten, hvad en skälig
motion för Herr Biskopen angår, orörlig som et bärg, sä
at Herr Biskopen intet fär sitta mycket stilla; härom skal
iag tidt och ofta påminna, och om deri mig ej gehör
gifves, blir iag ut-ovettig, och skamlösare än en garfvar-
hund; utom det, at det allmännas välfärd så högt beror
härpå, så kan iag ei neka, at ju något egit interesse beror
härunder; när Herr Biskopen genom nödig motion sköter
sin hälsa, så smickrar iag mig med det hopp, at mit huus
torde då och då få den hugnad, at emottaga Herr Bisko-
pen; dit är en lagom spatsergång i vackert väder; gär en
ej så många steg som från Herr Biskopens til min gård, så
räknas det ej för motion, utan då afkortar en strax lifvet.
Hade h. biskop Brovallius lunkat en gång i veckan i
vackert väder ned til min gård, hade hän kunnat mäst
blifva så gamma! som Nestor; men emedan hän i 5 års
tid bara kom dit 2 gångor, så fick hän ock lof at kancka
af i förtid; androm til varning.

Utaf H. Biskopens senaste bref til h. professor
Hassel inhämtar jag, at Herr Biskopen ej vil hugna oss
med sin närvaru, innan öppet vatn. Detta är just ei som
iag vil. Efter lag måste nu den ledigt blefna professio
theologica besättas efter par månader från fullmaktens
utfallande, det är i påskveckan, eller näst derefter. Skal
iag töras utdraga dermed tils Herr Biskopen kommer hem?
Så borde vara och så ville iag gierna. Herr Biskopens
utlåtande derom önskade jag erhålla anten i skrifvelse til
mig eller til herr prof. Hassel. Än har ingen lagt in
derom eller anmält sig; men det vet man, at prof. Clev-
berg och Meste rt o n äro 2 vissa sökande. prof. Oadolin
lär ofelbart blifva den tredje. Theologiae adj. Ross tör
ock infinna sig; om så, at Rossen söker, får jag då, som
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cousin, ej sitta; och då, i fall det skal påsktiden företagas,
blir doct. Tillander pro-rector.

I fall någon af philosophiska faculteten blir theolog,
så är jag tämmeligen fullo sinnad, at emottaga annex, och
blifva präst, der högvördigste Herr Biskopen är dermed
nögd. För den, som med 2 toma händer måst begynna,
som iag med min k. hustru, vil den nu varande lönen ej
så förslå, at draga sig utur den skuld, iag kom uti genom
gårdens köpande, mindre at lägga nägot på kistbottnen.
Jag finge dä tillika tilfälle

Nej, nu måste iag stadna: just vid det jag skrifver
dessa orden, kommer min gumma in, och bär til mig
högvördigste Herr Biskopens högstgunstiga egenhändiga
notification af d. 25 Febr. Herren vet, huru otroligt det
fägnade mig, så at glädjetårar utbrusto i ögonen, och
kunde jag ej annat, än af ren fägnad kyssa brefvet; för
den höga och synnerliga ynnest högvördigste Herr Bisko-
pen härigenom visat mig, tackar ödmjukeligen, och skal
aldrig underlåta, at af yttersta krafter giöra mig samma
ynnest värdig. Nu får iag komma til detsamma, der
jag afbröt: jag finge då tillika tilfälle at försöka möjlig-
heten af det en präst in oeconomicis kan uträtta på sit
prästbord, och hvad det alra-angelägnaste angår, eller
Guds församlings skötande, så hoppas iag genom den
Högstes nåd så vårda samma med ali den flit, som af en
rättskaffens herde fordras. 1 samma afsikt har iag nu på
et år snart, med synnerlig flit arbetat med finskan, så at
jag mäst skal våga 3 å 4 veckor efter fullmakts erhällande
predika på finska utan concept. Doct. Mesterton var i
går hos mig, och förbehölt sig Marise församling, i fall
ingen tages til theolog utom professors ståndet af de
ordinarie; jag svarade, at det är tid nog än, at tala härom,
och at jag ej vil ligga honom i vägen; jag kunde väl
anföra, som skäl på min sida, at genom Marise församling
hade jag lägligare at bevaka minä planteringar både i
staden och på Sipsalo m. m., men efter hän är äldre, och
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en gång förr vid Lundos besättande gicks förbi, så vil
jag ej gifva någon anledning til oenighet, utan är nögd
med hvad iag får, i fall någon öpning til annex blifver
i faculteten. Men det önskar iag gierna, at h. doct.
Mesterton intet så vårdslöst och oförsvarligen ville sköta
den församlingen, som hän giordt sin förra, at hän til
denna stund på flera års tid ej predikat et ord finska.
Högvördigste Herr Biskopen lärer nog sielf hört de ge-
mena utlåtelser, som en hop politici för denna orsak ej
allenast lagt på d. Mesterton, utan på hela prediko-
ståndet, och huru de exaggererat samma derföre, at hän
är lärare vid Academien, och sielf sitter i Consistorio
ecclesiastico; samt hvad förargelse det gifvit hos både
lärda och olärda af de i verldsliga ståndet, som peka på
honom, och säja, at prästaståndet är mindre nödigt, det
sker ej för själar, utan för födan etc., iag vil ei nämna de
gröfre corollarier de giordt och dragit häraf. Jag säger
ej detta .för några enskylta afsikter, ty äfven efter princip.
oecon. håller jag Pikis så godt som Maria, då prästgår-
dens ägor rätt häfdas; utan iag nämner det endast för
flera förlitelser jag äfven på både hans och prästeämbetes
vägnar af illsinta fått höra, och hvad hvassa pilar de, hädän
hämtat; til ursäkt, att mannen ej giorde rätt deri, har ej
gullit; utan har jag fått til svars: det ser och vet ju både
biskop, consistoriales och professores det, och lämna det
oklandrat; derföre måste äfven de gilla det. Man bör
akta, at ej gifva lastaren för öppet hugg på sig. Jag måste
ock tilstå, at ibland, då jag samlar minä tanckar på detta
och dylikt, är jag villrådig, hvad jag skal giöra: den ena
stunden tycker jag mycket om, at blifva präst, den andra
kastar jag det aldeles ur hogen och besluter at blifva hvad
jag är; korteligen jag hvälfver beständigt ibland til det
ena, ibland til det andra, och måste jag bekänna til slut,
at jag i denna saken är i samma ovisshet och til denna
stund ej värit i stånd, at fatta något vist slut häri. Den
gode Guden kaste mig tusende hinder i vägen, och låte
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mig aldrig komina dertill, om Hän ej finner mig skickelig
och nyttig härtil! Jag bar et mycket sensibelt sinne, som
ofta lägger små saker äfven på hiertat, jag tror det är
bäst jag förblifver och framhärdar i min ro och stillhet.
Kappan är en för tung börda: alla hafva ej af Qud fått
krafter nog och starka axlar at bära den. Nej, jag blir
det jag är.

Nästkommande onsdag, vil Oud, ärnar jag i några
få goda och välmenande vänners närvaru betala under
gladt glamm och nöje mit förr giorda löfte; det herr
archiatern och riddaren Li n nsen s äfven skal veta omtala.
Prof. Hassel, som redan rest ut på landet, och först om
mändagen kommer tilbaka, är orsaken, at iag måst upp-
skjuta dertil.

Må det är något hopp för befallningsman Cajalen,
at vinna den sökta rangen; hän är ej ännu återkommen
från sinä ämbets förrättningar, och får derföre ej sielf an-
hålla om sin sak. Philos. adjuncterna Bratt och Lefren
arbeta bägge, fast i tysthet, at komma i accord med secret.
Olivecreutz, men nog tycks den goda Cajalen ej böra
förbigås: finge hän den äskade rangen, vore ej så lätt at
skufa honom undan.

Redan långo i sommars öfversände Consist. acad.
quittence til hans höggrefl. excellence Cancellairen på
5000 d:r silhmt på mineral cabinettets betalande; men
til denna stund är ej något svar återkommit; anten vi få
samma 5000 dr. i silfver eller kopparmynt, eller om vi
in alles få något: qvittencet skickade vi dock efter befall-
ning öfver.

Framhärdar med diup vördnad til min död,

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och Pro-
Cancellariens

ödmiuke tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 5 Martii 1757.
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5.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,
höggunstigste Gynnare.

Högvördigste Herr Biskopen behagar ej ogunstigt
uptaga, at jag så sent afbördar mig min skyldighet: den
ostadiga apostoliska vandring högvördigste Herr Biskopen
nu dageligen fört bar til en del värit orsaken til mit drögs-
mål, ty ho har kunnat så rätt passa brefvet, at det skulle
råka högvördigste Herr Biskopen: den magra tid här
äfven värit på nytt och skrifvärdigt, har ock bidragit til
min efterlåtenhet. Den nådige Guden låte fäderneslandet
i längliga tider få fägna sig af högvördigste Herr Bisko-
pens sällhet och välmågo! Samme milde Oud låte det
med mångfaldig sanning i framtiden fä uptecknas uti
historien öfver Åbo Academie, at bland alle herrar bisko-
par, som öfver den värit procancellerer, har ingen så
länge förestått den sysslan som en Herr Biskop Mennan-
der! Då har Finland, då har alt, hvad ärligit är, vunnit
sin önskan!

Men huru har högvördigste Herr Biskopen kunnat
härdat ut mot den förfärliga kiöld, som vi flera resor haft
denna vinter; då kiölden ibland har värit så sträng, at
både mun, tunga, ögon, händer, fötter, ja förstånd och alla
krafter tycks kunnat och bort frysa igen och bort? Tusende
gångor hafva flera minä vänner med mig ynckat högvör-
digste Herr Biskopen: en otrolig hugnad har värit för oss,
at då och då få höra det högvördigste Herr Biskopen
mått väl. Qud låte samma tider värit och vara sanna!

Mon jag var en san späman? Jag undrar huru långt
högvördigste Herr Biskopen hant med hela och osönder-
krossade fönster på rese-slädan? Monne de granna mäs-
singsknapparne på taket länge fingo vara i frid för läga
grindar, lutande trän, handklådiga gåssar och drängar?
Nog var der, at kunna få mässing til söljor och spännen:
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mon samme släda fick den heder, at följa med hela resan?
Näppeligen.

Men nu kommer jag til det, som mera rörer mig.
Mon trägårdsmästaren är ihiälfrusen, som talet här går
öfver alt? Det vore aldeles rasande; men jag hoppas
bättre; men der hän lefver, så itererar jag min förr giorda
ödmiuka begäran, det högvördigste Herr Biskopens fa-
derliga öga ville tilse, at hän af desse beständiga goda
dagar ej blifver aldeles bortskämd, och får som en habitus
at dricka och supa. Tillfälle, herrar präster, samt den
ovanl. kalla väderleken lära sammanstämma, at inrota hos
honom nyssnämde fula vahna.

Intet nytt och skrifvärdigt vet jag, som ej högvör-
digste Herr Biskopen vet förut. Professorskan Biörklund
dog näst för juhlehelgen. Professor Wallenius mistade
sin syster ock; vid denne sednares begrafning funno Gad-
den, Näfven och Rossen sig ej så nögda med de ställen
de fått; til kyrckan gingo de så, Ross, Gadd, Nääf;från
kyrckan lagade Näfen sig främst, hvilken föranlät Oadden
at på vägen taga afträde från processen, och gå hem.

Unge Sidensnöre, som var informator för unge
herrar juslener, måste ock följa dödsens bud: det var
ganska stor skada, ty det var et ovanligit qvickt genie,
som herr prof. Hassel altid kallade ingenium heroicum;
när lungsoten bröt löst hos honom, så gick hon i fullt
fyrsprång.

Förslaget til Wirmo är öfvergängit. Herr probsten-
fant sig ej nöjd dermed, at Consistorium skar för mycket
upp för Lizelius, och sade, at hela finska verlden, har
at i evärldeliga tider tacka honom, för des makalösa be-
svär vid finska bibeln, med mycket mera högttrafvande;
hän har derföre gått öfver til Konungen med besvär, visar,
at Lizelius bör hafva skam och ej beröm för samma
arbete, deri det margfalt är peccerat både i version och
tryckfel mer än i någon annan bibel, der ingen fått plåt
för hvart arck; hän påtager sig at bevisa samma; och det
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kan hän säkert. Hän logerade hos sin broder, och ej hos
mig; annars torde jag kunnat hindra samma; det är visst,
at hän aldrig rört sig, om ej Consistorium skurit så väl-
digt til för Lizelius, ty hän var ej mycket angelägen om
Wirmo; men härigenom skadar hela Consistorium sin
reputation, hvad finska bibelarbetet angär, ty flera lära nu
arbeta, at visa mycket fel deri.

Somliga försäkra helt vist, atunge cornetten Spöhler
skal hafva mademoiselle Neuman, och unge Neuman
en af lieut. Spöhlers mademoiseller; men huru grundat,
kan jag ej säja; det är visst, at hela denna vinter har anten
Spöhlers värit inne hos Neumans eller Neumans hos
Spöhlers ute på landet. Mademois. Neuman säges ej
hafva hog, at resa från sit fädernesland.

At unge Herr Mennander är hei frisk och mår väl
kan jag så mycket tryggare säja, som hän för par timar
sedän var närvarande på nations mötet.

Intet Consistorium acad. hafva vi än haft sedän hög-
vördigste Herr Biskopen afreste. Rector lär ock näppe-
ligen hålla något, innan hän får den hugnad, at se hög-
vördigste Herr Biskopen närvarande.

Herr secret. Ekenberg har mist sin lilla son.
Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och Pro-
Cancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 6 Febr. 1760.

2
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6.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

At få förspörja högvördigste Herr Biskopens lycke-
liga ankomst til Stockholm, är hvad jag och många med
mig hiertinnerligen längta efter. Har Herr Biskopen under
resan haft det väder och vind, som vi haft här, så är det
mäst som Herr Biskopen kunnat til sin fördel få taga,,
hvad vind Herr Biskopen behöft til sin resas fortsättande
och altså ej behöft länge vänta på vind.

Här innelyckta följa nu minä tiggare-skrifter til herrar
archiaterne Linnaeus och Baeck, eller en upsats på de
växter, som jag utbeder mig, at af dem få. Kan jag ej
få alla der nämda, så är jag nögd om jag får de flästa.
Hvad plantas perennes angår, så är jag nögdare, at taga
dem med root, än at få bara frö. Trägårdsmästaren kan
väl sätta dem tätt til hvarandra i lädor, at de ej taga
mycket rum under förandet. Åbo acad. trägård är oändel.
förbunden desse bägge herrar förut, och än mera blir
den nu. Som så väl Upsala academie som Collegium
medicum torde hafva nägot at supplicera om vid Riks-
dagen, så är jag säker, at högvördigste Herr Biskopen
äfven för den orsaken allena kan nu mycket befalla dem.
Med denna posten hinner jag ej, at skrifva dessa herrar
til, men skal dock biuda til, at giörat med nästa. Öfverst
på hos följande papper står utsatt, til hvilken hvardera
af dem bör komma. Et af innelyckte papper hörer ock
acad. trägårdsmästaren Gottmarck til, eller är en upsats
på de frön och växter, som jag gierna vil, at hän för-
skaffar sig hos trägårdsmästare, i fall de ej äro för dyra.
Braf vore, om hän ej låge och sölade för länge i Stock-
holm, dock kommer an på hvad godt hän kan uträtta.

Sidstledne thorsdags afton eller d. 25 hujus hitkom
en af de bistockar, som Herr Biskopen låtit genom vice
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pastoren Avenius förskrifva ifrån Estland. Den blef frän
Esbo hitförd på en kärra af en gammal soldat, soin enkom
kom hit derföre: nti karlens öpna resepass var bistocken
adresserad anten til högvördigste Herr Biskopen, eller i
des frånvaro til mig; hvarföre jag tog emot denna bistock
tils vidare; en del af bijen hade väl under resan och den
myckna skakningen dödt; men sä var dock störste delen
än lefvande, ehuru af resan något dufne. Karien hade med
sig et bref til högvördigste Herr Biskopen; men inte ttil
mig, ej heller viste hän gifva något besked om bijen;
jag viste då ej, hvad var at giöra. Prof. Leche, som på
min anmodan kömmit til mig, rådde, at vi skulle upbryta
Herr Biskopens bref, emedan det ju var skrifvit endast för
bistockens skull; jag var väl i början pultron; men sam-
tykte dock omsider dertill, i fall prof. Leche sielf ville
öpna brefvet; det hän ock giorde; deraf fingo vi någon
uplysning. Brefvet följer nu tillika här innelyckt. Bistoc-
ken upsatte vi i acad. trägården nedanför mit cammar-
fönster; och har jag haft det nöjet i går, men ännu mera
i dag, då väderleken värit värin och vacker, at se bijn
ti! tusende tai flyga hei quickt ut och in ur bistocken
hela dagen, och omkring i trägården. Karien gaf jag
för des besvär, skiutsande, tuli m. m. 32 d:r 16 öre koppar-
mynt, hvilket prof. Leche och tyckte hän borde få.
Längre fram, då det blir kait, täncka prof. Leche och
jag låta flytta stocken in uti något rum öfver vintern, der
det dock ej skal eldas.

En estländsk bibel hade karien ock med sig til
Herr Biskopen, den jag tagit i förvahr, men skal med det
första sända til herr philos. adjuncten Billmarck, at för-
varas, den är hei ny.

Nu försäkrar herr landshöfdingen Wallen, at saken
rörande Sipsalo för 3 å 4 veckor tillbaka gätt härifrån
öfver til Kongi. Cammar Collegium, hvadan den sedän
kommer at lämnas til Hans Kongi. Maj;t; om herr lands-
höfdingen nämnt något til min fördel, eller ej, vet jag
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icke; jag tror, at hän talar lika ömt för mig härutinnan,
som hän altid plär vara, at tala til Academiens och de
lärdas förmåhn; en neger kan ej ändra sin hud. Men
som jag deremot vet, at högvördigste Herr Biskopen är
min synnerlige Mascenas, och jag tillika har mig bekant,
huru gällande högvördigste Herr Biskopens ord och före-
språk äro, så anhåller ödmiukast det högvördigste Herr
Biskopen ville tala några ord til mit bästa i denna saken,
så hos herrarna i Cammarcollegio, som sedän hos deras
excellencer i Rådet. Gud gifve det blefve snart slut i
denna saken, så at jag viste hvart jag skulle vända mig,
och hvilken gren af hushållningen jag enkannerl. skal hålla
mig vid: fär jag ej köpa Sipsalo til skatte, så gifver jag
planteringar på båten; dömmes jag ej vara värd besitt-
ningsrätten af et uselt augmentshemman, så är ock ej
mödan värdt, at upoffra för mycken tid och arbete på
sådant, som ej strax kastar nytta och frukt af sig, utan
gifver den först efter några år.

Här är intet det fingaste nytt af värde passerat, sedän
högvördigste Herr Biskopens afresa.

Framhärdar med diup vördnad högvördigste Herr
Doctorns, Biskopens och Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 28 Sept. 1760.

7.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu är trägårdsmästaren lyckeligen hemkommen, och
har bragt mycket rikedomar med sig. Herr archiatern
och riddaren Linnseus har just tagit til med storslefven.
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Vi hafva redan fått här alt ned i jorden deraf, hvad vi
djt har velat hafva. Frön af de begärte plantis annuis
har herr archiatern Linnaeus lofvat oss i vår, och förr
behöfva vi dem ej Heller. Högvördigste Herr Biskopen
torde äfven härvid, som i alt annat, vara så höggunstig,
och vid tilfälle påminna herr archiatern om des lofven.

Af de frön herr actuarien Tuwen oss meddelat,
hafva vi väl två tredjedelar förut här; men jag erkänner
ändock med största tacksamhet hans bevågenhet, och det
så mycket mera, soin en tredjedel af Samina hans oss
meddelta frön voro af rara piantor, som vi ej hafva förut,
och dem man dock värit ganska angelägen att få.

H. prof. Gadd lär nu vara öfverkommen; hän lärer
ej uti alt vara nögd med minä giöromål. Näst för än hän
skulle resa, gick omkring til öfverseende et project til
recommendation för honom, der! hän uphöjes til högden
och litet högre än: jag tykte mig känna igen, at hän sielf
förut satt upp första projektet dertil. Ingen hade erindrat
något dervid, men som jag tykte det blef för tiockt, så
tog jag mig den dristigheten, och satte minä anmärck-
ningar i brädden, och dem täml. mustiga: til ex. deri
sades, at hän först nptäckt veide i finska skärgården:
jag satte i brädden, at baron Bielke, pastor Lencquist,
och många andra funnit det allmänt i skärgården längt
för än Oadden. Uti projectet stod, at hän i sin plan-
tage i flere år förvarat i sin plantage de mästa af de
mm växter, som nu fins i acad. trägården och hvadan
acad. trägården fått dem; jag satte i brädden, at det var
osanning, och at acad. trägården fått från hans plantage
endast 6 växter, och de mästa af de 6 ej så särdeles rara,
utan nog vanliga. Sluteligen förestälte jag, om det anstod
et coilegium, at tro hvad en Oadd eller Kalm skryta
om deras dråpeliga planteringar, utan at låta någon af
ledamöterne förut bese om så är, samt lofvade besvära
mig på högre ort, om ej högvördigste Herr Biskopens
och Procancellariens påminnelse i sidsta Consistorio efter-
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lefdes, neml., at först bese, öch sedän det enligit läta
recommendera; häruppå nödgades Consistor. acad. hop-
kallas; hvad jag påmnit om blef samtyckt. Prof. Gadd
fan sen ej rådligit begära ny recommendation, utan endast,
at få extract af de ampla föreskrifter Consist. förr yttrat
sig nti för honom, hvilket honom ej kunde nekas; syn
blef hållen på Hans planteringar: der var litet, eller intet.
lian yttrade då sielf, at hans afsikt aldrig värit, at anlägga
stora planteringar; utan endast försöka alt i smått. Jag
blef hei flat, då jag fick se alla hans mulbärsplanteringar:
mannen skref i fiohl i sin berättelse til Manuf. Contoiret,
at hän hade 1500 mulbärsträn, och i sin disput. i våras
om Silkesafveln i Finland, at hän hade de mästa i Fin-
land, och at jag endast cultiverat nägra i acad. trägården;
och nu fan jag tillika med prof. Leche, at ehuru litet jag
har i acad. trägården, har jag vist 100 stycken flera än
hän, med den åtskillnad, at minä mäst alla aro dubbelt
och 3 dubbelt större än hans. Det betyg, som hän nu
fick om sinä planteringars nuvarande tilstånd, underskrifvet
af prof. Leche, Kalm, samt rådman Trapp är aldeles
enigt med sanningen. Högvördigste Flerr Biskopen skulle
begära at fä se det, och sedän jämnföra det med Consistorii
förra utlåtelser.

Skogsskötseln har sysselsatt mig som raggen; acad.
secret. borde hafva straff, som ej i tid påminner om sådant:
nu har jag hunnit så långt, at en del renskrifves. At den
kostat arbete, lärer högvördigste Herr Biskopen finna, då
den kommer öfver. Jag vet hei vist, at sättet at så af-
handla skogsskötseln ej är i smaken, men jag vil låta
spåtta mig 10 gångor i syn, om bonden och alla stånds-
personer, som bo på landet, och vela plantera skog, men
ej förr kunna, någonsin skola komma til väga med, at
plantera trän, om ej beskrifningen öfver träns planteringen
inrättas på detta sättet; men än mera utförl. och tydeligen:
man bör så skrifva, at en bonde skal af beskrifningen få
veta alt från topp til tåå, huru hän skal bära sig åt; i
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förtroende at saja, at gifva ut sådana korta beskrifningar
öfver träns plantering, som Lidbeckens och Gaddens,
är rent sagt bara narri. Sielfva Oedipus vore ej i stånd,
at af dem hielpa sig fram; jag vil ej nämna, at i dem
aro grofva fel, som visa, at de ej sielfva försökt hvad de
skrifva, och det med de aldra allmännasfe trän.

Oifver ock Vetenskaps acad. ej dessa alla beskrif-
ningar i mogna händer, så blifver lappri af alt, och Vei
acad. exponerar sig. Sä snart jag hinner, skal jag nu i
disputationer utgifva et trä i sänder, af hvad jag nu ut-
arbetat, dock ännu mera omfilat och granskat; ty jag finner
i detta mycket ej så tydeligit och väl, som jag ville; men
jag har ej i denna korta tiden hunnit mera.

Inga bistockar hafva sedän kömmit: denna skal med
ali ömhet vårdas.

Siukdomen börjar nog innäsla sig ibland professors-
staten. Prof. Scarin har värit nog krämpofull. Prof.
Hassel har svullna been, at hän ej får stöflar på sig,
utan måste gå med tofflor; hans fru ligger af slag sä
tagen, at hon ej kan komma ur sängen. Prof. Olof Pryss
har rosen i fötterna eller benen och slipper ej ut. Dom-
probsten åter har sielfva döden i faggorna: hän går som
et sceleton, och vet ofta ej til sig för andtäppa, besvim-
ningar, gyllenåder, diarrhoee. Om jag annors ej är för
svag uti physiognomien, så fruktar jag, at jag ej säger
osant, när jag säger, at hän aldrig mera lärer komma pä
predikstol eller catheder, och svårl. lärer mera höra gö-
ken, ja ovist, om hän ser kyndersmässan, stackars hans
små barn, hans fru är åter hafvande, och är af sorg öfver
hans tilstånd nästan lika siuk som hän.

Beder ödmiukast, at innelykte bref måtte lämnas til
h. directeuren Salvius; jag nödgas påminna honom, at
nämna om det grofva tryckfel, so.m den stymparen mag.
Aulin af sin commoditet tvärt emot minä kraftiga på-
minnelser lätit inflyta i des gradual disputation, under det
jag var på landet, neml. at rnöss ej hafva ögnalåck; hän
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ändrade det i en del exemplar, men de fläste voro redan
utdelte; och et sådant har dir. Salvius fått och recen-
serat.

Framhärdar i diupaste vördnad
högvördigste Herr Biskopens och Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 11 Nov. 1760.

P. S. Om Sipsalo saken beder ödmiukast.

8.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu äro ändteligen beskrifningen öfver skogsskötseln
och berättelsen om de planteringar, som stått under min
vård, så vida färdige, at de få gå härifrån. Bägge hafva
kostat mig mycket arbete, som värit så mycket mera be-
svärligit denna mörcka tiden. Jag vet, at skogsskötseln
är ej i smak; men at den bör inrättas på det sätt, om den
skal hafva den påsyftade nyttan, lärer kunna inhämtas af
mit förtal til den samma. Jag var sinnad at låta gå förut
några generela anmärckningar och undervisningar, och i
synnerhet nämna några högst angelägna både canones
och mysteria vid skogsplanteringen, om den annors skal
lyckas; men då jag noga eftersinnade saken, så hade jag,
at säga rena sanningen, ej hug dertil; orsaken var, at jag
viste, det desse skrifter tora blifva af Vetenskaps acade-
mien utdelta til någon eller några storskrytare, som skola
utvälja häraf det bästa, och då kunna med andra ord ut-
gifva det för sit, hvarpå de minst förut tänckt, och hvar-
vid de aldrig lagt handen; derföre vil jag se hvad de
gifva ut, i sinom tid vil jag genom något acad. arbete
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visa, hvad ock jag genom flere års rön och försök funnit;
en och annan af desse beskrifningar öfver vissa trans
planterande och skötsel, dock ännu mera städad, torde
nasta termin i någon disputation utkomma; imedlertid
tror jag, at i denna medföljande skal finnas mycket högst-
nödigt, som man torde fåfängt leta efter i andra dylika.

Uti berättelsen om minä planteringar har jag nu
med flit värit mera omständelig än förr; men jag har
dock ej anfört alt, hvad jag kunnat anföra och hvad en
annan giordt; och hvad jag anfört kan jag låta undergå
den strängaste ransakning och granskning. Nu ser jag
att prof. Gadd återigen lärer blifva förifrad pä mig; men
det hielper intet; jag kan ej låta honom liuga på min
räkning sig til för- och mig til nackdel: hän är sä dierf,
sedän hän låtit ogräs och sin vårdslöshet döda de fä
växter hän cultiverat och skrutit med, at hän i sin berät-
telse til Manuf. Contoiret säger, at hän lämnat sinä mästa
mulbärsträn och andra växter til acad. trägården; derföre
specificerar jag i min berättelse til Manuf. Contoiret hvar
växt jag fått af honom, och rangerar honom på det ställe
hän bör stå, hvilket högvördigste Herr Biskopen lärer
finna af min berättelse; eljes beder jag ödmiukast, at
högvördigste Herr Biskopen ock behagade läsa, hvad i
samma min berättelse är ordat under örterna hv itä mul-
bärsträn, krapp, saylor, wall; slutet af min berättelse
jämnfördt med slutet af hans torde ock roa högvördigste
Herr Biskopen. Ehuru jag vet at hän är väl inskrifven
hos hans höggrefl. excell. Cancelleren, har jag dock vägat
i mit bref til högb:mte herre nämna, at jag ej kunnat
finna mig vid, hvarken Oaddens berättelse om sin skänk
til acad. trägården, ej heller med hans utsago i sin disp.
om Silkesafveln, at hän har flera hvita mulbärsträn än jag;
ty annors har herren kunnat tänka at acad. trägården
kömmit i dåliga händer.

Herre Qud hvad grofva fel Gadd en fört in i samma
sin disputation, e. g. therm. stigit några år här om sommaren
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til 35 grader öfver frysningspuncten, och aftager säilän i
hus til aug. månads slut under 26 å 27 graders varma;
detta säger hän sig haft af prof. Leche; och prof. Leche
bedyrar heligt, at hän aldrig så sagt, och aldrig så kunnat
säja; jag har i det nogaste gått nu igenom minä meteor.
observationer, dem jag vet at jag kan lita på; jag har
jämnfört dem med prof. Leches, och deraf funnit föl-
jande: på 13 års tid har therm. endast 2 gångor hunnit
til 32 grader, och det är det högsta hän än i Åbo i skugga
är observerad; pan har den sommaren, då therm. hela
sommaren ej hunnit mer än 8 gångor öfver 22 grader;
hvar tager då de 26 eller 27 gr. i husen vägen ända til aug.
månads slut? När et medium af 9 år tages, så hinner
therm. om hela sommaren ej mer än 20 eller 25 gångor
til 22 gr. öfver 0, eller litet öfver; mäst alla år är så, at
hän ej hinner en enda gång i aug. månad til 22 gr.
hvadan komina då de 26 eller 27 i husen? Det är derföre
för groft liugit.

Nog ser jag, at hän har tanckarna allestäds omkring
sig: i sin berättelse til Manuf. Contoiret, syftar hän der-
hän, at hän må få upseendet öfver planteringarna i landet;
och har dock, när skrytet subtraheras, näppeligen lagt
hand vid andra växters cultiverande, än endast ogräsen;
ty de hafva alla år giordt ej allenast största, utan nästan
enda antalet af de växter, som funnits i hans plantage;
och at få någon directeur huru de skola planteras och
förökas, tyckes vara mindre nödigt; så väl skulle jag tro
mig då kumia förstå den syslan, som Oadden; ja hvar
käring kunde det. Som högvördigste Herr Biskopen
torde vara så gunstig, och lämna desse berättelser, så til
illustriss. Cancellar., som til Manuf. Cont., så beder öd-
miukast at högvördigste Herr Biskopen ville lägga et
gunstigt ord til för mig, samt at herrarna ville äfven
sielfva läsa igenom samma berättelse. Nog vore braf om
kongi, secretairen Herr Paleen finge veta innehållet af
den samma. Jag måste tilstå, at det skulle röra mig täml.,
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om vederbörande deputationer skulle skära til i loford för
storskrytaren, och vara sparsamme eller aldeles borta uti
hvad litet i proportion mig kunde tilkomma: jag toge,
fruktar jag, då mit höfliga afsked både från trägård och
planteringar, och skötte allena mit egit.

Vil det infalla flera terminer så mycket extra arbete
på mig som denna, så kostar det på en latoxe; desse
bägge beskrifningar hafva tagit nog bort tid. Imedlertid
skulle jag alt för gierna se, om så kunde begås, at acad.
trägårdsmästaren finge viss lön; dä sluppe jag det besväret,
at hvart år behöfva upsätta berättelser öfver hvad jag
giordt. Då stode jag icke likasom under hvar och ens up-
seende, som från Stockholm hitkomma: hvi skal jag vara
förbunden til mera extra-arbete årligen, än minä andra
med-professorer? Jag vet ej, om h. archiat. Linnasus eller
prof. Berch äro underkastade sådana redogiörelser.

Utaf herr archiater Linnaeus har jag haft skrif-
velse: hän har deri (jag måste tilstå med ganska stort fog)
häfvit på mig så mycket bannor, at jag nu på 3:die dagen
ej ännu kunnat få ryggen rak igen: orsaken är, at hän ej
sedt från mig utkomma min Flora Canadensis; at åter-
vinna hans vänskap och ynnest har jag ej haft annan råd
än at vända mig til hans excell. och anhälla, at få hela
nasta vårtermin aldeles blifva befriad för alla publique
lectioner, på det jag då af alla krafter må få sätta an med
detta arbetet, och giöra det från mig; minä anförda orsaker
til herren hafva värit desse: h. archiat. Linnasi bannor;
det mödosamma och tidfordrande arbetet härvid, då ibland
et trä eller en ört finnes omtalt i journalen på 60, 70, 80
och flera särskilta ställen, som alla skola upslås, genom-
läsas, afskrifvas; åhrens tiltagande; lifstidens ovisshet; en
professor som är orator, får en termin til sin oration; få
studerande inne nästa terminerne efter promotioner; vil
läsa ändå ibland m. m. Gifver herren samtycke, så an-
griper jag arbetet hurtigt; men gifver herren samtycke,
men visar endast den minsta svårighet, så försummar jag
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ej en enda lection af termin; men arbetar tillika vid
mellanstunderna på Flora; ty färdig skal hon blifva i nästa
år, vil Gud, om ej raggen är lös; bara jag får juldags
predikan från mig, så skal jag tredje dag juhl fanga an:
jag bar Monandria, Diandria och Triandria färdig redan,
det skal väl gä. Viste jag illustriss. droge af min begäran
minsta tancka, at jag giorde det af lättja, så återkallade jag
det strax. Högvördigste Herr Biskopen råder illustriss.
til hvad som bäst kan vara häri.

Lilla herr Mennander börjar pävåra nations möten
småningom bry praesides med sinä oppositioner: hän plä-
gar litet förut komma til mig, och gifva vid handen, at
hän väl läsit genom theserna; men kan icke så väl finna
sig i alt, innan vederbörande bättre uplysa samma; och
frågar derföre, om icke hän ock får komma fram med sinä
tvifvelsmål; hän blir då först inviterad, sedän ordinarius
opponens slutat, och då (som ganska mycket roat mig)
kommer hän fram en sädan orator, och med sådan parrhesie
som halfva prof. Hassel infunnit sig. Hän vet aldrig, hvad
det är, at vara försagd. Nästa vårtermin skal jag fråga
honom, om hän ej vil påtaga sig, at blifva opponens
ordinarius; om jag känner honom rätt, tror jag, att hän
strax är til reds, at svara ja.

En tvist är upkommen i österbotniska nation om
nationslagarna: somliga påstå, at de, som past. Wetter-
blad författat, då hän var curator, blifvit sedän för giltige
antagne och noga efterlefvade; andra säga, at de aldrig
blifvit antagne och ratificerade, utan endast projecterade;
i protocollerne står väl af sai. mag. Hall infört, at de
blifvit upläste och för godo erkände; men de som äro
deremot, säja, at hän väl kunnat så skrifva, men som de
aldrig finnas af inspectore underskrefne och sålunda rati-
ficerade, så veta alla ej gilla dem. En del vela derföre
hafva en hop med ändringar i dem; h. mag. Carlborg
vil aldeles hafva på samma sätt som i Upsala, neml, at
det skal vara 2 curatorer, at curatorerna skola årl. ömsas,
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och nya valjas i stället; at räckningarna vid hvart ars slut
skola af seniorerne noga genomses; at alla magistrar,
candidater, hederlig sysiä ägande och 5 års gamla stu-
denter skola vara sielfskrefne seniorer; detta vil hän, och
de, som äro med honom, hvilcka utgöra pluraliteten, och
vil hän, at man med det första borde fastställa och efter-
lefva detta; h. mag. Möller åter, mag. Enkel, cand.
Berg och några andra äro väl ej häremot; men som mag.
Möller blifvit vald til curator utan afseende på någon
viss tid, så vil hän, at då först blir tid at handia om detta,
när hän går från curatelen; mag. Carlborg menar at om
en curator då vore 6, 10, 12 eller flere år i staden, skulle
de andre, som kunde vara lika goda karlar, komma att
lida, emedan det altid värit räcknat för en heders sysiä;
således träta de om lana caprina. Imedlertid yppas oenig-
het emellan landsmännerne: mag. Högman lade väl första
grunden härtil, som blef stött, då mag. Möller för honom
blef curator; men nation fan då ej rådligit, at lämna
cassan til mag. Högman, som då stod i skull öfver öro-
nen, ty det är svärtat klippa den skallota, de stridande
hafva nu raison på ömse sidor; hvad råd är bäst at taga?

Jag har förtrodt Gottmarck at högvördigste Herr
Biskopen updragit mig öfverinspection öfver sin trägård,
och at jag i grund deraf vil hafva nästa vår och sommar
mit välde dit utsträckt på samma sätt som i acad. trä-
gården, hvarföre honom åligger at hafva allting der i
nogaste ordning, och ej mera låta äppelträden blifva fulla
med vattuskått m. m., med et ord, at hän skal säga mig
til altid, när hän ämnar företaga något der, och följa mig
strax dit, när jag tillsäjer honom; vackra blomster, buskar
och trän skola ock dit lagas i vår, vil Oud.

Alla professorer äro nu fulleligen återstälte til hälsan,
undantagande domprobsten, som väl aldrig lärer få den
mera här på jorden: hän hänglar ännu med; men jag
fruktar, at hans dagar ej äro mera långa; jag önskade af
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alt hierta, at jag vore härutinnan en osanningsman och
falsk profet.

Prof. Hassel sörjer så grufveligen sin sai. fru, at
jag fruktar hän sörjer sig ihiäl: när liket fördes bort at
bisättas, bar hän vandrat til foot med ända til grinden,
som är et stycke nedanför hans gård, och som oftast öm-
armat likkistan under starcka tåreströmmar.

Mon ej vore godt, at en förordning blefve här i
landet, at landshöfdingarna, cronofougdarna, och de andra
små ämbetsmän ville förfärdiga sinä publicationer på finska,
och ej, som härtils på svenska; prästerna skola vid tolc-
kandet vara likasom deras drängar.

At herr archiatern och riddaren i sinom tid blifver
påmint om sin gunstiga lofven, angående frön och plantis
annuis, beder ödmiukast om; äfven anhåller i lika ödmiuk-
het, om giörkt vore, at kanna tidigt i vår få mycket frö
af hvita mulbärsträn och safflor, samt dipsacus eller
stråkardor; herr archiater Bäck, herrarna i Commerce
Collegio och uti Manut. Cont. kanna häri uträtta under;
om desse frön anhåller än ödmiukast, kunde jag få fase-
ligen mycket deraf, så vore det väl.

Om högvördigste Herr Biskopens biträde til slut uti
min ansökning om Sipsalo, beder ödmiukast.

Den högste Ouden uphålle högvördigste Herr Bisko-
pen uti ali sielfönskelig välmåga både uti det snart in-
gående nya, och ganska många derpå följande är til Guds
dyra församlings, fäderneslandets, vetenskapernas, denna
Academies och de studerandes synnerliga och stora stöd,
hielp, prydnad, hägn, fägnad och befordran. Framhärdar
til stoftet

högvördigste Herr Doctorens Biskopens och
Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 18 Decemb. 1760.
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9.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Tvenne högvördigste Herr Biskopens och Procan-
cellariens högtvördade skrifvelser har jag nu haft den äran
at inom en kort tid erhålla; men den starcka arbetstid,
som nu en tid för mig värit med acad. trägården och
andra minä planteringar, har ej lämnat mig tilfälle, at få
förr i ödmiukhet besvara dem.

Det var en ganska stor och högst fägnande hop med
frön, som högvördigste Herr Biskopen sände hit från
herr archiatern och riddaren Linnaeus: de kommo väl
bland de sednare, dock har den kuina väderleken här
merendels värit denna vår, giördt, at de ock icke långt
hunnit, om de ock värit förr sådda. At ej kasta alla til-
sammans på samma sängar, gaf jag mig et dags arbete,
at af detta sammelsurium utleta och afskilja de frön, som
jag anten förut visst kände, eller som hade en så skild
skapnad, at jag tydeligen, och utan svårighet kunde skilja
dem från de andra. Dessa såddes alla för sig sielf, alt
efter särskilta numror, de öfriga såddes på 6 stora sängar,
så at de sålunda ingalunda komma at stå för tätt til hvar-
andra.

Utom förenämde frön, och en myckenhet frön vi
här haft förut, dem vi detta år utsått, och hvilka til en
stor del redan äro upkomna, hafva vi denna vår i acad.
trägården giordt följande: anlagt långa nya lefvande häckar
af lönn; dito af lind, hvartil vi fingo tilräckeligen små
lindar från den holma herr vice prsesidenten äger, och
hvartil hän sielf gaf oss lof; anlagt en lång ny häck af
granar genom frön; granarna komma nu'som bäst upp
der tusende tals; anlagt nya långa häckar af syrener.
Vid plantagen på Sipsalo har jag ock haft denna vår
mången svettig stund med de der förestående många
amer. träns utplanterande, samt hvita mulbärsträns dit-
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förande och utsättande; dammars anläggande och timrande
til tilräckeligit vatns erhållande derstädes m. m. Häst-
castanier och många andra trans frön, soin trägärds-
mästaren i höstas hade med sig från Stockholm, och som
då såddes, hålla nu dageligen på at gro och upkomma.

Nog taite Prof. Gadd i sin disput. om Silkesafveln
i Finland, grundad på flere års rön, mycket dristigt om
des möjlighet, och om hvita mulbärsträns lätthet at tola
climatet; jag har deremot altid talt nog timide derom:
denna vinter tyckes mera tala, thy värr, för mig än för
honom deri; ty sedän våra mulbärsträn blifvit så långa,
at de nu ej mera kunna vara täckta med snö öfver vin-
tern, så kännes mera efter, hvad de tola, ej allenast det,
som stått ofvan snön, har frusit totaliter bort, utan äfven
mycket af det, som stått under snön; så at, om de vela
så fortfara, blir bara lappri af hela den planteringen, men
än ger jag ej alt hopp förloradt, detta har endast lärt
mig, at börja deras skötsel på et annat sätt; det torde
bättre lyckas; jag har nu giordt början dermed; jag kan
mäst positivt säja, at det skal lyckas.

Färg-örten krapp, om hvilkens planterande h. prof.
Gadd gaf ut sin beskrifning grundad på flere års för-
farenhet, utöddes för honom af våra vintrar aldeles redan
för 3 år tilbaka. Hän fölgde utländske methoden at plan-
tera den, sådan hän ock den utgifvit; efter utlänningarnas
method gick den ock om vintein ut för mig; men sedän
jag uptänckte et annat sätt grundat på trägärdsvetenskaps
grunder applicerade til vårt climat har krapp för mig nu
genomgått den 3:die vintein så oskadd, at jag trotsar dem
i Skåne, at kunna visa den bättre; och årl. ansenligen för-
ökat sig af den lilla början jag hade; men än vågar jag
ej ropa Victoria; dock tror jag, at jag skal gå igenom med
heder och seger.

Men nu kommer jag til en bedröfligare sak, som
har så grämt mig, at jag af sorg velat förlora alt nöje.
Det är högvördigste Herr Biskopens bistock, uti hvilken

32



1761 *k.

alla bijn Innan våren blefvo totaliter döda. Jag, som sielf
aldrig haft tilfälle, at lägga handen vid bijs skötande, efter-
fölgde i det aldranogaste den föreskrift h. prof. Leche
gaf mig deri, som var, at ej låta den stå ute under öppen
himmel öfver vintern, utan flytta den in i et huus, 1 hvilket
man vid något starckare kiöld kunde insläppa någon
varma: den sattes derföre in nti inre frigidarii mm, der
värman hela vintern var ungefär så, at thermometern
stod vid punct. congel. och ibland litet under til en eller
par grader. Detta kom ock öfverens med det, som vice
past. Avenius lät mig veta, om deras vinterskötsel i Est-
land, neml. at de insättas der öfver vintern i sådana rum,
dit en sträng kiöld ej får tränga sig in; annat visste ock
hän ej, at berätta om deras vinterskötsel, ehuru jag med
bref specielt frågade honom derom, och deruti upsatte
flere frågor, på hvilka jag önskade få svar och uplysning.
D. 15 Martii var bijen ännu lefvande; ty dä väderleken
då var så blid, at thermometern stod 6 grader öfver 0,
trängde sig några bijn ut genom en springa ur bijstocken
och flögo til kammarfönstret, deri ståcken stod; så snart
jag blef dem varse, sände jag strax bud til h. prof. Leche,
och frågade hvad man skulle giöra? Hän kom, och befalte,
at lukorna på kammarn skulle läggas igen, på det solen
skulle ej fä varma derpå, utan at i kammaren vore mörckt
och kait, så at bijn skulle blifva tvungne, at ånyo falla i
dvala; detta efterfölgdes noga; dock giorde jag både då
och sedän inkast, at det kunde så vara at bijn ej hade
tilräckelig maat, och derföre torde vara nödvändigt, at
försöka gifva dem något; men detta project ratade så
h. prof. Leche, som trägårdsmästaren, hvilka bägge sedt,
huru bijn om vintern i Sverige förvaras. Om denna min
tancke värit grundad, kan jag ej säga; vi hafva ock ej
änn tagit sönder bistocken, at se hvad honing deri finnes.
En bistocks skakning, som föres 16 mihl landvägen torde
nog söndra och rubba altting i honom, ehuru varsamt
man ock ville kiöra; ty jag ser, at ehuru väl man lägger

3
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in ägg, då man endast med chaise reser ifrån Pikis til
staden, och kiör nog sakta, gå ändå gierna några sönder.
Mig bar alt så förekommit, at genom kiörandet skakades
somt sönder; sedän torde maten blifvit ali, och ehuru
man ej släpte solen in, var likväl ibland så blidt, at ther-
mometern tvifvelsutan i kammaren stått 3 eller 4 grader
öfver 0, hvilcka äro de grader, vid hvilcka jag sedt dem
quickna och komma ut; och då det värit mörckt i kam-
maren, de ock instängda, och tör hända utan tilräckelig
föda, så hafva de måst dö; så raisonerar jag; men som
jag sielf aldrig lagt handen vid desse nyttiga kräks sköt-
sel, så kan jag ock raisonera som den blinda om färgen.
Jag kan nu ej med orden uttrycka, huru hiertinnerl. jag
är dageligen sorgse häröfver, i synnerhet när jag går i
trägården, och har svårt at komma fram för humlor och
villa bijn, hvilcka der i oändel. myckenhet svärma om
alla buskar och blommor, at suga honing. Jag suckar,
och jag ängslar mig, då jag täncker på bijn, och huru
nöjsamt nu värit, om jag sedt dem brumma omkring
desse blommor i stället för de andra bytingarne. Som
nu tvifvelsutan flera torde vara i Stockholm, som haft
eller hafva bij, så vore makalöst, om högvördigste Herr
Biskopen ville vid tilfälle giöra sig underrättad af dem
om desse nyttiga yrfäns vinterhuserande m. m. Tör hända
man än kan en gång få en bistock hit.

Vid det högvördigste Herr Biskopen och Procan-
cellarien är sysselsatt, at vid denna Riksdag bevaka denna
Academies förmåhner, så bör jag än i ödmiukhet på-
minna, at ändtl. hälst så måtte lagas, at acad. trägårds-
mästaren må kunna få viss lön, och den något tillräcke-
ligare, än den hän härtils måst låta benöja sig med: hela
hans lön har härtils värit i et för alt 60 plåtar, eller 360
d:r kopp.nut; med denna skulle hän både föda och kläda
sig, hyra sig huus, köpa sig ved, betala tvätt, städande
kokande m. m., hän kan i desse tider ogiörl. komma der-
med ut. En privat gifver här på orten uti lön och stat
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sin trägårdsmästare dubbelt mera: derföre om Oottmarck
ej kan få större lön, är ogiörht, at länge hålla honom
här mera: än bar hän ej talt något med mig derom; men
det vet jag, at hän ej täncker länge blifva quar på den
lön, som härtils; och det vet jag, thy värr, ock, at 3 eller
4 fiskare gifvas, som fiska efter honom. Men at hålla
acad. trädgård utan särskilt trägårdsmästare dertil, det
låter ej giöra sig; förr kunde jag väl ligga sielf här i Åbo
och i Sipsalo i krydd- och trägården, och med egna hän-
der både plantera, såå och ränsa, men nu betackar jag
mig. Mera giör jag det ej: den upmuntring jag fått så
vid dessa minä planteringar, som i synnerhet vid Sipsalo,
påminna mig om annat. Jag har denna vår sedt, at då
jag från morgon til afton uttröttat mig med acad. trä-
gården och Sipsalo, och försummat mit egit, har andra
giordt hela dagen visiter, och näppeligen hela vären par
gånger värit i des plantage; men dock fått af publico
både beröm och belöning med praemier, hvad behöfver
jag då gå och slafva specielt för publicum mer än andra?
Jag har ju ej annan större lön, än en annan professor;
hvi skal jag då hafva mångfalt mera arbete? Prof. Scarin,
som har för bibliothequet skull större lön, än de andra,
beklagar ju i mäst alla Consist. sessioner, at hän är i
mistning i sin lön; må jag då ej får säga samma? Der-
före, om Acad. ej kan ha råd, at hålla god trägårds-
mästare, utan måst taga bönåsar, och dem som oftast
ömsa; så lämnar jag med nöje praefecturs syslan anten
til h. prof. Lech e, eller prof. Oadd, eller til någon an-
nan; jag vet vist, at jag ipsissima re vinner; ty då får jag
använda ali min lediga tid på Pikis prästgårds skötande,
och då flyttade jag aldeles ut från staden och hyrde mig
endast en kammare under terminerne. Oottmarck börjar
nu blifva vahn med acad. trägårds växters skötande och
kännande; men kommer hän bort, och man måste taga
en annan, och en sådan, som vil för 60 plåtar sköta väx-
terna, så kommer man ånyo i eld och oro, derföre vore
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väl, om hän kunde få litet mera lön; då hän väl kan
hållas quar; annors går hän helt visst bort.

Hans excellence Cancelleren önskar i skrifvelse veta,
hvad medel Acad. hafver til bollvärcke nedanför acad.
trägården; m. m. Hans excellence måste då icke läst
igenom den berättelse, soin Consist. acad. gaf derom
näst för juhl; deri vistes högsta nödvändigheten af samma
bollvärck med flera mer än klara skäl, samt at Acad. an-
vändt manuf. medlen dertil. At Acad. ej for vilse, viste
denna vårs starcka isgång; ty hade bolvärcket då ej värit,
hade otvifvelaktigt ej allenast det nedre trägårdsplancket,
utan ock en del af trägårdsbacken blifvit af isen bortförd;
man fick då mer än liusligen se nyttan deraf. I denna
eller nästa vecka inkommer Consistor. med vidlyftigt svar
til hans excell. samt med ritningar m. m. i den saken.
Man har tunnit rådligit, at i våra acad. trägårds ansök-
ningar rådgöra med herr landshöfdingen förut; hän har
tilbaka vist ganska stor ynnest, och var nu i veckan och
besåg trägården, samt gaf tilstånd at Acad. får intaga ännu
halfva den gatan, som går emellan acad. trägården och
Pomell, hvartil äfven magistraten samtyckte; i grund häraf
hoppas vi, at vi småningom skola få hela den gatan.

Prof. Näf har begärt husesyn på Nådendals präst-
gård, emedan församlingen sagt sig ej giöra der det minsta
steg til husbyggnad, Innan en sådan husesyn går förut.
Vice häradshöfd. Didron är förordnad til at förrätta
denna syn. Prof. Nääf har predikat 2 eller 3 gånger
finska, dock ur charta, med åhörarnes särdeles bevekande.
Til sinä pubi. lectioner säges hän ej värit så lycklig, at
hafva fått någon åhörare, hvaraf äter hän sielf blifvit
nog rörd.

Prof. Hassel och domprobsten blifva til hälsan alt
bättre och bättre. Gamla fru Bäck i Pikis skal begrafvas
nästa söndag. Häradshöfdingen Tålpo är trolofvad med
domprobstinnans syster: bröllopet sägs skola stå mid-
sommarstiden.
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När h. prof. Scarin afslog, at emottaga rectoratet,
tycktes han nog tydeligen med orden då gifva tilkänna, at
han torde vara sinnad at snart nedlägga aldeles sin sysla:
han sade ock, at han nu snart fyller 77 år.

Framhärdar i diupaste vördnad til mit stoft
högvördigste Herr Biskopens och Procancellairens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 4 Junii 1761.

10.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
hade jag den törmän, at för någon tid sedän erhålla.
Mit vistande på landet, at roa mig med äkerbruk och
ängsskötsel, samt brist på det som skrifvärdigt vore, aro
förnämsta orsaken til min senfärdighet, at fatta til pennan.

Emedan H. Prof. Scarin ej ännu fått utslag på sit
afskedsbegärande, höres icke ännu af så många sökande.
De lära väl i sinom tid infinna sig. Haartman, Nääf,
Biörcklund, Billmarck, Hyllen blifva nu helt visst
här sökande. Somliga mena at Näfven helt visst tager
det, andra gå så långt, at de våga sig tvifla, om hän
kommer på förslag, i fall mera skickeliga och meriterade
sökande anmäla sig. Prof. Scarin har lofvat, at än denna
gång lämna sin zedel til catolog. lection., dock i den
mening, at ej behöfva värckställa, hvad hän lofvat.

Acad. trägården har denna sommar stått täml. i sin
fägring, den starcka och långvariga hettan har bringat til
mognad äfven mäst af alt det, som blef sent sädt. När
i den häftiga torckan mäst alla brunnar i staden blefvo
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uttorckade, hoit dock den brunnen, soin jag om våren
1760 efter physiska grunder upletade och lät gräfva i acad.
trägården, den, säger jag, hoit samma trägärd öfverflödigt
med vatn, fast ibland 24 å 30 mycket stora såar på en
enda morgonstund, ja mäst hvar morgon under torckan,
togos derutur. Herr archiatern Linnaeus gaf 1 våras
goda, rara och utvalda frön, de näml. som högvördigste
Herr Biskopen hitsände.

Uti min plantage vid Sipsalo har jag denna som-
mar fått mogna bär af viisua kersbärsträden, samt af villa
plommonträden, bägge frän Norra America. Plommonen
hade här samma förträffeliga smak som i Norra America.
Af bägge öfversänder jag med mag. Carlborg frön til
Kongi. Vei academien.

Min mulbärsträns plantering både här och vid Sipsalo
lofvar alt godt.

Min lilla krapp-plantering hugnar både mig och alla,
som se den, och påminner tillika, at den nog toi climatet,
och vill fort, när den rätt anlägges och skötes.

Innan jag går tili annat, måste jag ännu anhålla om
et: Consist. acad. öfversände redan i våras tili hans excell.
Cancelleren ritning på acad. trägården med project til
hvad ännu bör här giöras, och begärte hans omdöme:
ännu har ej ringaste svar kömmit; altså äro händerne på
oss bundna: til fyllning åt bolvärcket kunna vi nu få jord
hei när, om vi få kiöra så snart isen lagt sig, då lasset fås för
8 öre k:mt; men nödgas vi upskiuta för brist på svar
med kiörandet til in på vintern, så borttager Richter til
sit nya bolvärck ali förberörde jord, och då få vi lof
betala 18 å 24 öre för hvart lass; en rasande skillnad.
Nu kuuna vi hvarcken giöra anstalt om det ena eller
andra, innan svar kommer. Derföre anhåller ödmiukast,
at högvördigste Herr Biskopen täcktes vid tilfälle på-
minna anten hans excell. eller secret. Sernander om
svar häri.

Unge Choraeus reser nu öfver til högvördigste
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Herr Biskopen, at söka blifva vigd til sin faders adjunct.
Consistor. eccles. var här i början deremot, emedan det
tykte, at hän var för ung; men sedän jag hemma hos en
och annan af des ledamöter vist, at Choraeus med en
utmärkt flit idkat des studier; värit på 4:de året civis
academicus; i sin lefnad värit mon om gudsfruktan; samt
ganska fattig, så samtykte de under vissa vilckor dertil.
At högvördigste Herr Biskopen behiertar hans omständig-
heter är jag mer än viss om.

Det är sant, at nti högvördigste Herr Biskopens trä-
gård hafva de fruktträn gådt ut, som kommo från Stock-
holm, genom den ovanligt kalla vintern, som inföll strax
derpå; jag fruktar ock, at det är fruktlöst arbete och om-
kostnad hitsända nya trän från Stockholm, emedan de
icke gierna härda ut vid våra kallare vintrar; det säkraste
är väl, om man vil hafva af de utvaldare slag från Sverige,
at om vären nti Martii eller April mänad förskaffa sig i
Stockholm ympequistar af sådana sköna slag, och sända
dem med posten hit, då de här kunna ympas. En och
annan, har derigenom fått här skön frukt. Eljes har
högvördigste Herr Biskopen uti sin egen trägård tilräcke-
ligen ympade trän, som ännu stå i träschola, men som
böra nästa år utplanteras ide utgångnas ställe. Och som
Kai men i sin trägård hei visst har et och annat ympat
ungt trä af skönt slag, af hvilket ej finnes i högvördigste
Herr Biskopens förut, så är ju ej mer än billigt, at hän
låter samma ympade trän, vil Qud, i vår vandra upp til
högvördigste Herr Biskopens trägård; och får jag på
hans vägnar berätta, at hän redan gifvit samma trän ordres,
at hålla sig dertil marchfärdiga vid första tienlig vårdag
tilkommande år.

Utaf Protocolls deput. hafva vi til förklarande fått,
hvi Consist. acad. styrkte illustriss. dertil, at giöra så
ovanligt många extraord. philos. adjuncter, som skedde
under prof. Clevbergs rectorat.

Nästa vecka lärer h. prof. Hasse Is bröllop stå.
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Oubben kunde aldrig taga visare och för sig nyttigare
steg; ty hade hän längre värit ogift, sä hade hans landt-
hushållning lidit alt för mycket, och hans hälsa näppel.
mindre; det grämde mig at se i Pikis, huru hansförrväl
inrättade hushållning nu tog så svåra stötar.

Framl. madame Wahls testamente för studerande
från Wasa, är til Consist. inkommit; hennes arfvingar
hafva inför rådstugurätten förklarat, at de ej hade det
ringaste, at erhindra mot samma testamente. Capitalet är
15000 d:r k:mt. Stipendiarierne få lägga sig på hvad
lofligit studium de vela.

Framhärdar i diup vördnad städse

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procaneellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo den 24 Sept. 1761.

P. S. Sedän jag slutat delta bref, kom h. Olof
Malin ifrån Pikis och begärte lysningssedel för sig och
Calais postbondens dotter i samma sokn, som är några
och 30 år gammal; hän täncker hålla sit bröllop d. 13
Octob. Si sådant oförtänkt nytt timar i hast! Mången
skiuter länge up at gifta sig, och då kommer raptus på
en på yttersta äldern, at den ändå måste til vägs.

11.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högt vördade skrif-
velse hade jag den äran at för någon tid sedän erhålla;
och som jag ej haft något särdeles af värde, at berätta,
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så bar jag med flit upskutit med min vördnads afläggande;
annors hade mit ringa bref blifvit alt för magert.

At illustriss. Cancellarius nu kommer at lämna oss,
bar obeskrifveligen oroat en och hvar, och värit för oss
som et dunderslag. Des like nti nåder nti hielp åt Acade-
mien våge vi ej en gång önska oss, mindre hafva hopp
at erhålla. Hän bar allena vist Academien mera godt och
förmåner, än flere cancellerer förut tilhopa; vår förlust är
altsä obotelig: ännu bar herren ej notificerat Academien
samma. Vi hafva satt oss före at begära hans excell.
r.r. gref Ekeblad, såsom en förträfflig herre, och for-
dom rector illustris vid denna Acad. men nu äro vi
satte i nytt bekymmer, sedän för visso berättas, at samme
herre är redan af Lunds academie vald. Nu äro vi vill-
rådiga, hvart vi skola vända oss. Trenne af deras excell.
äro, som vi med våra tanckar gå på: 1). r.r. Lagerberg,
som sielfva rättvisans mönster. 2). r.r. Rudenschiöld,
hvars h. fader värit här professor. 3). r.r. Hierne, så-
som en half finne; om desse bar man i synnerhet talt;
men ingen af oss hafver den nåden, at närmare kanna
dessa herrar, än genom ryktet. Nog torde Consist. vara
sinnad förfråga sig hos högvördigste Herr Biskopen och
Procancellarien i den saken: men de kumia ock förut se,
hvad svar de få i en så benig sak. Gud uplyse våra
ögon, och gifve oss den Academien nyttig är; enkannerl.
vela vi gierna hafva en sådan herre, hvars höga egen-
skaper äro bland annat sådana, at h. secret. Sernander
finner sig nögd, at än vidare vårda oss; ty mistä vi ock
nu honom tillika, så mistä vi otroligt mycket. Ville hög-
vördigste Herr Biskopen i privat bref med förtäkta ord
nämna sin mening om någon af förenämde herrar, så
behöfs ej namn, utan endast numer 1,2, 3. At hålla
tai til illustriss. Cancellarii höga förtiensters påminnelse
Aid denna Acad. har jag påtagit mig.

Til histor. profession äro sökande redan; prof.
Haartman, Nääf, philos. adjunct Billmarck, Hyllen,
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Lefren samt en magister och cancellist i stora Cancellie
i Stockholm vid namn Brochman; hän fölgde 1752
danska hofråden Langenbeck här i Finland. Muru
Biörklund giör, vet man ej; ty ingen menniska förstår
sig på honom: mig vore nu ogiörl. at säga, hvilka komma
på förslag; ty jag märoker af privata samtal, at tycket är
ganska spridt; det ser jag, at prof. Haartman visst kom-
mer primo loco; men huru sedän, kan jag ogiörl. säga;
nog skal philos. adjunct Billmarck få en röst af mig;
men jag vågar ändå ej säga, om hän får rum på för-
slaget.

Prof. Hassel afsade sig bibliothecarii sysslan; hvarpå
doct. Mesterton påstod, at den då hörde honom til, så-
som den äldsta i ordningen i philos. faculteten; jag påstod,
at lagens mening vore, at den i philos. facult. som är
äldst af dem, som ej hafva annex, men andra, ända til
Cajalen, mente at i staten ej skal stå nämnt annorlunda,
åt den äldsta af philos. professorer. Saken upsköts der-
före, tils man skulle få se sielfva orden i staten, som då
ej var til hands.

Haartman, Nääf och Billmarck hafva begärt få
läsa publice under vacancen för hist. prof. Derföre, at
skilja en så benig sak, lärer intet utslag blifva, utan en
hvar får läsa, hvad hän vill.

Fru Brinck har dödt ändtel. Testamente giorde
hon tili Ridder, sedän jag afsade mig alt derpå. Stål-
handsken och Ridder träta nu derom; advokater få det
mästa.

Då mag. Alftan nedlade curators sysslan, voterade
landsmännen med blinda zedlar enhälligt herr Men-
nander til curator; han var fasl. deremot; men måste
låta beqväma sig; han är nu så sysselsatt dermed, at det
är ro, at se.

Prof. Qadd har tagit säte och stämma i Consist. acad.
Prof. Wallenius är förlofvad med den äldsta ma-

demois. Timm, en mycket rik flicka.
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Med bollvärck under trägården arbetas som bäst.
Posten befaller mig sluta. Framhärdar med diup vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 12 Novemb. 1761.

12.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu halva de ändteligen en gång värit til vägs med
Cancellers valet, så underligit som det värit. När det
först förehades, var jag ej uppe, emedan jag ej för min
ögonsiuka vågade gå ut i sådant oväder, som den dagen
var. Då har domprobsten först proponerat, at man skulle
votera med blinda zedlar, hvilket af alla antogs för godt;
valet blef utsatt til nasta Consistorii dag. På utstämde
dag kommo alle upp, jag med, hvar med sin zedel;
rector var endast bortå för sin opasslighet; men hade
befalt secretairen at alta voce säja des votum; zedlarna
samlades; rectors votum framsades alta voce, som var på
hans excell. r.r. Rudenschiöld; derpå räcknades vota,
då 6 folio på r.r. Rudenschiöld, och 5 på r.r. gref
Ekeblad. Af den hetsiga discurs, som strax derpå yp-
pades, var ej svårt at finna största delen af dem, som
värit så för r.r. Rudensch. som för r.r. gref Ekeblad;
ty Sam. Pryss, Mesterton, Ross, Vallenius försvarade
häftigt för r.r. Rudsch., men Clevberg, Hassel, Oadd
och jag för gr. Ekeblad; Leche och 01. Pryss sade
intet, så at man har svårt säja, hvilcken af dem värit för
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Rudsch. och hvilcka för gr. Ekeblad; Clevberg tror,
at 01. Pryss värit för gr. Ekeblad; jag inbillar mig
åter, at prof. Lech e det värit; dock har jag ock liten an-
ledning til tvifvelsmål. En och annan försäkrar, at lands-
höfdingen haft sin hand med i spelet för r.r. Rudsch.,
frågan blef sedän, huruvida Procancellarien, som från-
varande bör hafva votum; saken affirmerades af alla, som
uppenbarl. togo del för hans excell. r.r. gref Ekeblad;
men nekades med mycken hetsighet af den andra delen;
i synnerhet af domprobsten, Ross och Mesterton; Wal-
lenius var mera foglig. Derpå togs afträde. Rector lät
redan upsätta project til bref til Hans Maj:t och til riksr.
Rudensch., som sändes omkring med dösän: men de för
r.r. gref Ekeblad protesterade mot nägra bref, innan
Procancellairen blefve hörd; derpå blef nytt Consistorium;
man påstod, at det skulle alta voce omröstas, om Pro-
cancellairen skulle först höras eller ej, och som man redan
var säker för pluralit. votorum derföre, så kunde man
dristigt giörat; ändtl. samtyktes dertil utan voterande; och
lär brefvet til högvördigste Herr Biskopen och Procancel-
larien i dag afgä. Si detta är korteligen historia facti.
Man giorde sig förut säker, och kunde på 1000 mihl ej
inbilla sig, at utslaget först skulle så falla. Sedän man
fick litet andrum, fan man någorlunda utväg; vi hafva
äfven gått så långt, at vi påstått det ock h. doct. Gadolin
bör votera til Canceller; ty den syslan rör allas ämbete,
och om det kommer til voterande, få vi äfven pluralite.
Nu beror hela utslaget på högvördigste Herr Biskopens
fermite, om jag får dristigt och upriktigt säja min mening,
utan att högvördigste Herr Biskopen ogunstigt uptager
min dierfhet och näsvishet häri. Högvördigste Herr Bisko-
pen måste vara ferm för 2 raisoner i synnerhet, och
ej bortskäncka detta jus. l:o vet alla, äfven af contra-
parten, at högvördigste Herr Biskopen i skrifvelse endast
yttrat sig för hans excell. r.r. gref Ekeblad; derföre til-
skrifver sig contraparten och landsh. endast hedern, at
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utnämnt en annan Cancellair. 2:o ligger än mera här-
under; contraparten inbillar sig, at högvördigste Herr
Biskopen är timid, och nu anten följer pluraliteten, eller
snarare afsäjer sig något voterande; härigenom afsäjer
högvördigste Herr Biskopen en af sine juribus; och när
de vinna det ärna de försöka, at småningom afskära flera,
enkannerl. om de tro, at Cancellarius blir dem obligerad.
Nu har jag upriktigt yppat mit hierta: flera corollarier,
som af vissa af föregående 2 puncter redan giöras, be-
höfver jag ej nämna, de flyta af sig sielfva.

Efter påsk lärer förslaget til hist. profession ske:
Haartman, Nääf, Hyllen, Lefren hafva nyligen genom
disp. vist sin skickelighet; Billmarck har förut öfver-
flödigt giordt det. För min ögonsiuka har jag ej mycket
fått gå ut; men som jag hört af en och annan af minä
camerader är saken så förespänd, at Haartman, Hyllen
och Billmarck skola komma på förslag och Näfven
utestängas; detta vore svårt för Näfven, som hållit präk-
tiga collationer för alla professorer och professorskor, då
hän haft vissa af dem hos sig hvar gång; skedde honom
denna tort, är jag säker, at hän rör upp himmel och jord.
Hän vil hafva förslaget så: Nääf, Haartman, Hyllen.
Minä ögon äro ännu elaka, dock Qudi lof något bättre
än förr. Nu har jag pluttrat hela papperet fullt.

Ympqvistar väntar jag. Melonbänck är långo sedän
lagd i högv. Herr Biskopens trägård.

Framhärdar i diupaste ödmiukhet til stoftet

högvördigste Herr Biskopens, Doctorens och
Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 2 April 1762.

45



1764 »/n .

13.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Qud ske lof, at högvördigste Herr Biskopen lycke-
ligen framkommit! Men som jag bar högvördigste Herr
Biskopens skrifteliga tilstånd, at rent ut få säja min tancka,
när högvördigste Herr Biskopen ej är nog sorgfällig om
sin hälsas vårdande, så vågar jag giörat här. Hvem rag-
gen har trodt, at högvördigste Herr Biskopen skulle gifva
sig ut i sådant oväder, som det var, när högvördigste
Herr Biskopen lämnade Åbo. En öm husbonde har ej dä
velat köra ut sit kräk. En hälsa af berg måste brytas af
dylik färd. Jag kunde icke på tusende mihl tro, at hög-
vördigste Herr Biskopen skulle sätta så litet värde på sin
hälsa, och begifva sig ut i ogiordt väder; derföre ville
jag ej infinna mig, at giöra min ödmiukaste afskeds up-
vaktning, innan jag kunde se, at det blefve hof med vädret;
men huru bestört och häpen blef jag icke, när acad. trä-
gårdsmästaren kom och sade, at högvördigste Herr Bisko-
pen rest, i synnerhet, då jag tillika visste, at barometern
var i ständigt och starkt fallande. Hade jag då haft hög-
vördigste Herr Biskopens halfrasande ålänningar om hän-
der, tror jag, at jag klöst ögonen ur dem. Nå, Qud väre

lof, at det ändå gick lyckeligen fast högvördigste Herr
Biskopen lär nog fått siitä ondt; men så går det, när man
ej mera vårdar hälsan (jag säger min mening fritt; jag
har skrifteligit tilstånd).

Nä, i dag lärer ändtl. Consistorii betänckande gå
öfver angående philos. adjuncturen; men högvördigste
Herr Biskopen kan ej föreställa sig, hvad väsende, häf-
tighet m. m. värit med den, sedän högvördigste Herr
Biskopen reste bort; vi hafva haft 3, om icke 4 Con-
sistorier sedän om samma, och mäst alla ganska häftiga,
i synnerhet på dissentientium sida; på vår sida har ingen
värit det minsta ifrig eller häftig, utan endast prof. Gadd
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i det ena, när från andra sidan vi beskyltes för vela til-
välla oss Hans excellences Cancellairens rättigheter; då
var Oadden het; men sedän hei kali som ijs; tvärt om
hafva i synnerhet på andra sidan bägge Pryssarna,
Clevberg och Billmarck värit hetare än eld; det dess-
utom deras voteringar nogsamt röja; jag skulle skämmas
läta sådana vota gå öfver. Eljes hafva de stöpt om sinä
voteringar flera gånger, och hallit congresser på congresser
emellan Consistorii dagarne, så at, om man haft nödigt,
at rädda fäderneslandet ur yttersta nöd, har man ej kunnat
vara trägnare och ifrigare än de värit. Hassel, Gadolin
och jag hafva under alt detta värit hei kalla; mig är lika,
hvad slut det blir; men så mycket ser jag, at här formeras
et band, som lärer vela hafva alt sit fram; och har jag
aldrig kunnat föreställa mig, at de kunnat vara så genom-
heta, och så faseliga at arbeta, at få sit fram. Högvördigste
Herr Biskopen ser nu, at Consist. acad. är redan delt i
tu lika delar, så at utslaget grundar sig endast på högv.
Herr Biskopens votum; blir endera delen starkare af nya
recriiter, så svigtar ock högv. Herr Biskopens votum.
Annorlunda väri biskop Browallii tid: de tordes ej mucka
så mycket då; åtminstone vågade de ej för sit lif, at under
andras nämnande tillika syfta på Procancelleren, och be-
skyllan för vela giöra inbrott i Cancellerens rättigheter.
Högvördigste Herr Biskopen täckes genomläsa bägge
Pryssarnas och Billmarckens vota, och giöra slut-
satser, samt täncka efter, hvad politiquen fordrar etc. etc.
Dixi, et salvavi animam meam.

Uti det andra Consistorio går än tyst til. Hager-
sten på Åland, Favorin i Säxmäki, Collin i Lojo har
haft dels sielfva, dels genom sinä principaler och andra,
ansök., at blifva förklarade för vice pastorer. Herrskaperne
i Lojo lade enhälligt in för Collin, och begärte honom
til vice pastor; de sade i sin skrift, at probsten der i för-
samlingen giorde berömvärdt, som kallat Collin til vice
pastor; ty ehuru der vore 7 präster; så var ingen af de
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alla 7 som dugde något utom mag. Collin; men Con-
sistor. bar fattat det beslut, at afslå alla ansökningar om
vice pästors characterer, det Consist. ock strax giorde med
desse alla.

Collegan Hallenius bar lagt in, och begärt dimis-
sion från syslan med tuli löns erhållande, säger sig dock
någon gång komma upp, om des svaga krafter vela tilläta;
begär, at Lindsten skal giöra syslan för honom, och
någon annan för Lindsten; eljes förtrodde hän mig, at
för än hän ville Wrangen skal giörat för honom, vil
hän gå opp, fast hän skal kräka. Saken är communicerad
med Turdin; nu aro Cerenius, Turdin, Hallenius,
Wrang, Lindsten, Sipelius, Erling, och andre, redan
i full rörelse derom, och somliga med häftighet; får se,
om saken kommer före i morgon.

Nu börjar jag redan på at tigga. Huru skal jag
kunna få hvita mulbärsträfrön til våren: jag är nu nog
öfvertygad, at de tola Åbo climat. Lifmed. doctor Hali-
man, Commerce Collegium, Manuf. Contoiret etc. lära
kunna hielpa mig genom högv. Herr Biskopens åtgärd.

Om torsdagen måste jag sluta de publique lectio-
nerne, at jag må få upsätta relation om minä plantager,
at sända til högvörd. Herr Biskopen, at lefvereras til
Manuf. Contoiret.

Jag är i beråd, at hos Riksens Höglofl. Ständer söka
vinna Sipsalo til egit: flere hafva rådt mig dertil; sagta
har jag förtient så mycket: hade jag tagit mot Rysslands
tilbud, och sedän täckt opp deras alunbrott, så har Sverige
mist mera, än Sipsalo, då jag vil ständigt betala derföre
alla utlagor.

Men jag vet aldrig sluta; jag skal nu på stunden
opp til Ekstubbiska congressen: framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
s, j 0-7 ivt Pehr Kalm.Abo d. 27 Nov. 1764.
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14.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 30 Nov. bar jag haft den förmån, at erhålla. Oud
väre lof, som halp högvördigste Herr Biskopen väl fram
under så ohyggeligit resväder! Samme nådige Gud uppe-
hålle högvördigste Herr Biskopen vidare både detta, det
tilkommande nya, och många påföljande år i ali sielf-
begärlig sällhet och välmåga!

Fonselii döttrars supplique, som låg i brefvet, läm-
nade jag til Consistorium och äro de redan upförde pä
änck-listan.

Rens bref til högvördigste Herr Biskopen om des
dotter Birlings änka har jag ej vist fram i Consistorio,
emedan jag ej visste huru högvördigste Herr Biskopen
ville, at jag skulle dermed giöra, efter det var et privat
bref, men det har jag giordt, at jag vid tilfälle nämnt för
consistoriales om Birlings sterbhus tilständ; förslag dertil
upsättes förmodeligen ej förr, än i Maii eller Junii månad;
ty Birling dog detta år d. 1 Maii, kl. 12 f. m.

Inga dödsfall inom ståndet äro här timade, mer än
at capellan Wikman i Stor-Lojo dödt i November månad.

Än är här vid cathedralscholen i Hailen i i sak intet
tilgiordt; Wrang, Lindsten och Sipelius vela alla före-
träda hans sysiä. Hallenius säger sig förr skola kräka
til scholan, förr än Wrangen skal blifva hans vicarius.
Mag. Sileen, som söker collectoratet, begär tillika större
lön; saken har blifvit communicerad med Turdin; hän
styrcker, at Lindsten må förrätta syslan för Hallenius, at
til understöd så för collectorn, som för den, som skal giöra
syslan uti infima för Lindsten, vil hän Turdin cedera
2:ne sinä soknar, om rector Cerenius lämnar deremot åt
Turdin 2;ne sinä soknar och sportlarna; detta blef i sidsta

4
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Consistorii dag communicerat med Cerenius; får se, hvad
hän svarar; hän skal redan yttrat sig, at förr än hän cederar
något, vil hän börja igen sielf på, at gå upp i scholan.
Mag. Deutsch lade ock in i sidsta Consistorio, och be-
gärte af lectorn tilökning på sin lön; begärte dessutom
veta, til hvad meriter hans scholsegång skal räcknas: saken
är communicerad med lector Ross.

Achrenii sak i Nousis, som tog in hustrun media
forma, och blef lagförd, har häradsrätten ej uptagit, utan
vist til Consistor. eccles. såsom des forum.

Probsten Salmenius i Paldamo har återtagit curam
prsepos. contr.

Pehmar länsman begär upskof med capellans vahlet
tils hän lagfört Scheffer. Mesterton var starckt för
samma; men Consist. afslog upskofvet, tillät lagförandet;
ty om derföre upskof, så kunde advocater drilla saken, at
på flera år ej slut; och imedlertid hade Cavander värit
sä bunden, at hän ej fått söka annat.

D:r Qadolin har begärt af Frosterus reda och skäl,
hvi han för sig afdrager af collectae medlen 10 pro cent.

Mera af värde är ej skedt i Consist. eccles.
Nu til Consist. acad. Här är ock ej mycket. Det

endaste af värde är, at biblioth. Hylleen lade in, och
begärte i vår få tilträda sin biblioth. sysla med orations
hållande; dertil samtyktes i Consistorio: men par dagar
derefter lade prof. Billmarck in hos rector en skrift,
deri han söker med allehanda hoplappade skäl bestrida
och afstyrcka samma; rector lät skriften gå omkring.
Olof Pryss, och de, som så häftigt värit för Lefren,
giorde et med Billmarck; jag åter giorde med de andra
et, som tykte, at honom detta ej kunde förmenas.

Man har här orerat öfver anatomiae husets, laboratorii
chemici i stånd sättande, ofta andra med. Det är under-
ligit, at folk kunna vara af sig sielfva, eller låta upröra
sig af andra, så grälige och trätdryga för ingen ting. Om
man börjar fortfara med allehanda uptog på sätt som nu
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i 4 å 5 veckor continuerat, så blir Consistorium acad.
rätt en ängslig ort för lugn älskande sinnen. Vissa lära
nu sätta sig före, at vela blifva rädande. Så ser det på alt
ut: pluraliteten är nu för starkt deras.

Domprobstens hörsel blir svagare dag från dag;
Hans andra hälsan bar ock sinä stötar. Hän var sinnad
til juul resa med sin fru och barn til sin frus stiufson
Hastfehr; men en Starck colique, som angripit honom,
bar nödgat honom flera dagar hålla sängen, och nu blifva
hemma.

Biskop Fortelius i Borgo är här i staden, och
täncker desse dagar resa öfver Åland til Riksdagen.

Som jag intet vei, om prof. Gadds Riksdags rela-
tion hinner blifva färdig til denna post, och vår gode
rector ibland nog sölar med expeditionerne, så nödgas
jag, til tidens vinnande, sända här innelykt min ena rela-
tion, om minä plantage-giöromål; det andra exemplaret
skal komma nasta post, ty både hans excellence Can-
cellairen och Manuf.-Contoiret skola hafva hvar sit exem-
plar. Högvördigste Herr Biskopen täktes fördenskul lämna
detta nu strax til den, som först för tiden skull har det
nödigt; om isen envisas, så kan det vara möjligit, at det,
som afgår nasta post, hinner så snart fram som detta:
dock tar man det säkraste.

Jag har häri korteligen nämnt minä giöromål; skryta
kan jag intet; snarare säger jag mindre än det är; men
en upmärksam läsare skal dock finna, at jag giordt vackert.
Högvördigste Herr Biskopen täckes genomögna, hvad jag
vid slutet nämner om anstalter, som dels äro giorda, dels
skola. giöras; vid orangerie är väl än ej början giord;
men önskar med första veta, om jag får giöra och be-
ställa, som jag i berättelsen sagt, at vi redan giordt? Än
om vi få inga mera penningar, huru går då? Om Trä-
gårdsmästarens huus har jag ej nämnt något, emedan än
oafgjordt, om det skal combineras med orangeriet, eller
byggas särskilt.
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Om hvita mulbärsträns frön anhåller än, at få hit
innan våren. Upsats på de frön jag önskar få af h.
archiat. Linnaeus skola med första lämnas.

På högvördigste Herr Biskopens trägårdar i staden
och Lehmo skal jag hafva et vaksamt öga. Trägårds-
mästaren säger, at gropar aro redan gräfne och med ut-
vald jord fyllde för de trän, som i vår med klimp komma,
at föras til Lehmo frän Quidja; tienlig jord, at då vid
sättandet så tidigt bruka, är ock i förvahr lagd.

Academien har haft en disput med Hofrätten i
Ekestubbska saken: Eriksdal såldes åt major Boye; då
köpbrefvet skulle underskrifvas, behagade de yngre herrar
i Hofrätten ej skrifva som förr, neml., at Hofrätten skrifver
sinä namn under på ena sidan, och Academien på den
andra; utan de drefvo i Hofrätten saken sä, at hela Hof-
rätten skref förut öfver hela papperet, endast at Acad.
rectorn skref sit namn emellan hofrättsråden och asses-
sorerne och ville, at Acad. skulle skrifva nederst; men
som det ej så skedt förr, så skref Acad. ej under, utan
saken lärer gått tili Cancelleren.

Nu kommer jag til min egen enskylta ansökning,
som angår Sipsalo, men jag vil skrifva det på ett särskilt
papper, at det ej må blandas med detta.

Brinkala Allens testamente har blifvit i Consist. eccles.
upläst: hän har testamenterat 600 d:r k:mt årl. til de fat-
tiga i Åbo stad, neml. sådana fattiga, som skämmas gå
och tigga, och 400 d:r dito eller kopp:mt til de fattiga
i Nousis, der hän är född; framdeles torde denna årl.
summa ökas.

Mag. Nycopensis är död och begrafven. Än är ej
collegatet vid Uhleå besatt.

Strax efter helgen kommer här i staden at ske corn-
mission öfver sidsta våld på Corplanders skepp, då tull-
vahrorna röfvades derifrån; men många tycka, at alt är
så tilstäldt med samma som ville man ej hafva Hus i
saken.
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Nu vii jag använda loftiderna så, at jag kan få resten
af min Americanske resa så renskrifven til tryckande, at
den hei och hallen til slut, eller giörande än par tomer,
kan til boktryckaren inlefvereras så snart riksdagen är
sluten; ty riksdagstiden

Framhärdar med diupaste vördnad til stoftet
högvördigste Herr Doctorns, Biskopens och

Procancellariens
ödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 20 Decemb. 1764.

15.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopen täckes ej onådigt up-
taga, at jag nu vågar besvära högvördigste Herr Biskopen
med innelagde supplique. Den angår at få köpa Sipsalo
til skatte; til hvilcket ernående jag nödgats vända mig til
Riksens Höglofl. Ständer. Åtskillige af dem, som nu rest
til riksdagen, hafva velat påtaga sig denna Commission;
men jag har hälst velat gå til. den, til hvilcken jag haft
högsta förtroende. Detta mit företagande är ej något hast-
värck; det är fastält och än nogare påtänckt alt sedän
Konungen ej på annat sätt kunde bibehålla plantagerna,
än at skiuta hemmanet under Academien; genom privata
bref från Stockholm blef jag då strax rådd, att vända
mig til Ständerna; och förr än nu har ej tilfälle värit.
Min allerödmiukaste anhållan är derföre, det högvördigste
Herr Biskopen täktes insinuera denna min supplique hos
Riksens Höglofl Ständer å den tid högvördigste Herr
Biskopen sielf finner, samt med des högtgällande recom-
mendation befrämja samma til sluteligit utslag; hälst såge
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jag et önskeligit utslag; men faller et vidrigt, så är jag
ändå långt nögdare dermed, än at få intet utslag. Uti
suppliquen bar jag anfört de förnämsta skäl, som för mig
kuuna sägas. Hade jag trodt detta alt, så hade jag lydt
landshöfdingen Liljenbergs råd, och köpt det til skatte,
innan förordningen utkom, at rusthåld få börda sinä
augment; men jag ville giöra mycket förut, och få stort
beröm tillika; deremot säg herr landshöfdingen Liljen-
berg som en slug statsman tilkommande tider: jag mente
at Konungens bref för mig, eller bilagan n:o 1 var allena
för mig tilräckelig. Herr landshöfdingen Liljenberg
trodde åter, at den af tilfällen kunde blifva vacklande:
jag felade; hän såg och trodde rätt. De utgifter, som
nu vid ansökningen fordras betalar jag alt för gierna,
anten jag vinner eller tappar saken. Skulle högvördigste
Herr Biskopen ej vela oroa sig med denna min suppliques
ingifvande; så anhäller ödmiukast, at den mätte lämnas
til herr hofrätts rådet Rappe, som förmodeligen ej undan-
drager sig samma; ty ehuru jag ej fick tilfälle för hans
hastiga afresa skull, at tala med honom härom, är jag
dock nögdare, at anförtro honom den, än åt somliga af
dem, som här lofvade påtaga sig samma.

At äga Sipsalo på den foot, som desse sednare år,
neml. at det skal vara Academiens, det betackar jag mig
för; jag vet, hvad det nu i 13 är kostat mig enskildt, at
flera resor om sommaren resa dit med bååt, vara der
ibland flera dagar, och hålla maat åt mig, åt pigan som
lagar maten, och ofta åt roddarena; använder jag de dags-
värcken på Marise prästgårds åkrar, så vinner jag mera;
men blir det (Sipsalo) mit egit, då kan jag inrätta der alt
efter egen smak och (om den Högste unnar mig hälsan)
vil jag se den trägård och plantage i Finland, som stege
deremot. Et annat skäl är, hvarföre jag vil få det: förra
bonden, som nu är på Maanpää, lofvas af Konungen et
annat hemman: men som hän ej ville muta vederbörande,
fick hän intet. Hän är än utan ersättning. Hade jag fått
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Sipsalo ti! egit, då hade jag betalt honom, men soin det
härtils bar värit, bar jag ej värit en sådan narr at giörat;
men får jag det ti! börde köpa, skal mit första blifva, at
giöra bonden förnögd.

Mine mästa studier hafva värit i natural-historien
och oeco[no]mien; men uti jure naturae et gentium är jag
ej så inkommen. Mig har fallit in en scrupel, hvarpå jag
önskade få uplysning, at siippa den: ponera at Riksens
Höglofl. Ständer anten icke uptaga min ansökning, eller
gifva mig vidrigt utslag, eller det synes, som Riksens
Höglofl. Ständer ej böra nu dermed besväras; monne jag
bröte emot et officium boni civis, l:o i fali, om casus
existerade, jag på- främmande ort toge emot et majus
bonum, 2:o om jag vore nögdare hemma, får man mot
ansenl. vedergällning uptäcka för en utlänninge, de nyttiga
bergarter i hans egit land, som han sielf ej vet af; om
man, neml. får så mycket, som man kan köpa 3 sådana
gårdar som Sipsalo är?

Framhärdar med. diupaste vördnad til mit stoft
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
ödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 20 Decemb. 1764.

P. S. Finner högvördigste Herr Biskopen, at min
inlaga til Riksens Höglofl. Ständer skulle något ändras,
eller at 6:te skälet skal ställas annorlunda; så är jag ganska
nögd med hvad Herr Biskopen giör. Herr mag. Juslen
torde vara så gunstig, och skrifva om den.
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16.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

De högst vigtiga giöremål, som nu sysselsätta hög-
vördigste Herr Biskopen, borde efter ali anständighet af-
hälla mig, at med minä ohöfsade rader infinna mig äfven;
men just desse högvördigste Herr Biskopens trägna ämbets-
mål för det allmänna drifva mig at skrifva; ty jag inbillar
mig, at det lärer vara så med högvördigste Herr Biskopen,
som med mig; när jag är hei trött af arbete, och då får
något lappri och af intet värde at läsa, lättas sinnena, och
det är just som en god recreation ibland; nyheter af intet
värde, endast från bekanta orter, förfriska en värckeligen,
och skingra litet de mattande och ibland olustiga tanckar.
Är då icke min afsikt, at nu skrifva, oskyldig, och half
at berömma. Jag har ingen ting angelägit at berätta;
utan endast at sqvallra en stund.

At Wilh. Ross i början af Nov. var i Genua i halien,
lärer högvördigste Herr Biskopen hafva sig förut bekant;
derifrån skref hän strax hem til sin hustru; det märck-
värdigste af samma bref har jag afcopierat och följer här
innelykt.

Rektor Cerenius dog d. 22 hujus kl. Q e. m., hän
var ej länge siuk; siukdomen säges af somliga värit pleu-
resie, af andra stickfluss, hän spottade blod under siuk-
domen. Om söndagen skal hän begrafvas, det bryderie
hans kamrader i skolan giorde honom förut, giorde, at
om hän fått lefva, var hän fullt och fast sinnad sielf för-
rätta sin sysiä.

1 går voterade vi til philos. adjuncts vaal: Lefren
blef primus, sedän Cavander och Pihlman; får se, om
ej förslaget stöpes om, innan det justeras; Pryss och
Schalberg hafva 4 röster hvar, Pihlman 5, Cavander 7,
Lefren 9, Lexell 2, Deutsch en; på Lefren voterade
icke D. J. G. och P. G.
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Prof. 01. Prysses fru skänckte honom til julgåfva
en liten dotter; jag blef sedän en af faddrarne, jemte
praesid. och cancell.r. Scarin; men den lilla arfvingen
dog vid början af nya året; modren sörgde otrol., fadren
ej det minsta; så kunde hän vara mästare öfver sin sorg;
professorskan är än mycket siuk, ligger mellan lakan,
spottar ofta blod.

Cavanders sökande til Pehmar lyckades ej; men ej
under, när kyrkioherde, fougde, länsman etc. arbetade af
alla krafter emot. En trög lycka! Etzelius fick plura-
liteten af röster; Nummelin fick ej en enda. Efter
Etzelius äro redan sökande unge Timenius, Agrelius
i Pargas, Gyllingen i Nagu; ej ännu flera.

Capellanen Saloni us i Nagu dog i Decemb. af
slag hustru- och barnlös; sökande äro mag. Gottschalk,
prästen Saloni us i Pargas, mag. Avellan den yngre; än
ej flera.

Mag. Oabr. Enckel har blifvit collega i Uhleå.
Kimingi i Sikajoki förslag kom nyl. in, der har Olsboo
fått en stor pluralite framför de andra.

Förslaget efter Fellman til Kimiträsk, och vahlet der-
öfver är inkommit, men ganska krångligt. Mag. Wigelius
har fått pluraliteten af bönder på sin sida; mag. Cajaner
har åter pluralitet, om kyrckioherden får äga 3 röster, som
af vissa nu bestrides: rösterna äro eljes så närä jämna, at
bråk, och det ganska litet, giör skillnaden.

Til Achas äro sökande: Längman, Berg, Peteche
den yngre.

Til Somero sacellanie: capell. Sähisten, adj. i Tam-
mela Borenius, mag. Avellan den yngre, Nobesius,
kyrkioherdens adj. i Somero Domander. Mon ej denne
sidstnämde, ehuru ung den är, kommer på förslag? Jag
spår så för ro skull: får se, om jag uträcknar rätt. Mit
votum kan han ej få, sedän så många äldre äro sökande,
men placant hominesq[ue] Deosq[ue].

Probsten i Orihvesi lade in i sidsta Consist. och
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begärte för sin siukdom och orcklöshet få skiljas från
alla syslor; hän berättar tillika, at hans ovänner nu ting-
stämt honom för det hän värit drucken 1 kyrckan, lämnat
i predikan bort at läsa upp evangelium, bortglömt då
fader vår, skuffat och slagit cominunicantes, sofvit vid
altaret under det hän förrättat mässan, m. m. Hän säger,
at somt väl kan vara sant, men det är alt päfölgder af
hans gikt och podager; beder at hans son må fä blifva
vice pastor m. m., men än har Consist. ej giordt någon
vice pastor; dock hade Salovius sin förespråkare.

Nu börjas i Nyland som bäst undersökningen om
häradshöfdingen Lostiernas förhållande, advocat fiscalen
von Glahn, jemte flera, reste i går dit til den ändan.

Här innelykt följa några astracanska frön til herr
archiat. Linnaeus, dem jag nyligen fått från S:t Peters-
bourg; jag följer h. archiat. Linnaei sed och blandar
dem tilhopa i en strut, at lindra posten.

Regements commissarien Schlagter har inom en
månad mist 3 sinä barn.

Domprobsten ärnar bygga en stor hög byggning
i vår här i staden i sin egen gård.

Än hafva vi ej fått några avisor och post från Stock-
holm, sedän Riksdagen började. Herren väre med Rik-
sens Ständer i alla deras giöremål!

Min förra ansökning om Sipsalo anhåller jag än
ytterligare om: jag är nögdare få rent af afslag, än at
saken ej komme til Ständerne.

Om hvita mulbärsfrön beder än ödmiukast. Up-
satsen af desidererade frön utaf herr archiat. Linnaeus
skal framdeles sändas.

Framhärdar i diupaste vördnad städse
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 25 Januarii 1765.
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17.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
hade jag den fägnaden, at erhålla d. 29 sidstledne Januärii;
hvaraf jag finner at högvördigste Herr Biskopen gierna
skulle vela gynna mig i Sipsalo saken, men fruktar, at
om man började röra upp den ånyo, torde både Acade-
mien och jag mistä hemmanet aldeles. Nu är det väl
visst, at skadan för mig enskildt, i fall jag mistade det,
vore i anseende til min nuvarande enskildta nytta als-
ingen, utan mera båtande; ty då kunde jag använda minä
lediga stunder på annat mig mera båtande; men för
Academien kan det så vara. Men nog har man prof derpå,
at så svåra, och tör hända mindre billiga saker gått igenom
som denna min ansökning, dock alt som conjuncturerne
värit. Jag lämnar derföre denna ansökning til hög-
vördigste Herr Biskopens godtfinnande at föredraga eller
alldeles lämna den, alt som conjuncturerne kunna gifva
anledning; och är i alt högst nögd med hvad högvördigste
Herr Biskopen rådligast finner, anten saken vidröres eller
ej det mlnsta omtalas, ty at vela ränna hufvudet genom
väggen, när alla skäl afråda, vore ju af mig oförnuftigt
giordt; Oud bevare mig för en så förhärdad envishet!

Inga särdeles nyheter hafva här passerat sedän min
sidsta skrifvelse til högvördigste Herr Biskopen af d. 25
Januarii. Sedän vi hörde från Stockholm om landtmar-
skalksvalet, har ingen post kömmit: huru oroliga vi, som
nyfikna, nu äro deröfver, kan högvördigste Herr Biskopen
lätt förställa sig.

Inga särdeles ändringar äro här skedda. At probsten
Hedman i Vasa, och kyrckioherden Welin i Wåno äro
döda, har högvördigste Herr Biskopen sig redan bekant.

Capellan i Ylistaro uti Storkyro är ock död.
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Nasta Consistorii dag företages förslagen til Nagu
och Somero sacellanier.

Scholsaken härstädes afstadnade aldeles, sedän H al-
leni us lät veta, at hän åter är tuli frisk, och vil sielf
giöra syslan, thy värr! Orsaken dertil var, at då hän ej
kunde drifva saken så, at Lindsten skulle få giöra hans
sysiä, trädde hän sielf til sin sysiä igen.

Til rectoratet efter Cerenius lära blifva flera sö-
kande: de tala om bibl. Hyllen, prof. Haartman, lector
Ross, pastor Wetterblad, Turdin, probsten Laihander;
Qud hielpe scholan, som behöfver hielp.

Österbotns bägge scholor aro til lärare i helt uselt
tilstånd, då gässarnas insikt i vetenskaper anses.

Nog ser man, at de fläste af förenämde sökande ej
velat begära rectoratet för annat, än at troligt följa Cerenii
fotspär i at sielf ej giöra syslan, utan at bara taga lönen:
och om så skal ske, så har värit tusende falt bättre, at
lärarena aldrig fätt den tilökning på lönen. Man kan ifras
i innersta hierta, när man hörer, at publique syslor skola
dragas dertil. Hyllen är commod, duger aldrig til scho-
lan. Prof. Haartman har aldrig gåfvor til at exprimera
sig för ungdomen, eller drift at sköta denna sysiä; söker
den ock aldrig förnämligast för annat, än at följa Cerenii
footspår, at få sköta sinä så närä til Åbo belägna gårdar.
Samma giör lector Ross; at ligga lat i flera år, och då
vela hafva syslan, när den blefve ledig, förtienar straff,
om ej mera. Probsten Laihander är ock ej tienlig;
conrector Turdin har ej meriter än nog mot de andra.
Den af förenämde, och af alla, som kunna med fog söka
den, som vore den skickeligaste, vore past. Vetterblad;
då blefve Åbo schola lycklig, och mer än lycklig, om den
finge honom; eld, drift, ordning, en ädel äresiuka, som
alt hos honom finnes i hög grad, skulle snart sätta scho-
lan i annat stånd; som barnlös kan lönen nog spisa för
honom. Den som nu kunde få honom, at fortfara med
sin lust, at söka syslan; bara intet hän åtrar sig. Blefve
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hän rector, så är jag viss, at hundrade tals, som nu sätta
sinä barn til privata informatorer, skulle hasta, at lämna
dem i de publique scholor under en så käck mans in-
seende och handledande. Alla jag talt med nu i staden
och från landet så högre som lägre, ropa likasom med en
mun, at Wetterblad bör sättas, at uphielpa Åbo schola:
när man säger at de och de tora ock söka, och de äro
äldre, så blifva de af ifver, ovett etc. som halfrasande,
och fråga, om cronan skal gifva så stor scholselön åt
lathundar. Lägges Wetterblads dubbla tienste år tilhopa,
så lära ock både Hyllen, Haartman och de andre få
lof, at stiga i meriter tilbaka. Några säga, at Haartman
skal söka hos Riksens Högl. Ständer, at vinna sådant
promotorial, at få första sysiä hän söker. Hiertans hög-
vördigste Herr Biskop, låt för Guds skull det til landets
skada ej få sträcka sig til scholor; man kan aldrig vara
nog sorgfällig, om käcka lärares anskaffande til dem.
Högvördigste Herr Biskopen som scholarum ephorus kan
och bör lätt hindra, at Haartman ej tränger sig til sådant:
Hyllen skal man nog här kufva. Mon rectoratets be-
sättande ej kan utdragas, til högvördigste Herr Biskopen
kommer hem: så hör jag, at alla consistoriales vela.
Hielp, hielp, hielp våra scholor til de käckaste lärare, då få
vi andra studenter, än vi från somliga scholor nu, Oudi nå
oss, måste taga at giöra. Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellerens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 15 Febr. 1765.

P. S. Visst folck skulle gierna nu se, at Consistorium
skulle sätta en sådan rector til scholan, som fölgde Cerenii
footspår, at de kunde få anledning vid en Riksdag söka
få samma spanmåls lön til förbättring på sin stat: de tro,
at så kan conjuncturen vara, at de vinna; bara det ej
försökes än denna Riksdag.
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18.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Högvördigste Herr Biskopens 2:ne högtvördade skrif-

velser hade jag' den aran at erhålla med de sidsta från
Stockholm ankomna poster. Oud ske lof, at jag deraf
finner högvördigste Herr Biskopens välmåga, som mig
otrol. fägnar.

För högvördigste Herr Biskopens höga ynnest i
Sipsalo saken tacker jag allerödmiukast, ingen ting vore
mig väl kärare, än at hälst få något utslag deri; men,
(som jag i mit sidsta nämde) jag är i alt tulit nögd med
det högvördigste Herr Biskopen finner bäst, visste jag,
at saken dock skulle komma at företagas, skulle jag genom
bref anmoda tiera af minä gynnare och bekanta, at vara
behielpeliga til lyckeligit slut.

Til Hapajervi hafva inga så betydande sökt sig, at
ju icke de ogifta, som herr probsten Mathesius åstundar
och som vela försörja sterbhuset, kunna af egna meriter
komma pä förslag, åtminstone den ena af dem: jag undrar,
hvilcken af de tu är skickeligare, och med hvilcken sterb-
huset kan vara mera belåten? Både Carlen och Stenius
hafva lagt in til Consist. derom, och lofva bägge vela
conservera sterbhuset.

För de rara frön tackar ödmiukast: nog skal jag
biuda til få dem at växa. Om mulbärsfrön och andra
nyttiga frön anhåller i lika ödmiukhet.

Nu vil jag rycka högvördigste Herr Biskopen bort
ifrån sinä alfvarsamma och tröttande syslor en stund. I
sidsta söndag stod kyrckioherde valet i Töfsala; i går kom
vai protocollet in. Lilius har fätt 5 mantal, Beckman 104;
Laihander 13. En ganska stor myckenhet har värit
frånvarande och ej voterat; i protocollet sägs, at försam-
lingen mäst reflecterat på past. Baeckman, emedan hän
vil försörja sterbhuset, och trolofvat sig med änckan; detta
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sidsta sätta alla i förundran, emedan här gått öfver alt et
starckt rykte, at änckan är rädd af förra des nådårs pre-
dikant mag. Algen, hvilcket ej skal vara past. Beckman
obekant.

Collega. Blomberg i Vasa dog i slutet af Januarii
månad ogift; sökande efter honom äro Widlund, Holm,
Chronander, Ganander, Cederman.

Förslag äro uprättade til sacellanierne 1 Nagu, So-
mero, och Orihvesi; på förslag til Nagu äro Gotschalck,
Avellan den äldsta, och prästman i Pargas Salonius.
Til Somero äro Nobesius, Sahlsten och Weckman;
til Orihvesi mag. Salovius, Utter och Nurmelin. Til
Pargas adjunctur lärer förslag snart upsättas, sökande äro
unge Timenius, Agrelius, Gylling i Nagu, mag.
Schseffer.

Invånarena vid det nya capellet i Ulfsby lade in,
och enhälligt begärte en af d:r Lebells adjuncter (jag
mins ej namnet) til sin första präst. Consistorium sam-
tykte utan förslag dertil.

Vice past. Hägg har blifvit capellan i Uleå. As-
sessor Haartman tog sidstledne måndag sit säte första
gängen i Consistorio acad., men lärer ej hinna denna
termin hålla sin introduction.

Rein har supplicerat för sin dotter, Birlingens
äncka i Consistorio; mag. Alcenius vil försörja sterb-
huset; jag ser der ingen svårighet, at komma på förslag,
emedan Alcenius är til meriter bland de äldsta af dem,
som söka.

Capellan i Ylistaro uti Storkyro är död: hän log
ihiäl sig. Församlingen har inlagt, och begär sterbhusets
conservation: mag. Vidlund är väl dit förordnad, at vara
til interim; får se, om hän faar dit; och om hän kan der
vinna ynnest.

Nästkommande onsdag kommer början at giöras
med sai. prof. Lech e s böckers auctionerande.

Ingen har än lagt in om Wasa pastorat.
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Academiens protocoller lära näppeligen med denna
post gå bort; de äro dock längosedan alla justerade. En
dålig rector i detta. Uti Consist. acad. äro alla enige om,
at försvara räntorna af de sidst tilvundne hemman, som
Academien först genom missräckning miste, undantagandes
Qadden, som af alla krafter vil hafva dem åt Hyllen;
om så skal ske, som Gadden vil, så vet jag ej, huru
Academien skal hafva sin indelning på vinst och förlust.

Qud gifve Åbo cathedral schola vore sä lycklig
och finge Vetterblad til rector; jag har förut anhållit
hos högvördigste Jierr Biskopen om den saken. Ingen
har dock än lagt in, och sökt samma.

Mag. Schalberg är i nog betryck. Hän lånte för
1 eller 2 år 4000 d:r k:mt af doct. Ekenberg mot en
ovilkorlig obligation; denna gaf doct. Ekenberg åt Win-
quisten, Winquisten söker nu Schalberg starkt, och
begär bysättning på honom; saken var första gången före
i måndags.

Kyrckioherden Elg och des privata adjunct mag.
Cavonius hafva råkat i hufvudovänskap med hvarandra.
I sidsta Consistorio lade kyrckioherden Elg in en skrift
mot Cavonius, deri hän är mer än ovettig, ja utskamlös
mot honom; berättar til slut, at hän låtit stämma Cavo-
nius til nästa ting för det Cavonius skal utspridt om
honom, at hän, kyrckioherden Elg, ej var siuk sidstledne
sommare, utan låg hemma lat, och roade sig om nätterna
med sin hushållerska; hän anhåller derföre om Consistorii
fullmäktig.

Lieutenant Baarfot och hans gamla fästmö hafva
infunnit sig i Consistorio; hän är lika obeveklig som förr,
hvarföre saken nu snart lärer komma, at gå öfver til Hans
Kongi. Maj:t.

Secret. Malm säges vara trolofvad med en adels-
mans i Keso (tror jag) Liljegrens dotter, och mag.
Avellan säges blifva Frosteri måg; det förra tror jag,
men tviflar om det sednare, emedan Avellan utlåtit sig
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at vela försörja framl. past. Welins sterbhus i Wåno (om
han annors har rält alfvare dermed).

I dessa dagar komma äppelträden, at flyttas från
Quidja til Ala Lehmo: jag" har redan påmint h. prof.
Billmarck derom.

Det tros, at Nagu Gyllingen säkert blir adjunct i
Pargas; förslaget kan honom ej nekas.

Vice past. Forsheell har nyligen lagt in om Uleå
pastorat.

Tili Wåno är än ingen sökande.
Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 8 Marti! 1765.

19.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu hafva vi ej haft någon post öfver hafvet från
Stockholm sedän af d. 15 Februarii, och oändl. fåå hafva
de bref värit, som med posten gått norr-omkring, så at
för nyfiket folk härstädes vil det nog kosta på, i synnerhet
under en Riksdags tid: tolamods påsen behöfs nastan
dertil. Nu har jag ock intet nägot af värde, at skrifva;
utan jag kommer endast, at glamma och stiäla bort en
par minuter för högvördigste Herr Biskopen.

Jag hoppas, at minä förra bref framkommit. Sedän
har intet särdeles passerat.

Wigelius har i Lillkyro fått nastan enhälliga vota:
i går underskrefs hans fullmakt.

5
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Mansnerus på Åland bar fått ut sin fullmakt, sedän
Hans svåger Sylvanus äterkallade sit påstående, at börja
process mot vahlförrättningen m. m.

Capellan Höckert i Eura-Åminne är död, värit öfver
80 år gammal.

Capellan Caskas i Säxmäki (om jag mins orten rätt)
skal likaledes vara död.

På förslag til adjuncturen i Pargas äro Gyllingen
i Nagu, unge Timenius och mag. Schaefer; det tros, at
den förste tager den. Medsökande dertil voro Agrelius
i Pargas och Widberg här i staden; men den förre dog
innan förslaget kom at uprättas, och den sednare åter-
kallade sin ansökning, emedan han såg' för omöjligt, at
vinna röster. Den mannen tycks hafva någorlunda lärt:
nosce te ipsum; han är derföre värckeligen beröm värd.

Ingen har än lagt in om Wasa; ej heller märckes,
at någon här i Åbo ärnar söka det.

Ingen har ock än lagt in om rectoratet här vid
cathedralscholan. Oud gifve at man finge Vetterblad
dertil; då fick Åbo schola rätta ögon: han fortfar at säja„
det han af alla krafter söker det, och vii sedän aldrig
begära något annat. Hallenius och Wrangen, samt
Stierna grufva sig redan för honom, och hafva yttrat sig,
at om Vetterblad kommer til scholan, blir scholan rui-
nerad; ty då få de ej tanka på, at någonsin under ter-
minerna få det upfriskande schollofvet

På invänarenas enhälliga ansökning vid det nya
capellet i Ulfsby sokn, blef doctor Lebells ene adjunct
Ryman (tror jag) meddelt fullmakt derpå, utan at förslag
blef uprättat; men soknadjuncten derstädes Lindsten har
gått med besvär deröfver til Hans Kongi. Maij:t; nog har
jag lust, at få Kongi, utslag häri; ty efter gammal praxis
hafva gemenligen nya capell fått utom förslag utnämna
den första präst åt sig.

Nedre collegatet vid Wasa schola är ej än besatt:
sökande aro magistrarna Widlund, Holm, Chronander,,
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amanuensis Consist. Sepelius, samt prästmännerne Ga-
nan der och Cederman. Saken var före i sidsta Con-
sistorio, men intet blef tilgiordt, ty vi kunde ej blifva
eniga: Holm, Chronander och Sepelius kommo alla i
stark ätanka: saken upsköts til efter helgen.

Beckman bar påtagit sig, at försörja Grååns sterb-
hus i Töfsala: änckan lär vara i fruktsamt tilstånd efter
sin sidsta nådårs predikant, mag. Algeen, som dog; men
past. Bäckman bar ändå velat visa sin kärlek; tänk om
hän nu ej fick pastoratet! Den stollen.

Uti Consistorio academico hafva vi i saken, angående
de återvundne räntor, värit alle enige, utom prof. Gadd
allena: jag tror, at af kärlek för Hyllen hade hän lust, at
mycket af Academiens lilla indelning gick öfver ända,
endast Hyllen blef hulpen; hän hafver en annan ock
med sig i tankesättet, at unna Hyllen desse penningar;
men den är mera politicus, och utvärtes giör et med oss
alla andra. Skola desse besparingar så delas ut, så ser
jag ej hvar Riksens Höglofl. Ständers försäkran är, at
Academien skal få hafva sinä hemman på vinst och för-
lust, och så derföre visligen hushålla dermed, at de i nöd
ej måge besvära cronan om hielp.

Studenten Öfverberg anmälte sig i förra veckan,
at få skrifva på faculteten; men som hän var beryktad, at
hän blifvit i Åland dömd för lägersmål, så befaltes hän
befria sig med något derifrån; hän visa då åt decanus
prof. Ross en Hofrättens dom, som aldeles frikallar honom
derifrån, och på köpet bötlägger häradshöfdingen, som
dömt honom;' denne tog decanus upp med sig til facul-
teten; när man nogare såg på domen, befans tydeligen,
at den var falsk, ehuru praesidentens och Synnerbergs
namn, samt Hofrättens sigill stod derunder. Hofrätten,
som fick spaning om detta, har befalt taga Öfverbe-rg i
arrest, och at Consistorium skal undersöka saken, men
Öfverberg är nu så siuk, at hän ej kan komma ur sän-
gen; således hvilar saken.
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I början af denna vecka sioille reet. Cerenii broder,
borgaren Abram Cerenius gå öfver isen frän slåttet til
Hirvisalo, men föll in genom isen; de fingo strax upp
honom, men döder, och död förblef hän, ehuru de rul-
lade honom.

Af kyrckioherdens i Ilmoila bref til Consistorium
ses, at han på det starckaste är derföre, at Birlingens
sterbhus skal conserveras; och af samma tancka tyckas
alla consistoriales vara. Men jag vet aldrig sluta, då jag
börjar.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 5 April 1765.

P. S. 1. Om Sipsalo sak beder allerödmjukast.
2. Om mulbärstränsfrön, samt om några frön

från h. archiat. Linnseus beder likaledes. Nyligen fick
jag några få frön med posten från S:t Petersburg, hvar-
ibland sändes et, som säges absolut vara frön af den
rätta och äkta rhabarbern, och helt skilt från de slag vi
förr fått; af hvardera slaget har jag endast fått några få
frön. Än är der ej blifven någon botanices professor.

20.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Inom en vecka har jag haft den förmån, at erhålla
2:ne högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelser:
uti den förra yttrar högvördigste Herr Biskopen sin åstun-
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dan, at fä öfver några americanske frön, och uti den sed-
nare fölgde 2:ne vackra strutar af frön från herr archiatern
och riddaren von Linnee. Hvad de americanske frön
angär, så beklagar jag, at jag ej förr än i höst kan full-
giöra deras åstundan, som begära dem; ty på flera år bar
ingen värit, som begärt något deraf, och derföre har man
ej brydt sig om, at samla några, emedan de fläste jag
har äro plantae perennes, som stå år från år af samma
root; af de nyttigare trän och örter samlade jag dock
något sidsta år, som af de sköna svarta kersbären, de
röda kersbären, plommonen, några få valnötter etc. Men
hofrättsrådet Juslen, doctor Oadolin och doctor Haart-
man samt prsesidenten Lagerflycht togo i höstas af mig
de mästa, så at jag fick behålla rätt få öfriga, dem jag
i höstas, strax de voro väl mogna, sådde; de få frön jag
hade öfrige sändes i Martii månad til S;t Petersburg, at
betala de frön, som minä vänner derifrån nu i vinter
skickade hit. Men som jag med nöje finner, at man ock
nu i Sverige börjar fråga efter dem, så skal jag i som-
mar flitigt samla frön, och i höst desto rundeligare med-
dela. Vi hafva redan haft en hei vecka här fullt sommar-
väder, så at man nu börjar få händerna fulla med arbete
snart i trägårdarna. Pehmo trägården är dock än för våt,
at rätt handtera; men i öfvermorgon skal man försöka de
torrare ställena: nasta vecka, vil Gud, skal jag ock resa
en dag dit, hvarom jag redan sagt til herr prof. Bill-
marck; och skal jag äfven sedän, helst nu i början, en
eller par dagar i veckan infinna mig der, och se, at det
blir värckstält, som högvördigste Herr Biskopen befaller.

Nu får jag komma til annat, som dock ej lärer blifva
mycket. Bircala församling har enhälligt begärt en fierde,
at predika prof; det är vice pastor Wallenius i Vesilax.
Consistorium har samtyckt dertil, och har hän fått befall-
ning, at predika der; somliga säja, at församlingen ej
giordt samma just af kärlek til honom, utan at vinna tid
för Vegelius, at hos Ständerna söka ändring;, sed de
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occultis non judicat ecclesia. Änckan nti Hapajerfvi i
Pyhäjoki må nu väl vara nögd; ty i går uprättades förslag
dit, och kommo på förslag Stenius, Spoof och Carleen
(så tror jag den sidsta heter; hän är adjunct åt herr
probsten Mathesius) hvilcka alla 3 utfäst sig, at försörja
sterbhuset; de voro ock alla de äldsta af sökande.

I går voterades ock til collegatet i Wasa: Chro-
nan der fick de flästa röster: hän är ock ofelbart den
skickeligaste, som endast applicerat sig at ej blifva annat
än schol-karl.

Än har ingen lagt in hvarken om Wasa pastorat
eller rectors syslan vid dom-scholan; dock lärer Vetter-
blad ti! nästa Consistorii dag hafva sin inlaga färdig til
den sednare syslan; nog märcker jag med nöje, at nästan
alla consistoriales aro för honom, somliga af upriktigt
välmening, och somliga, at få Dahlgreen hulpen efter
honom; men Consistorium vågar dock ej besätta samma
sysiä, innan högvördigste Herr Biskopen, som scholarum
ephorus, kommer hem, så framt icke högvördigste Herr
Biskopen täckes lämna Consistorio specielt tilständ dertil,
och då vore väl, om högvördigste Herr Biskopen täcktes
höggunstigst yttra sig för hvem hän vore; och hoppas
jag Vetterblad då vore den. Hän säger, att om hän får
denna syssla, vil hän aldrig sedän söka nägot mera: hvart
jag kommer, så til högre som lägre, så höras alla önska,
at domscholan må få honom til rector. Til Utsjoki har
ingen än lagt in.

Prof. Haartman har besvärat sig öfver Consisto-
rium hos Hans Kongi. Maj:t för det hän ej blifvit anten
theol. adjunct, professor eller bibliothecarius. Consisto-
rium lärer med första svara, och då fruktar jag det lärer
sägas, huru flitigt hän läst som professor. Hän säges
syfta på, at blifva prof. theol. quartus; men då lede flera
äldre. Skulle högvördigste Herr Biskopen märcka, at hän
skulle luta dit åt, at af Ständerna vela söka Åbo dom-
scholas rectorat, så anhåller ödmiukast då, at Consist.
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finge lof, innan högvördigste Herr Biskopen komme hem,
at besätta samma sysiä, och förekomma den oboteliga
skada både ungdom och schola toge derigenom; ty då
låge hän endast, och skötte sinä gods, tör hända, och lät
en vicarius vårda scholan.

Academiens protocoller gingo ändtl. öfver efter
mycket sölande och påminnande; men näst förut hade
Consistorium den heder, at få en skarp påminnelse af
Protocolls deputation, som undrade, hvi Consist. acad. så
länge drögt, som dock ej lära vara vidlyftiga, då likväl
Consistorii eccles. protocoller strax i höstas blifvit öfver-
sända; dock solatium est miseris socios habuisse malorum.
Hofrättens protocoller voro ock quara, ock fick derföre
äfven Hofrätten af Protocolls deputation en vacker på-
minnelse; hvarföre Hofrätten nödgades afsända sinä med
en express, som kostade Hofrätten 60 plåtar. Hofrätten
har annors värit sinnad, at dröja med dem til öppet vatn.

Än har Consist. ej giordt nägon vice pastor, ehuru
flera sökt; nyl. sökte en gammal capellan Landtman
från Åland denna character; men ehuru somliga voro för,
at man borde lämna denna hedern åt honom, fick man
dock afböja det; men svårare är det med nya ordinandes;
det har man ej värit i stånd at hindra, sedän Riksdagen
tyckes blifva för läng; de kallande skria, at de äro ut-
gamla, utsiuka; Consistorium har derföre fattat det beslut,
at ej examinera någon af de sökande, at ej binda hän-
derna på högvördigste Herr Biskopen, utan låta dem alla
fara öfver til Stockholm til högvördigste Herr Biskopen,
som då kan giöra med dem, som bäst kan vara.

Säxmäki församling har ändtl. funnit sig, at antaga
sokne-adjunct: de hafva enhälligt inkommit, och begärt en
Thoren, som vil försörja förra sokne-adjunctens sterbhuus.
Consistorium har dertil samtyckt, Thoren är hielppräst
hos kyrckioherden i Hattula.

Til Segercrantska stipendium efter Enkel och Ste-
nius äro sökande: magistrar Deutsch, Arelin, Avellan;
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studerande Mollberg, Lithander, Alopaeus, och än 2:ne
andra, hvars namu jag nu ej mins.

Planman och Vallenius äflas än, i synnerhet den
förra, med gränsers utstakande emellan bägge professio-
nerne; men Consist. uptager ej saken och vii ej besvära
illustriss. dermed. Men jag vet aldrig giöra ända på bref!
Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Biskopens och Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 25 April 1765.

P. S. En eller annan af Manufactur-Contoirets leda-
möter hafva skrifvit til prof. Qadd, och tviflat om det
vore sant, som jag i min berättelse nämnt om krapp, at
den trifs här så väl: jag högmodas öfver deras tvifvels-
mål, och tycker högl. om det; jag har bedt Gadden
svara, at om de behöfva friska rötter af krapp, skola de
få härifrån af mig ymnigt. Högvördigste Herr Biskopen
beder jag äfven försäkra dem derom. När krapp handteras
på mit sätt, så toi den climatet så väl som inhemska;
men handteras den efter utländska böcker, då tager den
stöt; de kunna lita på, hvad jag skrifvit; ty snarare giör
jag saken för liten, än för stor i minä berättelser.

P. S. Denna termin har jag nästan et Marstrands
arbete; jag läser publice i horticulturen och plantage vetten-
skapen: privatim 2 timar om ons- och 2 om lögerdagar
i botaniquen; använder ibland hela dagar til excursiones
botanicas; har minä planteringar i acad. trägården, Sip-
salo, egen trägård, vid Mariae prästgård; samt ibland på
Ala Pehmo; Consistorii syslor om onsdagar. Jag är in
superlativo gradu nögd med hvad högvördigste Herr
Biskopen giör i Sipsalo saken. Mon, om Riksens Höglofl.
Ständer utsätta vissa af hvart stånd emellan Riksdagar til
oecon. deputerade, jag ej bland Präste-ståndets här i orten
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kunde blifva en; nog torde jag förstå den saken så mycket
som Laihander.

P. S. D. 23 hujus fälte Consistor. acad. utslag i
Steenmanska arfsaken: fru professorskan Hassel be-
friades ifrån herr secret. och doct. Ekenbergs påstå-
ende; jag befriades väl ock ifrån fel i vigseln; men böt-
fältes til 20 d:r silf:mt för hård skrifart; det jag ej än
kan begripa. Doct. Ekenberg, som säkert värit 20 gån-
gor hårdare i skrifart än jag, bötfältes endast til 30 d:r
samma mynt för sådant. Jag skal tilbaka ock söka noga
lefva efter förordningarna, ock i nasta Consist. laga, at
med stipendier, inspectores stipendiar. Consist. acad. dagar
på läsdagar skal bli ändring, eller låta illustriss. decidera:
jag har förr hvart år påmint derom; men nu skal påminna
kraftigare.

21.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu har det här på en god tid värit ganska magert
på skrif-ämne; och inte är det än stort bättre; men jag
skäms, at dröja längre och ehuru jag vet, at högvördigste
Herr Biskopen ofelbart med denna och nästa post får
härifrån flera och vidlyftigare bref, än tid och tolamod
vil räcka, at genomläsa dem, vil jag ändä giöra följe med,
och söka hälst någorlunda roa, då de andra lära mera
oroa. Jag kommer åter, at bara prata en stund, och för-
drifva tiden för högvördigste Herr Biskopen.

Redan d. 28 April var jag ut til Ala Pehmo, at se
tilställningarna der med trägården: at redan denna vår
plantera der några lönnar och andra vackra träd på går-
den, är ogiörht; gårdsplatsen och fälten bredevid voro så
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öfvertäckta med timmerstockar, at man ej kunnat få rum,
at sätta en käpp på hara marcken, mindre at gräfva der
nägon grop; och om der värit sä mycket rum, hade
timmerkarlarne vid stockarnas borttagande hundrade gån-
ger krossat ihiäl det träd, man satt dit. I trägården får
man ock ej denna sommar sätta särdeles många blomster-
växter: jorden är der ganska mager: giödning var der ej
mera, än äppelträden och stickel- samt vinbärsbuskarna
behöfde, och måste buskarna äfven låta benöja sig med
nog litet deraf; så många äppelträn som dit nu äro satte
i en så mager jord fordra vacker god giödning. Eljes
är platsen förträffelig; situation snart makalös; trägården
ståteligen placerad; jordmån ganska tienlig, då den blir
upgiödd; men med placeringen af fägården bredevid
characters byggningen, och sä närä til trägården finner
jag mig ej så väl; jag tycker, at det skämmer alt för
mycket prospecten för trägården; ladugårdar pläga ju
giömmas bakom annat. Fasl. stor, och i framtiden kost-
sam byggning tilämnas der; men nägot bör vara för nöje.
Quidja äppelträn 8 stycken äro ankomne och nedsatte;
de kommo nog sent, voro väl växte, hade sköna rötter;
men som de redan börjat spricka för mycket ut, har jag
rådt prof. Billmarck, at sätta ruskor omkring dem, at i
början gifva dem skugga; så snart ruskorna blifva hem-
förda, reser trägärdsmästaren dit, at sätta dem rätt kring
träden.

Capellan Bange i Pedersöre är död för några veckor
sedän: inga andra dödsfall i ståndet uti stiftet äro sedän
skedde. Uti sidsta Consistorio var Hedmans inlaga om
Wasa pastorat inkommen; inga andra hafva än lagt in
derom; det lärer ingen vela hafva det, eller mena, at för
Hedmans skull är fåfängt söka det. Reneau dödde i
förra veckan, och blef i tysthet begrafven på kyrckgården
i Academiae mullen. Sahlsten fick i går fullmakt til So-
mero sacellanie, der hän fick de flästa röster; dock fick
Nobesius, fast hei okänd, äfven der rätt mycket röster.
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Thoren, en brödlös präst, fick i går likaledes fullmakt
på Säxmäki adjunctur: församlingen begärte honom en-
hälligt emedan hän tager förra adjunctens dotter. Uti
Nagu bar Gottschalck fått alla röster, ingen undantagen.
Om treenighets söndag blir adjunctvahl i Pargas. Gyl-
-1 ingen lärer få det. Hofrättsrådet Neuman, som regerar
öfver Quidje boarna, är äfven för honom. Tunaeus är
en sökande til Uhleå. Mollerus til Wånå Pastorat. Con-
sistor. eccles. har i circulair-brefven låtit nämna, at de
som söka pastorater, och ej stått pastors examen, icke
komma på förslag, om de ej sielfmant förut inkomma
och undergå den. Ingen vice pastor har än blifvit giord
af Consistorium, ehuru tidt och ofta ansökningar derom
giöras; och ingen lärer blifva, innan Gud hielper hög-
vördigste Herr Biskopen hem.

Nu är här stor rörelse angående rectoratet vid dom-
scholan; midt i Maii månad lade past. Vetterblad in
derom; nästa Consistorii dag kom scholse betienterna nästan
enhälligt in derom i harnesk satta mot Vetterblad, lector
Ross, conrector Turdin, vice lector Chytraeus, vice vice
lector Sileen, och collegerna Hallenius och Lindsten
utgiorde denna liga; det feltes endast Wrang, Stierna
och Lindell. Efter rådplägande härom proponerade en
(G.) af consistorialerne, at saken borde först remitteras til
högvördigste Herr Biskopen, emedan det är det förnämsta
scholämbete här i stiftet; en annan (R.) var något der-
emot, men lät strax säja sig, så snart alla andre giorde et
med den första; bref kommer i hela Consistorii namn at
afgå til högvördigste Herr Biskopen, och består frägan
deri, 1) om högvördigste Herr Biskopen befaller, at med
syslans besättande skal hafvas anstånd, tils högvördigste
Herr Biskopen kommer hem, emedan periculum non est
in mora, 2) ifall hög:ste H. Biskopen befaller, at den
förr skal besättas, hvilcken högv;ste Herr Biskopen är
före af de sökande, hvilcket skal vara et rättesnöre för
Consistorium. Som saken nu är, så äro uti superlativo
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gradu domprobsten, Clevberg, Oadolin, Mesterton
och jag för past. Vetterblad; men Ross är på det ifri-
gaste deremot; domprobsten, Clevberg och Mesterton
bevekas härtil dels för Vetterblads många meriter och
stora drift och skickelighet för competitorerne, dels håller
Dalgreen dem varma i samma; ty derigenom blir hän
hulpen, at få dubbla merit-år; och för förra orsaken har
Oadolin gifvit Vetterbl. hand om sit votum, i fall hög-
vördigste Herr Biskopen ej fölle på nägon annan. Nu
torde jag få lof nämna någon uplysning. Lector Ross
har aldrig ärnat söka, som hän ock nödgades, fast emellan
4 ögon, tilstå för mig, då hän i förgär var hos mig; men
de andre hafva förmått honom dertil, at hafva någon at
sätta mot Vetterblads meriter. Lector Rosses afsikt är
ock aldrig, ehvad hän föregifver, at giöra syslan, utan (om
hän får fullmakt) låta Turdin förestå rectoratet, bestå
Deutschen samma som förr, at företräda då blifvande
lector Turdins sysiä. Så är, rent ut sagt, saken tilämnat.
Men om jag ville ponera, det dock aldrig sker, eller ärnar
ske, at Rossen ville giöra sysslan sielf, mon hän nu skulle
föredragas för Vetterblad. Man har, ehuru den friskaste
och föraste kari, nu i flera år legat hemma på landet, ej
giordt mera af sin sysiä, än endast upburit des feta in-
komster, nog snäft lönt den, som förrättat hans vices; och
nu, när rectoratet blir ledigt skal hän strax stiga til, at
öfvertaga det! Om hän nu finge fullmakt äfven på rec-
toratet, hvad för et starkt sorl skulle blifva i hela landet
deröfver, och Gud vet, huru det skulle slutas. När jag
upriktigt förestälte honom, huru litet befogad hän nu är,
efter så många latmansdagar, at vela träda til rectoratet
med så mindre dugeliga afsikter, svarade hän rent ut, at
Consistorium ej kan gä honom förbi, är ej i stånd dertil,
och har hän intet förvärckat af sinä meriter; ty hän har
legat på landet med Consistorii tilstånd, nog är detta dock
roligt: Rossen vil räckna sinä latmans år för fulla merit-
år; Deutschen, som med mer än snäf lön giordt syslan
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för honom, bar ock fätt Consistorii extractum protocolli,
at hans tienste år för lectoren skola i meriter fä räcknas,
som hade hän värit värckelig lector; burn kan detta gå
ihop? Det säger jag upriktigt, at det blir en upresning,
och elaka påfölgder för Consistorium, i fall Rossen blir
rector, och Vetterblad gäs förbi; här börjar redan
mumlas nog starkt. Jag borde vara för Rossen, som min
cousin; men rättvisan och landets förmån är mit rätta
cousinageskap; jag är ock ej närmare släkt med Vetter-
blad, än i Noach; men då jag från min ungdom redan
sedt des drift och nijt både i informations värck och andra
syslor, kan jag ej annat än lyckönska Åbo schola, i fall
den finge honom til rector: hän behöfver det värckeligen.
Scholae-lärar-troppen ropa, at hän är barnlös; jag vet ej,
huru många barn, åtminstone vitterliga, hans motståndare
äga. Rossen har en enda dotter, länge gift, som fått i
medgift flera frälsehemman, och mera får hon framdeles;
barnlös är hon ock än. Men nog härom.

Mag. Wilh. Rosses ende son, och hans ögnasten,
dog d. 19 hujus, och blef i onsdags begrafven: hän fick
en böld i haisen, feber, började komma sig före; men
fördes af modren på käringars inrådande om afton i en
het badstuga, och dog natten derpå; hän hade et för-
träffeligit sinnelag, otroligt quick, och var låttlös i fadrens
envishet. Om fadren lefver, och får detta veta, så kommer
hän aldrig mera hem; det sade hän rent ut, innan hän
reste bort.

Det står intet rätt braf til med häradshöfdingen
Stålhandske, stackars gubbe; hän fick för 14 dagar sedän
oförmodat en exequering i sit huus; hän hade gått i
borgen för en annan, och när den ej kunde betala, togs
borgesman för hufvudet; de började redan rifva löst
tapeterna från väggen, taga bort hans elffenbens skåp,
granlåter, dåckor m. m. Hän tog sig häraf så illa, at hän
fick en feber; och ehuru exequeringen afstadnade, conti-
nuerade dock febern: hän började yra; och fast febern nu
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är aldeles borta, är dock hufvudet ännu ej aldeles riktigt;
bara förständet ej bar kömmit i oordning; hän bar piskat
ut sinä drängar nägra gånger, och giordt andra tokerier.
Hän kunde ej mera trifvas hemma i sin gård, utan bar
flyttat til capt. Tammelin, som bor i min gård i Ny-
staden, hvarest Stålhandsken nu bor i min egen förra
bokkammare. Jag var i går der neder, då hän kom med
assessor Haartman ut i trägården, och länge pratade
med oss der; men hufvudet var intet riktigt, och fruktar
assessor Haartman hos honom bedröfveliga påfölgder,
Gud hielpe honom.

Här börjar blifva nog ondt, då någon behöfver nåd-
års, eller vid siukdom hielp-präst: Consistorium är ofta
nog brydd, och får ibland skrifva til flera, utan at ändå
få någon.

Til Segercrantska stipendium aro sökande: ma-
gistrar Deutsch, Arelin, Avellan, studerande Hollberg,
Lindquist, Lithander, Alopaeus, och än par andra. Til
Ekestubbiska sökande Sabelhiertor, Bökman, Arm-
feldt, Leche, it. en annan; detta sidsta kommer at be-
sättas strax efter pinges, par rum aro ledige. Det är
skada, at Segercrantska så ojämnt utfaller; stipendiarierna
få sit stipendium altid et år senare, än de böra; när en
värit 2 år fulla stipendiarius, då får hän först för för-
sta året.

Bland dem, som nu hos högvördigste Herr Bisko-
pen söka få ordineras til präster, är äfven Strömmer,
hans omständigheter förtiena medömkan: hän är utfattig,
legat här par år, födt sig mäst med skrifvande åt andra,
och det lilla hans broder sändt til honom, som rent ut
sagt, at hän ej längre lämnar honom något; blefve hän
nu ej hulpen, så är hän ej i stånd, at komma til Acade-
mien mera; fattigdomen trycker honom.

Fru Cerenia har ännu hos sig scholae matrikeln,
scholse-ordningen, scholae-räckningarna; och ehuru hon
flera resor blifvit af Consistorio påmint, at lämna dem
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från sig, giör hon det ej, utan skal svarat, at om de komma,
och villa truga dem af henne, kastar hon dem i elden, och
bränner up dem. Men nu är det tid, at sluta: min pre-
dikan til pingesdagen päminner samma, som ej ännu är
half utarbetad. Framhärdar i diupaste vördnad

högvördigste Herr Biskopens, Doctorens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 24 Mali 1765.

P. S. det resolverades i Consistorio, at alla til rec-
toratet sökandes inlagor skulle in originali sändas til
högvördigste Herr Biskopen, och lära förmodeligen alla
sökande med vidlyftiga skrifter nu inkomma til högvör-
digste Herr Biskopen, at mera blir til läsa, än tid och ro
vil vara.

Jag giorde Wetterblad det inkast: än om Stän-
derna sätta Åbo scholsebetienters lön på förra foten, til
hvilcken tancka och fruktan riksdagstidningarna gifva an-
ledning? Hän svarade just med en sorgelig röst: jag skulle
ändä nödgas söka rectoratet, ty mit bröst med det starcka
ropandet i domkyrckan vil ej mera stå bi. Det kan jag
säga, at om hän nu skulle gås förbi, i synnerhet då hela
både staden och landet, (äfven medsökande kunna ej be-
strida hans skicklighet) döma honom ej mindre skickelig
än förtient dertil, trånar och tvinar hän bort af chagrin
och oro. Någon kunde säga: man kan ju gifva Rossen
det; hän skal ej bedraga en med det, at hän täncker hålla
substitut; man skal drifva junckaren til syslan? Fåfängt:
män hän ej kunde konsten giöra sig siuk, skaffa sig bevis
derpå; jo öfverflödigt; och låt vara, at man kunde tvinga
honom til scholan; den hund man skal drifva til skogen,
tager ej många harar; jag menar arbetet i scholan blefve
derefter.
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22.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
hade jag den aran, at i går- bekomma; jemte h. capit.
de la Mothes inlaga; den sednare lämnade jag strax ti!
rector magnif., som lofvade föredraga den nästkommande
fredag i Consistorio. Rectorats ombytet sker d. 27 hujus;
sedän lära mäst alla professorer vela hafva full frihet;
ty Clevberg, Qadolin, Olof Pryss, och Mesterton
täncka dricka brunn, eller giöra det redan; Hassel, Ross,
Planman ärna vistas på landet; så at få lära kunna bi-
vista Consistorium, ifall vi från Stockholm få något, at
roa oss med.

I går var examen i cathedral-scholan; af Consist.
ledamöter var endast Clevberg borta, som dricker brunn.
8 stycken valedicera endast detta år.

At Holmudd i Pedersöre är död lärer vara bekant.
Inga andra nya ändringar. Ej eller några förslager aro
uprättade. Til Wasa hafva ej ännu flera sökt, än We-
rander och Hedman; men det kan ock vara nog.

Biörcklund har lagt in om rectoratet vid dom-
scholan; så blir Åbo honom igen kärt, som förut var så
misshageligit eller, tör hända, hän täncker sköta rectoratet
som förut adjuncturen.

Inga tentera mer, at söka vice pastors namn, sedän
så många fått afslag. Welins äncka söker dubbelt nådår:
ingen höres ännu som vil försörja samma äncka.

Prof. Clevberg ser nog siuklig ut: hän har nu en
tid druckit seltzer vatn; men måst lämna det, och börja
bruka en decoct, emedan hans fötter började starckt svälla.

Våra ordinandi af österbotniska nation äro återkomne
från Stockholm hjt: de hafva sökt få undergå examen. 1
går var deras sak före: Mesterton, Ross och jag tykte
deras omständigheter fordra, at de skulle examineras,
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emedan högvördigste Herr Biskopen remitterat dem hjt;
Consistorium förut gifvit dem hopp; de som kallat dem
hafva anten ganska vidsträckta pastorater eller sacellänier,
eller aro mycket siukliga; resan från Stockholm hjt kostar
dem ansenl; deras reputation lider, om de ej examineras,
emedan andra tro, at de blifvit ogillade; men Gadolin
pästod, at då de mot högvördigste Herr Biskopens råd rest
hjt, böra de ej få komma til examen; dessutom visste hän
ej, huru giltig deras kallelse vore; med honom giorde
domprobsten strax et; och då Clevberg blef hörd, giorde
hän domprobsten följe. Notarien Frosterus är nu gruf-
veligen förbittrad härföre på domprobsten, emedan hän
förr trodt Vuoro berg skulle ramla kuli, än at dom-
probsten skulle vara mot hans brorssöner. Således måste
de med oförrättade ärender resa hem igen. Notar. Fro-
sterus har gifvit sinä brorssöner det rådet, at applicera
sig til annat vitae genus; den yngre lär nu ofelbart giöra
det; men den äldre är villrådig. Åt Strömmer behöfver
man ej gifva det rådet, ty hans mer än stora fattigdom,
som förbiuder honom, at vidare komma til Åbo, tvingar
honom at utvälja et annat lefnads sätt; bäst vore at hän
sökte komma in på något contoir eller der skrifvande
behöfs, emedan hän skrifver en ganska god hand; jag
har bedt honom höra efter i Stockhom, innan hän reser
derifrån. Den misshälligheten, som är emellan J. G. och
not. Frosterus är väl förnämsta orsaken til detta Con-
sistorii hårda utslag; och at domprobsten giorde et, skedde
säkert derföre, emedan hän ej kunde höra, huru vi andra
yttrat oss; men hörde Gadolins votum, som har gäll röst,
och sitter tätt bredevid honom; hän mente då, att plura-
liteten värit mot examen; och sedän kunde hän ej mera
ändra sit votum; Clevberg giör åter altid et med dom-
probsten; alla söka de nu at devolvera ali skulden på
högvördigste Herr Biskopen, och taga til sit nästan enda
skäl, at de sökande tvärt mot högvördigste Herr Bisko-
pens vilja rest hjt; der dock, som jag tycker, högvör-

6
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digste Herr Biskopens bref til Consistorium aldrig gifver
tilräckelig anledning til den tanckan.

I Pargas har väl Qyllingen fått flästa rösterna;
men Timenius bestrider hofrättsrådet Neumans rätt at
votera; Neuman har lagt in til Consistorium en skarp
skrift, deri hän anklagar Timenium juniorem för det
hän tvärt mot kyrkostämmobeslutet, då hän mässar, ej
lägger af sig mässhakan på altaret, dä hän vid trons slut
går i bäncken, utan har honom pä sig under hela pre-
dikan, och skubbar honom sönder mot muren; hans skrift
är remitterad til Ti meni i förklarande. So fangen sie an.

Fordna språkmästaren Renaus änka har begärt få
niuta tienste- och nådår efter sin man, enligit prästaprivi-
legierne, under hvilcka hän hört: jag tror Consistorium
samtykt dertil; åtminstone har det visst samtykt til, at hon
skal niuta lönen til d. 1 Maii 1766; hän dog eljes i Maii
månad detta år; jag var ej upp i det Consistorium, ty min
sai. moder var då ej än begrafven; det har jag märckt,
at nästan alla professorer, som hafva hustrur, äro henne
högst bevågne, och de ogifte giöra par complaisance följe.

Häraf rinner mig en annan tancka i minnet: jag
torde fä lof, at säja den. Ända från juultiden har här gått
et rykte, som Herr Biskop Mennander skulle snart stå
brudgumme. i Stockholm; och jag märcker, at det ryktet
blir alt starckare och starckare. Personen nämnes ock.
Nå, nå, det går väl en gång som jag flera gånger vågat
spå högvördigste Herr Biskopen; och är det långt bättre,
at det sker nu, än när man blir utkrasslig; jag funderade
väl något, hvi så många rum skulle giöras på Ala Pehmo.
Men det är väl, at detta odugliga Brehmers postpapper
blir alt, annors visste jag ej sluta brefvet.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 18 Junii 1765.
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P. S. Hvad tilbud åskan giorde på domkyrckan
d. 6 hujus, eller samma dag min k. moder begrafdes,
samt huru den skämde faseligen orgvärcket är väl förut
bekant; synnerligit var, at ingen visste deraf för än den
7 efter middagen: likaledes lärer förut vara kunnigt den
consternation staden kom uti d. 9 hujus kl. 10 f. m. under
svenska gudstiensten, då under en stickande storm elden
kom lös i hofrädet Lilii gård; men blef strax lycke-
ligen släkt; alt folcket sprang ut ur kyrckan, och lämnade
prästen, kyrkioherden Hornborgs son i Carcku på prediks-
stolen nastan helt allena i kyrckan; men en god del kom
tilbaka igen i kyrckan.

23.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Högvördigste Herr Biskopens 2:ne högtvördade skrif-

velser har jag haft den aran, at inom en vecka erhålla.
Det är väl väl, at Wilh. Ross får en gång finna, at

hans sielfklokhet ej altid lyckas; men det är ock illa, at
jag ser ingen utväg, at hielpa honom til penningar. Hans
hustru har nu på fierde veckan värit borta i Töfsala hos
en fru Tammelin, så at jag än ej fått råka tienne; hon
väntas dock dageligen hem; men man kan nog se förut
hvad hielp hon är i stånd at lämna sin obetänkta man:
alt det lilla silfver hon haft är pantsatt för hennes byg-
gande; under mannens bortovaro gifver finska försam-
lingen nog litet; och deraf skola äfven de lönas, som giöra
mannens sysiä; processen om Gavelinska arfvet står än
i vida fält och lärer på flera är ej slutas; annat arf är icke
mera, at vänta. Hans närmaste anhöriga finna sig ock ej
hogade, at bispringa honom med något; ty utom det, at
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hän tvärt emot deras räd och vilja företog sig denna
tokuga resan, tro de tulit och fast, at hän aldrig är sinnad
komma til Sverige tilbaka, ehuru mycket penningar hän
finge härifrån, i synnerhet om hän finge höra, at hans
ögnasten des lilla son Wilhelm är död. Så snart hans
hustru kommer hem, skal jag hafva den äran, at lämna
hennes utlåtelse; imedlertid skal man söka, om giörligit
är, at törmä finska borgerskapet til något sammanskott.

Frostererne och de andre semi-ordinandi lära
långosedan upvaktat högvördigste Herr Biskopen, och
berättat sit öde: de voro grufveligen nedslagna i början,
trodde deras reputation skulle gräseligen lida härigenom;
men fattade någorlunda mod innan de tohro härifrån.
Consistorii protocoll öfver samma sak är icke ännu justerat,
emedan d. Oadolin var borta sidsta Consistorii dag.

Qyllingen har nu fått adjuncturet i Pargas, sedän
Neumans förklaring inkommit: hän predikar väl, och til
commissonair i hvarje handa små saker skal man näppe-
ligen kunna få bättre. Uti sidsta Consistorio uprättades
förslaget til Ilmoila; derpå upsattes Kreander, mag.
Alcenius, som vil försörja sterbhuset, och des broder
Alcenius; Forsman och Arelius voro yngre tili meriter;
för den sidstnämde var Rein ock mycket rädd, om hän,
som soknebarn kömmit på förslag. Til Säxmäki sacellanie
uprättades ock förslag; det voro endast 3:ne sökande; men
deras namn mins jag nu ej.

Sedän Sahlsten fick capellans syslan i Somero,
hafva Somero boerne enhälligt kömmit in, och begärt
glasbrukspredikanten mag. Leiman til sokneadjunct, samt
yttra sig, at om de ej få den, vela de ej hafva någon
sokne-adjunct; nu på det Consistorium ej i alt skulle så
hörsamma dem, upsattes förslag sålunda, at mag. Leiman,
en Barck från Tammela, samt probst. Zidbecks adjunct,
en Damberg, eller af dylikt namn, kommo på förslag;
äro Somero boerne enige för Leiman, så få de nu sin
åstundan.
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Til Wasa äro ej ännu flera sökande än Werander
och Hedman. Inga dödsfall i prästeständet äro nyligen
timade.

Jag vei ej, hvem som solat så länge; men högvör-
digste Herr Biskopens påminnelse, jämte cleri regni be-
gäran, om större riksdags penningar än förr, afgår, som
jag ser, nu först med denna veckas post til prästerskapet
i stiftet; saken var före bittida i våras, och jag mente, at
den långosedan värit expedierad.

Ekstubbiska stipendiisaken var före i congressen
förleden vecka; 4 rum voro ledige, hvardera af 600 d:r
om året; bland de sökande var äfven unge Lechen, och
ymnigt adelsmän; det hoit härdt, innan vi då kunde få det
åt Lechen; man nödgades derföre samtycka til, at unge
Silfverschiöld, en gässe af 9 års ålder, fick stipendium
med; så dref den ena spiken den andra in. Hofrättsråd
Lagerborgs son, och en Hufvudschiöld fingo de andra
rummen. Segercrantzska stipendium är ej än bortgifvit,
det lär ock bli benigt; ty 7 söka det, och alla äro käcka
karlar; annat folck, än de, som söka och få Ekstubbiska.

Doctor Mesterton är nu på förslag til et stort
pastorat i Blekingen: hän giör sig mycket hopp, at erhälla
det; men jag tror, at hän äfven häri är ganska lam, näm-
ligen, at så drifva saken, at hän vinner det.

Prof. Clevberg reste d. 28 Junii öfver til Stock-
holm, at söka boot för des siukdom, som är en tärande
feber; han har nu på et år grufveligen affallnat: när lian
tog afsked af mig, förekom han mig, som sielfva döden
lyste utur des ögon; jag har näppeligen sedt någon så
ljk-lik. Assessor Haartman ger honom mäst förlorad; om
ej denna resan kan hielpa honom, så tror Haartman, at
intet mera kan rädda honom. Clevberg tänker resa til
Upsala, och vistas der en tid hos sin broder, at ömsa luft
och vänner: blir siöresan lång, så fruktar jag, at han
slocknar ut på vägen.

Tänck högvördigste Herr Biskop, at professorernas
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lections zedlar ej ännu äro öfversända til Cancelleren för
höst-termin 1764; men än mera, tänck, at de ock än ej
äro öfversända för vår-termin samma år 1764; jag bar
frågat efter orsaken; mig svaras, at de ej kunnat förmå
prof. Ross, at aflämna sin, utan blifva bemötta med snub-
bor, och derföre bar det hvilat; jag bar lätit Cajalen
gifva mig uptekning på de utevarande lections zedlar för
hösttermin, och saknar äfven der rätt många, och deribland
bäde Rossens och Clevbergs; nog får jag nu at hålla
skall, innan jag får in både dem, och detta års vår-
termins.

Vårt booktryckeri står nu på mer än usla fötter;
man må aldrig få något derifrån: och det man får, är helt
fullt med tryckfel; jag grufvar mig, då jag täncker på, at
promotion skal bli nästa år, och sä godt som intet är
giordt ännu; til samma promotion hafva vi än ej mera
än 6 candidater. Hielp, högvördigste H. Biskop vårt tryck.

Nu har jag en väldig rad med silkesmaskar at sköta
dageligen: de äta som de voro urgräfna. På ganska många
ställen hafva ängsmaskar detta år giordt faselig skada. 1
trägårdar hafva ock' maskar på frukträn giordt mer än
mycket ondt. I Maii månad hafva vi här haft så godt som
intet rägn; men i Junii så mycket, at sedän man börjat
hålla meteorol. observationer, har i den månaden ej fallit
så mycket; des högd bestiger sig 2.927 eller in mot 3
geometriska tum; det har rägnat, thy värr, mäst under
hela tiden rågen blommat; så at den ligger nog mycket nu.

Probsten Miödh ärnar hålla en sträng husesyn på
Siälö hospital efter den befallning hän fått från högre ort;
der skal stå faseligen illa til. Landshöfdingen skal sielf
ärna komma ut til samma syyn. Probsten Miödh säger,
at om hän kommer, skal hän få vara et hederhgit vitne
til alt; men ingalunda, at föra direction.

Så snart tiden är förfluten efter Renaux död, skal
förslag insändas. Ei flere än capit. de la Mothe och
Silfvernagel äro än här sökande.

86



1765 12/7.

Högvördigste Herr Biskopen befaller mig nämna det
fruentimmer, hvarmed man här velat bortgifta högvör-
digste Herr Biskopen; det skal vara en förmögen äncke-
fru, som först ha ägt et hofrättsråd Petraeus, om jag mins
rätt, och sedän en vice ammiral. Hon sielf är barnfödd i
Österbotn. Oissa nu, högvördigste Herr Biskop, pä gåtan.

Men, nu blir detta elaka papperet alt. Framhärdar
med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 2 Julii 1765.

24.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

För en vecka sedän hade jag den aran, at erhålla
högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse jemte
2:ne mag. Wilh. Rosses bref til högvördigste Herr Bisko-
pen deri; jag var ej i stånd, at ännu kunna giöra något
til hans sak deri, emedan hans hustru ännu var borta i
Töfsala, men lagade dock så mycket genom hans närmaste
anhöriga, at bref sändes efter henne, med anmodan, at
hon strax skulle begifva sig hem. I går kom hon ändte-
ligen hem derifrån; men än har man ej kunnat få henne,
at fatta någon viss resolution; hon har begärt par dagars
dilation, at få öfverväga saken. Saken är ock, som hon
säger, värckeligen för henne bäde öm och eftertänckelig;
visste hon vist at hennes man skulle komma hem, droge
hon ej minsta betänckande, at säncka sig både i den be-
gärte 6000 dalers, och än större skuld; men som hon
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nogsamt känner hans mer än envisa hufvud, samt äfven
af flera fått höra hans utlåtelser för afresan, at aldrig ärna
komma hem mera, utan der ute taga mot, om honom til-
bödes någon god lägenhet, fast det ock skedde med reli-
gions lidande, så tror hon sig hafva orsak, at begära och
få täncketid; henne stöder ock mycket, at hennes man
ej bevärdigat henne med en enda bokstaf; nastan alt det
goda hän haft, och det hän nu vil sätta i pant, neml. gärd
och annat, har hän alt fått genom henne, och det arf, som
på hennes sida utfallit. At för hans dårskaps skull nu sätta
alt i pant och hafva största anledning at tro, det hän
aldrig mera ärnar komma hem, i synnerhet, om hän får
veta, at hans k. son är död, tycker hon vara för mycket
vågat; ty kommer hän ej hem, och hon så utblottar sig,
är tiggar-posan och stafven för framtiden hennes enda
tilflyckt. Hän skrifver i sinä bref til högvördigste Herr
Biskopen, at hän endast haft med sig 5000 d:r; men flera
tro sig visst veta, at hän haft långt mera; af sin hustrus
arf uttog hän i Stockholm mot 7000 d:r. Finska borger-
skapet gofvo honom ock nog vackert näst Innan sidsta
afresan; och mäst alla de påskpenningar hän fick sidsta
året hän var hemma, tog hän äfven med sig på denna
resan; så at hän nog starkt häri subtraherat frän rätta
summan. Nästa post skal ultimat svar komma, och då
anten de begärta penningar från Imberg, eller hälften
deraf. Man skal ock biuda til, at med stambok förmå
finska borgerskapet til något sammanskått: de torde vara
villiga at gifva vackert; men de hafva ock fått de tanckar,
at hän ej mera vil bevärdiga dem med sin återkomst.
Med nästa post skola hans bägge bref återsändas til hög-
vördigste Herr Biskopen; de behöfvas här dertils.

Nu har jag ändteligen hunnit så långt at lections
zedlarna för vårtermin 1764 afgår til hans exellence med
denna post under couvert til högvördigste Herr Biskopen;
jag fick ut för par dagar sedän den saknade prof. Ross es
zedel, sedän jag lät upriktigt säja honom, at expedition
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skulle i dag gå bort til Cancelleren om hans lections zedel
vore med eller ej. Prof. Qadd bar glömt bort, at under
förtekningen på des åhörare med egen hand nämna om
deras fljt; vore väl, om hän nu i Stockholm kunde giöra
det, innan det lämnas til illustrissimum. Med nästa post
skal lections zedlarna för höst-termin 1764 afgå; och en
vecka derefter skola lections zedlarna för sidstförflutna
vär-termin följa. Raggen skal för någon annan upbära
snubbor; jag har antydt Rossen och en annan, som än
felar, och ej inkommit, at lections zedlarna absolut på
förenämde dagar skola bortsändas härifrån, om deras zedlar
dertil inkomma eller ej; ty andra hafva nägonsin så mycket
at giöra som de; och jag täncker hälla hvad jag lofvat.
Cancellersbrefvet af år 1749 är en lag för mig, det be-
faller, at lections zedlarna strax vid slutet af hvar termin
skola öfversändas. Tabellerna öfver de studerandes antal
följa i dag öfver vår-termin, och med nästa posten öfver
de andre terminerna.

I förgär uprättades följande förslag, som dock ej
änn aro justerade; men de lära ej ändras, emedan här var
ingen votering, utan alla voro eniga, neml. til Achas:
Favorin eller capell. i Achas, bataill. kyrckioherd. eller
prästen Berg vid carelska dragonerne, och bataill. pred.
Ziden. Past. Längman var yngre än desse; Peteche
och Grundström hafva återkallat. Til Nådendals sacel-
lanie: Malmborg, som vil försörja änckan, en annan,
Carlsten tror jag, som vil försörja dottren i sterbhuset,
och Wechman. Til Pusula capell i Lojo: vice past.
Nobesius, adj. Thoren i Lojo, som kifvade med kärin-
gen; och en annan, som är sokne-adjunct i Uskela. Om
Somero adjunctur har jag förr nämnt. Mag. Leiman,
adj. i Tammela Barck, och probst. Zidbecks adjunct
Domander äro här på förslag. Til Wasa upsattes för-
slag näst förut, neml. probsten Werander, probsten Lai-
hander, rector Hedman; wahlförrättare är kyrckoherden
jTdmelaeus; Laihander kom in dagen förut, innan för-
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slaget upsattes, och lade då in när hän hörde, at ej flera
sökte. Til de andre ledigheter aro förslag ej än uprättade.
Jo til Eura-åminne uprättades äfven sidst; den aflednes son
Hoeckert blef ultimus; sokn-adjuncten der secundus; och
en präst sedän 1731, hvars namn jag ej mins, blef primus.
Förut skedde den delning emellan capellan i Luwia och
vid moderkyrckan, at de af spanmål skola få det förhål-
lande mot hvarandra som 16 til 20, eller som 4 til 5;
kyrckioherden i församlingen blef förut hörd; hän vijste,
at capellan vid moderkyrckan ej har så mycket spanmål
som capell. vid capellet i sin skrift föregifver; ty en hop
herrskaper gifva så, at i stället för 9 t:r, får hän bara
2å 3. Capellansbordet vid capellet skal ock vara dubbelt
bättre än vid moderkyrckan; vid capellet långt mera fisk
och andra förmåner etc, derföre skedde jämnkningen på
sätt som sades.

Til Konungen afgår med denna påst skrifvelse om
et nytt capell, som skal constitueras af en del utaf Läppä
och Ilmola soknar, Nurmos och Seinäjoki, tror jag. Äfven
afgår til Konungen för Ijo-boar, at få en tredje capellan,
det de begärat. Likaledes til dubbelt nådår för Bangens
äncka i Pedersöre; hon skal vara nog fattig.

Kyrckioherden Sevonius i Caris lade in i sidsta
Consistorio, och begärde kyrckioh. Lencquisttil Consist.
fullmäktig vid et urtima häradsting hän blifvit nödsakad
at begära, af orsak, at en fendrik der i soknen kömmit in
til honom i hans huus, och piskat denna gamla mannen
blå och sönder: tänck hvad tapper gierning denna krigs-
man giorde mot en utgammal kraslig värnlös gubbe!

Sagu prästerne hafva på en tid ej låtit höra af sig;
mag. Scheffer blef befalt, at gå dit, at hielpa sokn-
adjuncten; hän har ock värit djt; men sokn-adjuncten skal
ej vela bestå honom någon ting för des besvär.

Kyrckioherden Tålpo söker til Wåno; hän säjer, at
om hän finge det, kunde hans syster, kyrckoh. Welins
äncka, hafva af honom någon hielp; men om någon kom-

90



1765 12/7.

mer, som vil försörja des syster, vil hän strax taga sin
ansökning tilbaka; hän menar, at om Peteche vore lös
från Birckala torde hän väl gå in i det accordet. Idman
i Tavasthus har väl ock lagt in om Vino, men nämner
ej om något försörjande; hän skal väl yttrat sig för flera,
at om hän får syslan, skal hän taga änckan; men hans
broders exempel i Österbotn giör, at hän misstroos. Con-
rector Pi h linan är ock nu en af sökande til cathedral-
scholae-rectoratet.

Herr archiat. Linnseus måste nödvändigt detta år,
vid fröns gifvande hit til acad. trägården, misstagit sig om
strutarna, hän lärer då i hast räkat på en, som värit 7 å 8
år gammal; detta dömer jag deraf, at jag näppeligen än
värit om nägra frön så angelägen som om desse; de såddes
i den utvaldaste mull som blifvit tagen ur drefbänckar;
vatnades flitigt; ränsades af trägårdsmästaren och mig;
men af alla desse frön hafva vi til datum ej fätt öfver
4 å högst 5 särskilta slags växter opkomne; der dock de
frön vi sådde af vär egen samling härstädes, och det på
mångfalt sämre jordmån, alla braf upkommit. De 2:ne
förra gångor vi fätt frön af herr archiat. Linnseus, hafva
frön värit utvalda, och otroligt väl opkommit, fast de då
ej fingo så utvald jord som nu.

Här går rätt dåligt med vårt booktryckeri: huru kan
det blifva hulpit, innan hösten kommer; annors grufvar
jag mig för den instundande promotion skull.

Mon man hade hopp, at genom herr generalen
Ehrensverds bearbetande få hit til Åbo ridstall? Monne
Academien skulle anhålla hos honom derom?

Om det är i dag uphållsväder, så resa min k. hustru
och jag efter middagen ut til en gård, som kallas dels
Ala Lehmo dels Pispan Lehmo.

Jag har lätit Oottmarck veta, at jag i morgon efter
middagen vil komina och se, huru hän skött högvördigste
Herr Biskopens trägård här i staden, om alla trän äro väl
omlagade, utskott borttagne, ympstammar väl skötte m. m.
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I går efter middagen lät jag honom veta detta; och i dag
har jag intet sedt til honom i acad. trägården; väntar
honom ock ej.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 12 Julii 1765.

25.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Enligit min sidsta lofven hade jag väl med bref bordt
upvakta högvördigste Herr Biskopen sidstiedne tijsdag;
men som jag väntade, at vi följande onsdagen skulle fä
Consistorium, och jag dä kunde få något nytt at tillika
skrifva, så upsköt jag tils i dag; jag bedrog mig dock;
det blef väl tilsagt til Consistorii sammanträde, men som
d. Qadolin, hvilcken var utrest på landet, ej kom tidigt
nog hem, fingo vi återbud, och Consistorium upsköts til
lögerdagen, det är, tils i morgon. Jag får derföre icke
längre upskiuta med svar i Rossens sak, det jag dock
endast nu kan gifva til en del.

Jag har talt med mag. Rosses fru om hennes mans
nu varande svåra tilstånd. Jag har ömt förestält henne
hans omständigheter: jag har deruti gått längre än hans
närmaste anhöriga och egna bröder och svåger gått; ty
de äro aldeles af samma tancka som hans fru, hvarom nu
skal nämnas. Hon har på det • nogaste tagit saken i öfver-
vägande: hon har ofta nästan velat smälta i tårar, så at
det ock giordt mig ej mindre än andra, som sedt henne,
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af innersta hierta ondt. Hon bar lämnat til svars, at hon
vore så villig som skyldig, at efter yttersta förmåga bi-
draga til hans hielp; men det står aldeles intet i hennes
förmåga: hon bar ej annat qvar, än gården hon bor uti;
den lön, som för hans tienst inflyter, är nu under hans
frånvaru ganska liten, och det mästa deraf gär ut til deras
aflönande, som giöra hans sysiä. Hon beder en och hvar
besinna at hennes man ärft ansenligen flera gånger genom
henne, och det mästa deraf har hän disponerat til sin egen
enskildta tienst; gården, hon sitter uti, köptes med hennes
penningar; de 4000 d:r, som hän förut på hennes arf fick
ut af Gavelinska huset fick hon ej se, hvart hän alt an-
vände; det vet hon, och en och hvar af hans anhöriga, at
hän anten gaf eller lånte deraf 1000 d:r til secret. Mon-
tan; 600 d:r deraf lånte hän til den supaktiga Tammelin;
det lärer vara fåfängt, at vänta få dessa penningar tilbaka;
300 d:r deraf lånte hän til sin fattiga broder Jacob Ross
på Åland, som, tör hända, aldrig kan återbära samma.
Af det hon sedän ärfde i Stockholm tog hän ej 5000 d:r
som hän skrifver, utan mot 7000 d;r insatt i banquen i
gull- och silf:r penningar, och altså efter nu varande växel
course mycket högre, med sig ut til sin obetänkta resa;
hon fick deraf ej annat, än något i arbetat silfver; det
har hon nu måst sätta ut förledet år, då hon reparerade
sin förfallna gård, hvilcket reparerande en och hvar såg
vara högst nödigt; hon lät ock då bygga derpå en ny
nattstugu kammare, för hvilcken hon nu årl. får i hyra
200 d:r k:mt för prospecten derifrån öfver acad. trägården;
hon har altså ej illa användt det lilla hon fick af arfvet.
Alla de påskpenningar hän fick samma år hän reste, be-
höh hän sielf, och gaf ej henne eller barnen en halföre
deraf. Skulle hon nu gå och sätta sin gård i pant, at få
6000 d:r til honom, och hän ej komme hem; huru mäk-
tade hon med, at betala interesse derföre och när skulle
capitalet betalas? Hon såge sig då ingen annan utväg
än taga påsen på ryggen och tiggarstafven i handen, och
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gå ut på landsvägen med sit barn. Hon lämnar hvar
christen menniska, at eftersinna, om hennes man giörrätt
med henne och hennes barn, som i sinä bref til herrar
handelsmän Baer och Imberg befaller dem taga alt det
hän äger i löst och fast, och skicka penningar ti! honom
at resa och roa sig, ej bryendes sig om, om hans hustru
och barn derigenom skulle drifvas ut på landsvägen.
När hän d. 3 Maii skref sit sidsta bref lefde ännu hans
son; hän yttrade sig altid, at hän älskade honom af om-
in aste faders hierta; men huru stämmer detta hans up-
förande, och at af alla krafter vela giöra hustru och barn
blotta och bara, med et ömt faders hierta? Det hon är i
stånd, at giöra, det vil hon giöra; nemligen 1) anhålla
hos finska församlingen om något sammanskått til honom;
2) sälja hans bibliotheque, som dock ej med fördel kan
ske förr än under nästa höst-termin, då de studerande,
som nu äro utreste, hinna återkomma. Böcker hafva sidsta
är på auctioner blifvit grufveligen dyrt betalte. Detta är
hennes svar; med henne äro aldeles af lika tancka prof.
Is. Ross och hans fru, lector Ross, samt probst. Miödh.
När jag än ytterligare anmodat henne, at strax pantsätta
sin gård för de 6000 d:r, har hon giordt til mig detta
inkast: 1) om jag, som vet så väl som hon huru saken
är, kan hafva hierta, at råda henne til sådant; 2) om jag
sedän påtoge mig, i fall hon lydde mit råd, och pantsatte
sin gård för de 6000 d:r, och det sedän skulle hända, at
hennes man anten skulle dö der ute, eller eljes aldrig
mera komma hem, och hon då skulle nödgas återbetala
samma 6000 d:r, hon frågar, säger jag, mig tilbaka, om
jag, som nu rådt henne, då ville hielpa til af egit, at åter-
betala samma; och i fall hon med barn då nödgades för
skuld gå från gård och grund, om jag, hvars råd hon förr
fölgt, då ville taga henne och hennes barn til mig, och
gifva dem kläder, föda och hvad de behöfva? Kan benigare
och ömmare svar mig gifvas i sådana omständigheter, som
hennes äro? Än går det så henne, som mag. Rosses
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bröder, systrar och svägrar högt til sinnes, at då hän
skrifvit hjt til Imberg, hän då ej allenast icke bevärdigat
dem med en enda bokstaf, utan ej en gång våhlat sig,
at hälsa en enda af dem, der hän dock låter hälsa andra.
Många tro, at det tyckes, soin hän satt sig före, at ruinera
sin hustru och barn i grund först, och sedän aldrig komma
mera hem. Mången vore beredvillig, tör hända, at bidraga
något tildes räddning; men som hän’för sin afresa ej för
en, utan för flera yttrat sig, at hän under vissa omständig-
heter aldrig ärnade komma mera hem; ja, at hän kunde
väl der ute gå i et clöster, och må väl, hän kunde utvärtes
bekänna sig til catholska läran, men vara i hiertat en god
lutheran; så har lustan, at hielpa honom hos alt för många
förkolnat: hans oerhörda envisa hufvud styrcker folck än
mera i denna tancka. Hans aldranärmaste anhöriga tycka
det vara bäst, om så kunde föranstaltas, at consulen Ry-
delius kunde sätta honom pä något svenskt levantiskt
skepp med befallning til skepps capitain, at föra honom
hem til Sverige, och ej släppa honom upp från skeppet
på land under återresan; då kunde sedän nog penningar
sammanfås både at betala hans skuld och hans hemresa;
nöden har ock, tör hända, lärt denna junckaren blifva
spakfärdig, och köpa vett derute, då hän förgat giöra det
här hemma. Nu samlas som bäst genom stambok i finska
församlingen hielp til hans reddning; derföre är jag ej i
stånd at i dag sända tilbaka hans originala bref, emedan
man brukar dem til mera bevekande skäl; nästa post torde
jagfå sända dem, och tillika nämna summan af bevillningen.

Nu har jag intet något nytt af värde. Domprobsten
fick i förgårs en liten arfvinge, en son.

Jag har nu nog at giöra, at få gamla vaktmästar
Kilien, at ingå något contract med den nyss ankomne.
Den nya vil ej ännu yttra sig, om hän vil genom mariage
förbinda sig med Kilien s huus: jag hörer, at denne ej
värit hans excellences herr grefve Tessins betient; utan
at hän fått detta som genom accord; et har hän mot sig.
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at hän ej kan räckna, och rätt litet skrifva, som dock vid
upbörden för en vaktmästare är nödigt; men hän lofvar
lärat (hara hän ej vil vara för commod til lärande mera).

I dag afgå til illustrissimum lections zedlarna för
sidstledne vär-termin. Högvördigste Herr Biskopen må
tro, at det kostat på prof. Ross, at inom 11/2 vecka gifva
lections zedlar för 3 terminer, nemligen för vår- och höst-
termin 1764 och vär-termin 1765; men det har intet hulpit:
jag har lätit honom veta, at lections zedlarna med den och
den posten skal gå bort om hans är med eller ej, och at
jag för hans skull ej vill taga skrapor af Cancelleren, och
detta har giordt, at mannen lagat alt ifrån sig. Så har
jag fått slut i den saken. Få vi nu bannor derföre, at 3
terminers lections zedlar komma inom halfannan vecka,
så är jag oskyldig; ty at de 2 förra terminers komma så
sent, är ej min skuld; och at denna sidsta vårtermins
kommer så snart, befaller Cancellers brefvet af d. 25 sept.
1749.

Nu felas endast tabellerna öfver de studerande för
sidsta vårtermin til Cancellie Collegium; den skulle ock
hafva gått bort i dag, men 14 dagar innan jag blef rector
reste mag. Deutsch, som är curator för tavastländska
nation, til Nystads sidan, at dricka brunn, utan at lämna
frän sig tabell för samma nation: hän har inläst alla
nationens documenter, så at ingen kommer til något; det
är endast hans tabell, som felas. Bref har afgått til honom
med befallning, at draga omsorg, det samma tabell färdig
arbetad inom half an vecka blifver mig tilstäld.

Ganander, som blef adjunct åt fordna capellan i
Pedersöre Bange, kommer nu til mig, at i mag. Enckells
ställe informera min son: jag hade nu nog svårt, at få
någon skickelig inom nation; men utom nation tilbödo
sig sielfva flera skickeliga, och ibland dem äfven mag.
Deutsch.

Sidstledne fredag efter middagen var jag tillika med
min k. hustru til Ala Lehmo. Trägården stär der så braf,
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som af des ålder kan önskas. Byggningen är ofanteligen
tiltagen, och aldrig tilärnad, at bebos af någon ogift biskop;
nej, aldrig; får se, huru det gär.

En borealis, vid namn Biörckquist, lärer nu komma,
at blifva adjunct hos sokneadjuncten i Sagu: han säger,
at sokneadjuncten och han redan kömmit öfver ens om
vilckoren.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste fcre

Pehr Kalm.
Åbo d. 19 Julii 1765.

26.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
har jag haft den aran, at med förra posten erhålla.

Til mag. Wilh. Rosses hielp är genom stambok
af finska församlingen samladt redan 1200 d:r k;mt, samma
penningar äro ock til mig lefvererade; det återstår endast
et litet stycke af samma församling, som ej än inkommit.
Mag. Avellan menar, at summan derifrån ej lärer blifva
högre än til ungefär 20 plåtar; så snart de inlefvereras,
skal strax alt til högvördigste Herr Biskopen öfversändas.
Hans fruus utlåtelse har jag haft den äran, at förr berätta.
Mannens envisa hufvud har nu satt honom i det tilstånd,
at hän svårligen står at räddas, ifall hän än lefver.

Mohosboarnas ansökning comunicerades strax med
prästerskapet i Uhleå. Consistorium kunde ju ej annat;

7
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sä snart deras utlätelse inkommer, skal den strax ex-
pedieras.

Tryckeriesaken är nu mäst sluten, och, som jag tror,
til Academiens förmån; Brehmer blir hufvud-interessent;:
i går voro både Brehmer och Frenckel uppe i Con-
sistorio: han lofvar förse trycket med sköna stylar, skaffa
drift i arbetet. Får se, om projectet til contractet hinner
blifva så färdigt, at det med nasta post får öfversändas til
Cancellerens stadfästelse; jag gick förut igenom både acad.
contract med Merckel, som ock Upsala acad. contract
med sin booktryckare, utdrog alt, som deruti dugde, up-
läste samma för Consistorium, då somt ändrades litet,
somt tilökades; lät sedän upkalla Brehmer och Frenckel,
upläste det af Consist. gillade för dem; och funno de sig
i alt nögda. Brehmer önskade endast härvid, l:o at tull-
friheten på 1000 rijs tryckpapper kunde ändras til 500 rijs
tryckpapper, och 500 rijs skrifpapper: jag lofvade skrifva
tili högvördigste Herr Biskopen härom, och giöra mig
underrättad, om det vore möjligit, at viima denna ändring?
Härom önskade han få veta högvördigste Herr Biskopens
tancka. 2:o at med det första få exclus. privilegium til
finsk bibels tryckande: han ville med det första sätta an
med det arbetet. Jag lofvade ock härom inhämta högvör-
digste Herr Biskopens tancka; hela landet likasom ro par
efter mera finska biblar. Exemplaret af sidsta edition
betalas nu med 12 plåtar; så stor är bristen härpå.

Nya och gamla vaktmästarnas sak var ock i går före:
de kommo så öfverens, at den nya skal giöra ali syslan,
och få halfva indelta lönen; den gamla blir befriad från
alt tienstgörande, får andra halfva indelta lönen, samt alla
sportlarna; om giftermålet slöts än ej nägot; får nu se, om
de stå vid sinä löften; den nya fick ej änn fullmakt, innan
han först värit en tid på försök, huru duglig han är.

Förslaget til franska språkmästar-syslan går ock bort
med nästa post; sökande äro endast capt. de la Mothe
och Silfvernagel; Silfvernagel har ej godt rykte om
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sig; för capit. de la Mothe yttrar Consist. sig; men hän
får ingen lön på par års tid, i fall Renauts äncka skal
niuta samma förmån, som andra under prästeprivilegierna;
ty då räcker hennes mans tiensteår först til nästa första
Mali, och sedän först kommer hennes nädår; men då lider
värckeligen de studerande. Hon hade ju ock sielf i flera
års tid skildt sig ifrån sin man til säng och säte; men
jag finner dock, at både gifta och ogifta professorer aro
ganska varma för henne, jag vil ej tala om den ömhet
professorernas fruar bära för madame Reneaut.

Nåh! Lector Ross finner sig fasel. stött deraf, at
Wetterblad blef rector; hän ärnar buus öfver til Stock-
holm, at kasta omkull Consistorii fullmakt för Wetter-
blad; jag säger, hän ärnar visst dit, om hän ej redan är
der. Hän tror ingen ting skal vara lättare, än at Konungen
skal häfva öfver ända Consistorii gifna fullmakt. Jag för
min del, så mycket jag än kunnat märcka, tilstår upriktigt,
at jag näppeligen vet någon fullmakt Consistorium utgifvit,
med hvilcken allmänheten värit så i högsta grad nögd,
och den den på det högsta billigat, som den nyligen til
Vetterblad gifna fullmakten på rectoratet. Tvärt om har
jag märkt, at de blifva som halft rasande, då man sagt
eller säger, at lector Ross bort hafva det: de svära, och
fråga om archi lathundar, som ligga på landet, och ej
idas vid sin sysiä giöra mera, än allenast ha besvär, at
emottaga 111 tunnor spanmål, skal få sådan belöning och
upmuntran för sin lättja, at stiga strax på anmälan til
rectoratet. Rossens afsikt torde dock värit och vara, at
om hän finge rectoratet, finge hän 120 t:r at stryka i egen
säck, och finge tillika altid flera, som för sportlarna och
rectors åkern giorde syslan, så at hän under praetext af
siukdom kunde på landet sielf få goona sig: hän har
redan de, som tilbudit honom desse vilckor; hän torde
sedän mena framdeles taga tulit afsked, endast hän finge
professors character och behålla hela spanmålslönen. Res-
sen ropar så mycket på, at honom skedde praejudice, då
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Cerenius blef rector; men det kan vara mycket tvifvel
ännu derom, om icke Cerenius var dertil så meriterad
som hän. Jag hoppas at i fall Rossen fortfar med sin
dierfhet, lärer högvördigste Herr Biskopen söka bevaka
så väl sin, som Consistorii heder, och i synnerhet scholans
och den studerande ungdomens nytta: aldrig har Åbo
schola kunnat komma i bättre händer än den nu tallit,
jag menar i Vetterblads; jag är säker at om hän får
vara vid scholan och hafva hälsan, skal samma schola nog
snart taga lofven ej allenast för trivial scholan, utan ock
för gymnasiet. Om käcka karlar til scholor kan man aldrig
vara nog angelägen och sorgfällig.

Vi hafva ej på 14 dagar hait Consist. eccles. Vi
begärte röötmånads lof sidsta gången vi voro tilsammans;
Gadolin har ock sedän den tiden värit på landet.

Consist. acad. beslöt i går, at anmoda h. mag. Juslen,
at mot skälig betalning vara i Stockholm des commisionair
vid de i Sverige utkommande böckers mottagande och
hjtsändande: det är en hiertl. harm, at se så många sköna
böcker årl. tryckas i Sverige, och ej få dem hjt til biblio-
thequet.

Chryselius i Paattis är nu rätt illa siuk; jag fruktar
hän vandrar bort; skada, en så käck kari!

Huru skal man giöra med professio theolog. tertia
efter framl. prof. Clevberg? Skal förslag uprättas netto
par månader efter dödsdagen eller skal man dröja något
längre dermed?

Någon sade mig i går, at prof. Joh. Haartman ej
skal ärna halla sin introduction än nasta termin, emedan han
niuter ingen lön derföre; det vore skada för de studerande,
at vara i förlust så länge på medicinska föreläsningar.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Åbo d. 9 Aug. 1765. Pehr Kalm.
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27.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Vi hafva nu en tid, hvad consistorialsyslor angår,

liaft rötmånadslof; så jag ej haft stort at skrifva om; men
nu börja samma syslor igen infinna sig. At en eller
annan minut förskingra riksdags tanckarna skal jag fram-
draga et och annat af vära giöremål, nyheter härifrän m. m.,
fast de äro ej af stort värde.

Utsjoki saken var före i går: Sund fick allas en-
hälliga röster; saken öfversändes til Lappdirection: med-
sökande voro Högman och Cajaner: Högman lärer
blifva fuhl at besvära sig, såsom äldre magister än Sund,
och som redan stått på pastors förslag; Cajaner är gift,
och ganska beskedelig.

Sedän adjuncten i Caris Beckman blifvit der capel-
lan, kom soknen enhälligt in för Dangren, at få honom
igen til sokn-adjunct; hän har dertil nu fått fullmakt.

Stenius har fått de flästa rösterna i Hapajervi, och
äfven redan trolofvat sig med ankan.

Jag nämde för en tid sedän, at Somero boerna lade
in til Consist. en skrift, och begärade brukspred. mag.
Leiman til sokne-adjunct, annors ville de ej hafva adjunct;
och at Consist. ändå uprättade förslag, men satte dock
mag. Leiman primo loco; när valförrättaren sidstledne
söndag tilsporde dem, om de voro nögde med de 3:ne,
yppades et litet bedrägeri: soknen sade sig vara nögd med
dem, och ville at vahl i rättan tid skulle hållas; men glas-
bruks direct. Depong föreslog, at til soknen skulle tagas
2:ne adjuncter, mag. Leiman, och prosten Zidbecks
adjunct; men då soknen ej ville ha mer än en, och De-
pong märkte, at de på intet sätt voro för mag. Leiman,
satte hän sig af alla krafter mot, at der ej skulle bli någon
sokn-adjunct; derpå skickade soknen expres in til Con-
sistorium, begärade, at vahlet absolut skulle få gå för sig;
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men om ej det kunde ske, begärtes, at prosten Zidbecks
adjunct, som i 12 år värit der i församlingen, blefve af
Consist. interims förordnad, at förrätta sokn-adjuncts syslan,
samt at bo på adjuncts bostället: Depong bar uppenbarl.
sagt i kyrckan, at hän skulle laga, det på 7 år ej slut
skulle bli på denna saken. Consistorium beslöt, at vahlet
på utsatt dag skulle gå för sig. Församlingen vet ej af
den skrift, som Depong i församlingens namn i sommars
sände in til Consist. och hän har uppenbart i kyrckstäm-
man sagt, at emedan Consist. ej reflecterade på samma
hans skrift, vil hän sätta sig mot sokneadjuncturet; men
hela soknen är på det högsta mot honom, och för sokne-
adjunct.

Mohosboarnes ansökning, at bli skild från Uhleå,
var före i går; både vice pastor Hägg i Uhleå och Consist.
styrcka Måns Kongi. Maj:t, at de må skiljas, och blifva 2
särskilta pastorat.

Til Uleå är ej ännu uprättat förslag; ej eller til Ylis-
taro och Pedersöre sacellanier; ej eller til Wäno pastorat.

I går tilskapade Consistorium 2 vice pastores. Dom-
probsten var sä mycket för den ena, nemligen gamle
capellan Landtman i samma sokn, der den nyl. afledne
prosten Qrunnerus var kyrckioherde; de andra voro ock
för det, då jag måste följa med; den andra var capellan
i Jumala Jacob Ross. Consistoriales försäkrade, at ej
giöra flera.

Biörckö boerne vid Wasa hafva begärt begrafnings-
plats, emedan de ligga på en öö 5 mihl ut i hafvet; de
hafva haft invigd begrafningsplats sedän 1712, men prob-
sten Hedman tillät dem ej nyttja den; Consist. har samtyckt
til deras begäran.

Min goda capellan i Paatis Chryselius dog af van-
vårdad pleuresie d. 20 hujus, och skal den 8 Sept. begrafvas.
Capellan i Siälö är ock död, äfven är capellan Achtman
i Östermarcken i Nerpis nyligen med döden afgången,
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och har lämnat många barn efter sig. Consistor. bar rätt
svärtat få nådårs präster til alla desse ställen.

Handelsman Allens äncka, som bor vid torget, och
är en dotter af commissar. Fithie, är i desse dagar tro-
lofvad med en cornette vid lifdragonerna benämd Lom-
berg.

Assessor Pipping är rest til Österbotn, som sägs,
at hålla bröllop.

Huru skal jag giöra med mag. Vilh. Rosses pen-
ningar? Jag har förut nämnt til högvördigste Herr Biskopen,
at ifrån finska församlingen blifvit samlade tolfhundrade
daler kopp.rmt, som blifvit deponerade hos mig; mera har
jag ej sedän fått höra af; monne ej högvördigste Herr
Biskopen kunde så laga, at herr handelsman Baehr gofve
växel för desse åt W. Ross, och jag finge deponera dem
här i herr handelsman Baehrs contoir? Jag önskar blifva
dessa penningar qvitt.

Protocollsdeputation har sändt hjt sinä anmärckningar
til Consistor. acad. angående voteringen til histor. et moral.
profession och Nääfens uteslutande; vi skole biuda til at
svara: hade en och hvar rector för sit rectorat så noga
upskrifvit när en och hvar professor etc. börjat läsa m. m.
som jag giorde för mit förra rectorat 1756 och 1757, så
vore det lätt at svara; men den kara commoditeten hindrar
många från dylikt.

Med söndags posten fingo vi från vår goda Can-
celler det sidsta Cancellers brefvet. Hän tager nu äfven
afsked från Academien: det oroar oss hierteligen; jag för
min del anser, och har altid ansedt honom för en af de
största Cancellerer Åbo Academie haft, och des like i
accuratess den näppi, på et halft seculum haft, om ej än
längre tilbaka; andra tycka, at hän värit för sträng; jag
åter, at hän snarare värit för from och för god; nog
behöfde Academien ibland litet strängare.

Academien är nu villrådig hvem den skal fä til Can-
celler: alla tala väl här som med en mun om hans excell.
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riksr. bar. Rudenschiöld; men som här går ryktet, at
så mänga af deras excellencer vela lägga ned deras äm-
beten, så nödgas vi lystra -litet til, innan vi busa til vägs.
Så är vär tancka; men intet lära vi dröja länge; från-
varandet af en del utaf Academiens ledamöter befalla.oss
ock upskiuta litet härmed.

Men burn går nu med vårt booktryckeri contracts
stadfästande? Muru med franske språkmästare syslan?

Sedän jag skref föregående hafva vi haft Consistorium
academicum. Consistorium bad mig i ödmiukhet anmoda
högvördigste Herr Biskopen, at som vi nu ej hafva någon
Canceller, högvördigste Herr Biskopen täktes genomse
projectet til contractet med Brehmer och Fränkel, och
Cancellarii loco stadfästa och gilla det; emedan periculum
est in mora, om det upskiutes tils vi få Canceller; ty
Brehmer vil ej gå något steg, innan contractet är under-
skrifvit. Eljes lärer efter en vecka eller mera Consistorii
acad. bref ankomma til högvördigste Herr Biskopen, deri
Consistorium utbeder sig få veta, hvilcken högvördigste
Herr Biskopen projecterar til Acad. Canceller; jag har
förut anfört, hvilcken jag här hört dem ärna dertil; men
de rätta sig efter högvördigste Herr Biskopens tanka.

Än är ingen viss förlikning skedd emellan bägge
vaktmästrarne.

Så mycket i min förmåga står, skal jag söka gå herr
Mennander tilhanda in mineralogicis.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 29 Aug. 1765.
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28.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.
Inom en vecka bar jag haft den aran, at erhålla 2:ne

högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelser.
Emedan herr handelsman Baehr ej kunnat sam-

tycka, at de i finska församlingen för mag. Wilh. Ross
samlade tolf hundrade daler kopp.imt fått här insättas i
hans contoir mot det hän i Stockholm gifvit växel för de
samma, har -jag i dag lämnat de samma, til skepparen
H. Corplander, som benägit påtagit sig, at öfverföra
dem til Stockholm, och der lämna dem til högvördigste
Herr Biskopen. Jag har funnit bäst, at de lämnas til
högvördigste Herr Biskopen, emedan herr handelsman
Hebbes, som vijst så mycken ömhet för den villbasaren
Ross, så lätt kan få dem af högvördigste Herr Biskopen,
och per växel öfverremittera dem til Rossen. Herr han-
delsman Baehr lärer ändå ej hafva någon växel på de
orter. Mera penningar för Rossen har jag ej sedän hört
af från finska församlingen.

I dag afgår bref til extraord. professorerne Nääf och
Haartman, som lagt in om tertia prof. theolog. at med
disputerande in theolog. legitimera sig förut, om de vela
annors komma på förslag. Doct. Mestert o n har ock
redan lagt in derom; Rossen drar ännu i betänckande,
om hän skal söka den; dock tror jag hän giör följe. Af
desse 2:ne sidstnämde, neml. Mesterton och Ross kan
ej mera prof begäras, sedän de förut 2 gånger stått på
förslag til samma profession, utom andra skäl, som hög-
vördigste Herr Biskopen finner af Consistorii svar til
Protoc. deput. frågor, hvilcket äfven i dag härifrån afgår.
I går inlämnades til mig nya recruter af sökande til samma
profession, nemligen Hyllen, Lefren och Cavander:
de påtaga sig ock alle, at disputera, så at Consistorium
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får nu nog, at väljä af; tör hända någon tilökning kan än
komma frän svenska sidan.

Med Cancellers syslan lära vi blifva högst brydda:
blir Hans excellence Rudenschiöld quar i rådet, och vil
emottaga syslan, så är ingen nöd; vi äro alle som en man
för honom högst enhälligt; men tager hän afsked, veta
vi ej, hvart vi skola vända oss? Vi täncka väl då på r.r.
Frisendorff eller Lagerberg; men vi vela ej gierna
hafva den, som har gods ned i Vestergyllen. De nyss Ri-
satta riksräden kanna vi ej rätt. En och annan har talt,
at i sådant nödfall vända sig til Hans Kongi. Höghet
Printz Carl, om det läte giöra sig. ]ag nämner nu alla
de project jag hört; af högvördigste Herr Biskopen vänta
vi råd och undervisning; men högvördigste Herr Biskopen,
som en politicus, lärer ock här vara caute. Ville hög-
vördigste Herr Biskopen ej så positift yttra sig i svaret
til Consistorium, så kunde det ske i privat bref til mig,
då jag altid emellan 4 ögon kunde jänka saken til önsk-
ligt slut hos dem jag vet mig kunna lita på.

Emellan gamla och nya vaktmästaren kunde ej blifva
någon förlikning; den gamla var i början någorlunda
nögd, at afstå något af lönen, så länge nemligen, som
hän mente, at den nya ville blifva hans måg, men så snart
hän märckte, at den nya ej ville förstå sig derpå, kastade
hän om, och sade, at hän ville giöra syslan sielf och at
hän har intet råd i denna dyra tiden, at bortlämna något
af sin lön; hvilcket sidsta är ock aldeles sant, och kan
hän ej giöra det åt någon annan, än åt sit barn. Ehuru
hän ibland har sinä svagheter, så häller jag honom dock
altid så skickelig at giöra vaktmästarsyslan som den nya,
ja än bättre; den nya skrifver uselt; kan ej räckna, och
förstår ej landets språk; lärer ock, då hän blir väl hem-
varm, blifva nog näsvis; så tycker jag, och så tycka andra.
Hän reser nu öfver til Stockholm, och hotade, at snart
komma tilbaka med full befallning til Consistorium, at hän
strax skal insättas til syslan med halfva lönens åtniutande.
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Jag bar haft mera besvär, at söka jäncka emellan desse
bägge vaktmästare, än med något annat under hela rec-
toratet; och ändock kömmit lika längt.

Sokn-adjuncten i Orihvesi Utter bar mäst enhälligt
fått alla röster til sacellans syslan dersammastädes. Prob-
sten Salovius är fasl. arg deröfver, at hans son, som äfven
var på förslag, blef så förbi gången. Ehuru dir. de Pont
i Somero gaf i sommars in en skrift i hela Somero för-
samlings namn, deri de begärte hans brukspräst mag.
Leiman til sokne-adjunct, och hotade, at annors ej taga
adjunct, om de ej fingo honom, befans dock sedän, at
samma skrift var falsk; och vid valet föll församlingen så
godt som enhälligt på probsten Zidbecks adjunct Lam-
berg (så tror jag hän heter), fast mag. Leiman stod
primo loco på förslaget.

Ehuru 2:ne, neml. Gumerus och Malmberg, som
stå på förslaget til Nådendals sacellanie, påtagit sig, at
försörja sterbhuset der, så tros dock, at ingen af dem får
så mycket röster, at de få syslan; orsaken säges vara, at
förra capplans son fört nägon process mot Nådendals
borgare.

Herr prof. Billmarck har påtagit sig, at hålla tack-
sägelse-oration öfver den afgångne och tilkommande Can-
celleren.

Nu på stunden fick jag veta huru det gått med
vahlet i Nådendal, som hölts sidstledne söndag: det gick
som jag spådde: Malmberg har fått 2 röster, Gumerus
27, och Week m an, som förut är gift, har fått 84 röster.

Vår kalla sommare har giordt, at få utländska växters
frö kunnat mognas; sielfva våra kiökskryddgårdsväxter,
som morötter, turkiska bönor, såckerärter, persilja, m. m.
kunna ej denna ovanligt kuina och våta sommare gifva
oss mogna frö; ja våra åkerärter hafva ej til fierde eller
ottonde delen hunnit blifva matade; jag måste derföre
(det jag förr aldrig giordt) tillika med andra förse oss
med nya frön af förenämde kryddgårdsväxter från Sverige;
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derföre ej under, at americanske växters frön ej hunnit
mogna; men det kan hielpas til en del; af plantis peren-
nibus vil jag med de sidsta fartyg, som gå til Stockholm,
sända friska rötter, hvilcket är långt säkrare än frön. Får
jag vänta bijstockar i höst hijt öfver?

Til Ylistaroa capell är förslag uprättadt, Spoof, Hol-
st ius och en annan satacund. aro på förslag. Den första
vil försörja sterbhuset: församlingen har par gänger lagt
in, och begärt en sådan på förslag, som vil gifta sig med
änckan. Paattis boerne vela framdeles ändteligen hafva
en sådan på förslag, som skal försörja framl. Chryselii
äncka. Chryselius giorde henne testamente af ali sin
egendom, och hans arfvingar vela ej rubba det det rin-
gaste.

Assessor Haartman ärnar ej än giöra sin introduc-
tion på et år för de trägna syslor hän här har med siuka,
lazaretet etc., emedan här är ingen annan medicus: hän
har nyl. visat et berömligt exempel af sin välvilja, at tienä
sinä vänner. Mag. Bergman har ej penningar, at vidare
fortsätta sinä medicinska studier, och i Upsala antaga
doctors graden; assessor Haartman länte i egit namn
mot 6 proc. af Academien 6000 d:r kopp.md och lämnade
det til honom under de vilckor hän sielf lånt det. Hän
vil gierna hafva Bergman til provincial-medicus efter sig.

Herr landshöfd. Wallen kommer nästa år, at bo uti
nya stenhuset i förra Heldtens gård mot den lortrännan
(salva venia) som löper emellan samma gård och Nord-
stedts; under sig får hän brygg- och brännhuus och
bredevid sig källare; hän giör hällre det, än hän bor i
nya residencehuset. Men nu är tid at stadna. Framhärdar
til min död

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 24 Sept. 1765.
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29.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
bar jag haft den förmån, at erhålla, tillika med Heb-
barnas quittence på Rossens penningar; man talar väl
om nägon mera samling åt honom; men så länge man
ej vei, om hän lefver eller ej, så lärer ingen ting blifva
tilgiordt.

Nu vil jag igen, efter min gamla vahna, komma och
drilla bort några minuter af högvördigste Herr Biskopen
från riksdagsbullren med minä berättelser.

Oanska få hafva anmält (eller vågat anmäla) sig til
ordines sacres; 2:ne lära dock nödgas i höst resa öfver
för den orsaken skull; den ena är studenten Biörckquist
från Sagu. Pasi Rungius var nyl. inne, och lamenterade
grufveligen deröfver, at der voro för få präster, samt bad,
at man för ali ting ville hielpa dem; den andre är någon
student, som vil påtaga sig, at predika nådåret i Paattis
efter Chryselius: jag har nu på tredje månaden, eller
från och med d. 18 Aug. måst draga omsorg om ali
gudstiensten der både sön- och helgedagar; Consistorii
bref har gått til de få lediga präster här finnas; men alla
hafva föreburit hinder. Jag härdar intet längre ut med det
besväret, och intet kan det fordras af mig; jag har ibland
svårt, at få studenter djt, at predika; huru mycket svårare
dä, at få djt präst, som nu denna tiden der fordras visst
hvar tredje helgedag, och ibland hvar annan; jag har sökt
öfvertala Krusen, at någon gång resa djt, mot det jag
lofvat vid moderkyrckan hålla predikant i hans ställe;
men hän som en siuklig har föreburit hvarjehanda hinder,
så at jag ej mer vil tala til honom derom, hälst som hän
upbär ingen ting från Paattis; men än vet jag ej, om
någon student vil påtaga sig, at resa så sent öfver til
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Stockholm; så at jag derföre är mer än bekymrad; min
häst blir utmärglad med Paattis-resor. Nu har jag åter
inom halfannan vecka 4 helgedagar, at skaffa predikanter
til Paattis, söndag, Sim. Judasdag, allhelgonedag, söndag;
man kan blifva trött med mindre bekymmer. Nog hålla
brödlösa präster sig fram, då nägon sysiä är ledig, at
komma på förslag; men då man annors behöfver dem,
äro de ej hemma.

At Laihander fått mästa röster i Wasa, och We-
rander minst, har högvördigste Herr Biskopen sig förr
bekant.

Hector Hedman reste nyl. härigenom til Stockholm,
och lärer nu vara framkommen.

Inga sökande hafva än anmält sig til Paattis: bön-
derna vela hafva änckan conserverad. Pusula vahlacten är
inkommen; vice past. Nob esi us har der fått alla vota;
ej allenast praesentium, utan ock absentium; ingendera af
hans competitores fick det minsta af et votum: så blir hän
hulpen.

Hoeckert har fått i Eura-Åminne efter sin fader de
mästa röster; adjuncten der i församlingen gaf Consist.
tilkänna, at hän ärnade besvära sig öfver förslaget; men
det har intet sedän hörts af; imedlertid vid vahlet gaf
församlingen enhälligt tilkänna, at de ej ville hafva honom
och nämde tillika, at hän nyligen förut slagits på en krog
i Biörneborg.

Säxmäki sacellanie har en Lindsten från Calvola
fått; mag. Favorin, som var hemma i soknen, och var
med på förslag, fick det ej.

Öfver Nådendals caplans vahl äro mångfalliga besvär
inkomne.

Til följande ledigheter äro nu förslag upsatta. Til
capellans syslan efter reet. Vetterblad vid domkyrekan;
på förslag äro mag. Dahlgren, mag. Eckman, och präst-
man Monselius; flere af värde sökte ej, ty de trodde, at
den ej så snart skulle bortgifvas; med vahlet kommer
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dock, at hafvas anstånd tils slut tallit på led. Ross es
besvär angående redoratet; vahlförrättningen prackade
Consist. på mig.

Til adjund i Nummis aro på förslag en prästman
vid namn Cavander, som är adjund åt probsten Olaan,
Nummelins äldsta son, och en aboensis vid namn Ytter.

På förslag til Kaxkerta äro Reitin, mag. Utter och
Malmberg.

Sidstledne onsdagvar här pastoral examen, Rungius,
Peisten, sacell. in Bierno och collegan Fontenius genom-
gingo den; de 2:ne första voro käcka, den sidsta så
och så.

Til Ilmola sacellanie har mag. Alcenius, som tar
Birlings äncka, fått de mästa, om ej alla, röster; full-
makt til honom utfaller denna vecka.

Inga dödsfall inom vårt stånd äro nyl. timade. Prof.
Qadds fru har nyl. fått en dotter. Probsten Miödhs
ogifta dotter är förlofvad med en gammal ungkarl och
adelsman deri soknen, afsked. lieut. Finkenberg; bröllopet
skall stå efter par veckor.

Gubben domprobsten börjar blifva nog skröplig, så
at hän säger, det hän snart täncker begära afsked från
alla sinä ämbeten; hän har förut mist sin mästa hörsel;
nu börjar siukdomen liota hans ögon; hän säger, det hän
nu på 2 å 3 veckor så mist synen på det högra, som är
närmast hans siukare öra, at hän ej mer kan se med det;
utan en tiock töken synes för det; och det vänstra skal
ock börjat mörkna; hans tilstånd i fall desse svårigheter
ej lindras, blir mer än beklagligit. Stackars man!

Fransosen Berceau har ock nyl. lagt in om franska
språkmästare syslan.

Doct. Oadolin torde framdeles söka transport från
finskan til Lundo.

Lect. Flerm. Ross ryter och hotar grymmeligen:
hos dompr. har hän värit grufvelig ovettig, och då dompr.
sade, at hän hoppades, det högvördigste Herr Biskopen

111



1765 22/, 0 .

nog försvarade, hvad hän giordt, svarade hän, at om hän,
neml. Rossen, reser öfver til Stockholm, skal hän visa,
at Herr Biskopen skal kunna uträtta ingen ting etc. Hän
var ock för par dagar hos mig i sin högsta ifver; och då
jag sagtmodigt förestälte honom, huru hän nu kunde söka,
som så många år legat på landet, och giordt ingenting
mera för sin sysiä, än endast haft besvär för 101 tunnors
spanmåls mottagande årl., blef hän som rasande, och sade,
at biskop och consistoriales gemensamt hafva värit poickar
för honom; at hän arbetat mera, än de alle, fast lyckan ej
så gynnat honom; med åtskilligt annat mer än groft hän
häfde ur sig. Nu har hän nyl. börjat slå på en annan
bog, och som hän sielf skäms komma til mig, eller rättare
efter hans ord, ej vil komma til en poicke, har hän ut-
sändt andra, at meliorera saken så, at hän vil afstå med
sin klagan mot Consistor. om Consistor. vil skaffa åt
honom afsked från syslan med fulla lön,ens behållande
och professors character: jag tycker, at hän, som tror sig
vara en så vijs och öfver alla menniskor meriterad man,
alt för vijsligen anlagt sinä planer; stöta en och hvar leda-
mot på det ömmaste förut; anklaga Consist. hos Konun-
gen; och då skal Consist. recommendera honom til de
förmåner! I morgon lärer den saken komma at företagas,
och då skal väl hans broder strax få taga afträde. Scholor
böra vara et Consistorii ömmaste ögnamäl; der bör skyld-
skap och alt annat, utom skicklighet och dygd, vika; så
har jag altid trodt.

Gamle Masiin i Pikis blir ock nu utskröplig: syn
och hörsel fela honom til största delen.

I går underskrefs contractet i booktryckeri saken med
Brehmer och Frenkel: Brehmer väntar in 3 slags stylar
än i höst.

Alla professorerne hafva nu börjat läsa.
Casseuren Boerman är suspenderad tils han visar

redo för sinä räckningar: hans skuld skal vara ston Vi
längta nu snart få höra från högvördigste Herr Biskopen
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i Cancellers saken. Men nu är tid at sluta för en sadan
stor-skreflare som jag.

Framhärdar til min död
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 22 Octob. 1765.

P. S. Om bijståckar får jag lof erindra.
I går lade notar. Frosterus in, och begärade det

Consist. ville recommendera honom til afsked med full
lön, samt at ändå få hafva upbörden om händer; deri har
ej än fallit Consist. utslag; oenigheten emellan J. Q. och
honom tyckes vara mycket starck.

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

30.

Flögvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

I går hade jag den törmän, at erhålla högvördigste
Herr Biskopens högt vördade skrifvelse. Jag lämnade strax
bibliothecarien Hyllen del af högvördigste Herr Biskopens
svar. Hän tager nu saken i öfvervägande.

Studenten Sylvius kom hit uti September månad.
Sedän har jag ej sedt honom. Hän tyktes vara en mycket
beskedlig och belefvad kari; jag skal nu söka giöra mig
nogare underrättad om hans tilstånd, och gierna laga, at
hän kan komma til stipendium.

Med Brehmer och Frenckel är contract redan
både slutit och på ömse sidor underskrifvit. På trycket
börjar gå helt annorlunda ti-1: der börjar nu blifva lif.

8
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Det vore grufvelig skada för Academien, om Carlbom
skulle vinna sit ändamål. Hvilcken booktryckare kunde
föda sig endast af de academiska arbetena?

Vi vänta med mycket begär efter underrättelse om
Cancellers saken, och önska, at vi kunde fä Hans excellence
r.r. baron Rudenschiöld. Vi börja nu hoppas det
bästa, sedän det hos Riksens Höglofl. Ständer dragit så
längt ut.

Nu är det rätt litet nytt jag bar at berätta. I sidsta
Consistorio uprättades förslaget til Wåhno, på det kommo
utan voterande rector Grundström, capellan Leisten
och collegan Fontenius, alla desse hafva lofvat contri-
buera något til änckan; och Leisten vil gifta sig med
henne; men hon säges aldrig vela gifta sig; dock, tör-
hända, hon besinnar sig bättre fram. Medsökande voro:
Längman, Zideen, Mollerus, Idman i Tavasthuus,
kyrckioherden Tålpo, mag. Alcenius, Perander; denne
sidste lade först in, när förslaget skulle uprättas, och det
tycktes då vara för sent. Får se, om besvär anföras.
Fontenius är väl endast collega, men har mera tienstår,
än alla sökande, och stådt pastorsexamen.

I morgon afgår Consistorii förklaring på lector
Rosses besvär. Hän lät genom sin broder gifva Con-
sistorio tilkänna, at hän ville revocera sinä besvär, om
Consistorium ville befordra honom til afsked med fulla
lönens behållande och professors character; annors ville
hän ej veta af revocerande; men Consistorium kunde ej
samtycka til sä okysk begäran. Nu säges hän i denna
vecka ärna resa öfver til Stockholm, och lärer då ärna visa
sanningen af sinä höga ord hos domprobsten, at då hän
kommer til Stockholm, skal hän visa, at Biskop Men-
nän der ej kan uträtta mera, än et noh mot honom.
Skal man så få ligga och lättjas på landet, och så oförsvarl.
giöra sin sysiä som hän, och likafult blifva befordrad, så
säger jag samma som alla här (undantagandes hans aldra-
närmaste släcktingar) säga, at då hade värit bättre, at

114



1765 Vi i .

lärarena vid Åbo cathedral schola aldrig fått så stor lön;
och nyttigare vore då för det allmänna, att den ginge der-
ifrän igen til bättre riksens behof, än at det skal stärcka
den lata i hans dierfhet och lättja. Högvördigste Herr
Biskopen ser sielf, huru ej allenast det almänna och
scholasvärcket, utan och Consistorii och i synnerhet hög-
vördigste Herr Biskopens reputation lider, om hän får
tränga sig igenom.

Sidstledne lögerdags stodo 2:ne här präst-examen,
som i morgon anträda resan til Stockholm postvägen, at
låta ordinera sig; de äro mag. Erling och studenten
Biörckquist; den förra kommer at förrätta nådåret i
Paattis efter Chry s eli us. Consistorium anmodade förut
åtskillige ledige prästmän, at komma djt; men alle hade
förhinder och ursäkter; det var dä ej annat, än taga denna
utvägen; och jag var mer än glad, at jag fick någon, som
ville påtaga sig, at så sent och med sådan omkostnad
resa öfver til Åbo; efter Consistorii samtycke tilböd jag
redan flera studerande at få blifva präster, om de ville
resa nu til Stockholm, och sedän tilbaka til Paattis. Men
den sedna årstiden och omkostningarna giorde, at de alle
afsade sig denna resa; hade änckan velat kosta på resan,
då hade de värit nögde. Ändtel. fick jag öfvertala mag.
Erling dertil. Jag börjar ock nu blifva hei trött med
Paattis bekymret: jag har nu fått et helt fierdels är allena
draga omsorg om präst eller predikant djt hvar sön- och
helgedag; ibland har jag sielf fått vara så god och färdas
dit; de hafva ofta behöft en ordinerad präst; jag har på
hela denna långa tiden besvärat så många, at jag näppe-
ligen vågar anmoda någon mera; på denna svåra årstiden
lida de både til hälsa och kläder. Jag är nu så trött der-
med, så jag kan ej säja. Intet voro desse så stora hiältar
i prästexamen; men de hade ock ej en half vecka, at
präparera sig på.

Efter en timma reser jag ut til Nagu, at bivista
probsten Miödhs yngsta dotters bröllop med lieut.
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Finckenberg; och om thorsdags afton, vii Gud, täncker
jag vara hemma; är det motvind, så reser jag tilbaka
genom Pargas; i morgon står bröllopet.

Framhärdar med diupaste vördnad til min död
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 4 Novemb. 1765.

31.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Räckningarna för manufactur-medlen afgingo härifrån
för en vecka sedän, och lära altså redan vara högvördigste
Herr Biskopen och Manufactur-Contoiret tilhanda komne.
Cammareraren har värit ut på tingen, at bevaka Academiens
rättigheter, och derföre var man här ej strax i stånd, at
insända räckningarna, då Manuf.-Contoirets päminnelse
inkom. Vi mente ock här, at räckningarna redan i början
på Riksdagen blifvit af cammareraren riktigt upsatte och
ingifne. Högvördigste Herr Biskopen lär af dem finna,
at då trägårdsmästare lön undantages, har herr prof. Oadd
fått årl. så mycket af desse medel, som acad. trägården
och Sipsalo; och hade ej värit så mycken byggnad på
acad. trägårdshusen, så hade trägården ej haft mycket årl.,
at giöra redo före. På det jag i framtiden må siippa alt
redo giörande härföre, har jag beslutit, at ej taga mot en
styfver mera af desse medel, utan om något fordras til
byggnad, anmäla det i Consistorio, och låta inspectores
aerarii draga omsorg om både arbete och betalning hos
rector; och då åter något arbetas i trägården eller pian-
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tagen, gifva arbetskarna betyg til rector, huru länge de
arbetat, och til hvad pris de äro tingade, det mä vara
huru litet; at siippa alt redogiörande vil jag ej om händer
hafva et öre af publique medel.

Nu börjar jag vid Academien få et och annat i gång,
som en tid värit uhr bruk. Sessionerne i Consistorio
öpnas altid med näst föregående Consistorii dags proto-
collers justerande. Consistorii dagar hållas ej på läsdagar,
utan på lögerdagar, så framt icke högsta nöden fordrar
skyndsamhet.

[För att] herrar inspectores stipend. och stipendiarierne
måste giöra sin skyldighet at vinna detta, har jag lätit
notar. stipend. skrifva mig tilräckeliga cataloguer på stipen-
diarierne, dem jag sändt til inspectores, och anmodat dem,
at nasta vecka disputera pro stipend. samt begärt veta,
hvad dag i almanacken jag skulle uptekna dertil, at andra
disput. ej måtte borttaga den samma; således hafva prof.
Oadolin och prof. Hassel redan denna termin praesi-
derat för stipendiarier, och den 7 nästkommande Decemb.
kommer doct. Mesterton, at prssidera för de samma;
prof. Olof Pryss är väl ock inspector; men hän har
ursäktat sig, at hän ej känner en enda af stipend. som
har insikt i lagfarenheten, och derföre kom hän sielf til.
mig, och undanbad sig; jag log för mig sielf, emedan jag
visste, at hän aldrig värit i catheder at praesidera, sedän
hän blef professor; och derföre tog jag hans ursäkt för
giltig. Mot slutet af termin skola examina ske öfver alla
närvarande stipendiarier, så regii, som privatorum; om
dem som värit hela termin borta skola vi sedän tala.

Förledne tisdag afled med döden hospitals kyrckio-
herden Salonius på Siälö: han har värit ganska länge siuk.

Öfverinspectoren Bäer dog för en liten tid sedän.
Imbergs måg handelsman Berg är ock nu ganska

lila siuk.
Förslag til Saltvik på Åland är uprättadt; derpå äro

upförda Mollerus, Dickman och Jacob Ross; med-
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sökande voro Wallin, Rungius, Dahl, Fonsenius,
Perander; den sidstnämde kom för sent.

Til sacellanien i Pedersöre efter Bangen voro sö-
kande: mag. Patzelius, Carling, Tängström, Chr.
Salmenius, Graanrot, Aspegren i Christina, probsten
Aspegrens yngsta broder, som är hos honom, samt Qal-
lenius; af desse sattes på förslag Carling, Tängström,
Carl Aspegren i Christina. Denne sidstnämde har nu
eljes klagomål öfver sig, at hän såldt bort til en Lebell
et stycke af capellans tomten i Christina; hans förklaring
är infordrad.

Kyrckioherden Idman i Tavasthuus har gifvit til-
känna, at han gått med besvär til Hans Kongi. Majestet
öfver förslaget til Wåno.

Spoofven, som lofvat conservera sterbhuset i Ylis-
taro, säges vid vahlet der fått de flästa röster.

Favorin har undfått fullmakt på Achas.
Gud gifve, at mag. Erling komme snart väl tilbaka

från Stockholm, jag uttröttnar snart med Paattis; ty i detta
menföret har jag mer än svårt, at få predikanter djt til
hvar helgedag; i morgon är Andersmässo-dagen och öfver-
morgon söndag.

Ingen af härvarande competitores til theol. prof. tertia
hafva än giordt nägon början til disputationers inlefvere-
rande at tryckas. Consistorium kan ock i den saken svårl.
nägon ting företaga, innan Hans Maj:t yttrat sig och fått
utslag öfver prof. Nääfs inlaga angående disputerandet.

Högvördigste Herr Biskopen lärer glömt bort bij-
stockarna: komma de väl hjt, nog vil jag mäst gå i god
före, at de ej skola som sidst, dö om vinteren; och om
sommaren lära de nog kunna sielfva se sig til godo.

Vi vänta begärigt underrättelse, när vi få skrida til
Cancellers vahl; åtskilliga af Consist. ledamöter trodde man
kunde strax slå til, och begära hans excell. r.r. Ruden-
schiöld, emedan Riksens Höglofl. Ständer nu ej mera
synas röra om den förra saken, men det torde vara bäst
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vänta tils utslag deri faller; tör hända man förut mera in-
commoderade herren.

Aldrig en bijt nytt har jag mera at berätta; jag skäms
derföre, at detta bref blifvit så genomtort; men jag råder
ock ej derföre, at intet nytt af värde hela tiden passerat,
och at längre dröja med min skyldighets afbördande har
jag ej kunnat.

Framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo' d. 29 Nov. 1765.

32.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nog har jag brott i dag; ty om juhlafton hafva mäst
alla mycket at giöra, och i synnerhet präster, enkannerl.
om de aro svaga i det språk de skola predika på; men
detta oaktadt måste jag ändå silta mig löst, och upvakta
högvördigste Herr Biskopen.

Högvördigste Herr Biskopen lärer förmodeligen
redan fått det bref, som jag på Consistorii befallning
skref til högvördigste Herr Biskopen, angående Cancellers
saken. I går morgos ankom högvördigste Herr Biskopens
bref i samma sak; i dag kl. 10 f. m. eller om juhlafton
hafva vi i Consistorio värit manngrant tilhopa: aldrig har
något Consistorium kunnat vara mera enigt; aldrig något
Cancellers vahl mera förtroligt, och äfven aldrig Cancellers
vahl skedt på kortare tid. Af högvördigste Herr Biskopens
privata bref nämdes hans excellence riksrådet baron
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Rudenschiöld; och alla som med en mun och en siäl
svarade: den är vår Canceller. Här behöfdes ingen vote-
ring, ty här var ej en gnista, ja ej så mycket som en
punctum mathematicum til dissensus. Hela vahlförrätt-
ningen var skedd på Vie dels timma. När vi gingo ned,
sade en och hvar sig önska, at alla saker i Consistorio
kunde ske och afgöras så snart. Detta har jag nu bort
berätta. Vi hinna ej få brefven färdiga med posten, som
i dag afgär; utan med fredags posten komma de at öfver-
sändas. De gå alla volanta under couvert til högvördigste
Herr Biskopen. Qud gifve nu högvördigste Herr Biskopen
kunde förmå hans excellence, at taga mot cancellariatet.

Vi hafva här värit i något mera bryderi, angående
nyårsbrefven til öfverheten: frågan har värit, om icke arf-
printzarna och printzessan borde äfven särskildt lyck-
önskas; men pluraliteten blef för det, at blifva efter förra
vahnan, tils man fick giöra sig underrättad, hvad de andra
academierna giöra. Hofrätten har giordt som vi; man
ärnar nästa är särskildt lyckönska arfprintzarna och print-
zessan. Det vore väl för et annat år, om högvördigste
Herr Biskopen kunde giöra sig underrättad, hvad och huru
Upsala och Lunds academier giöra i detta måhl; jag var
före at arfprintzarne o. printzessan särskildt skulle lyck-
önskas, men pluraliteten var för gamla seden.

På fru professorskan Clevbergs anmodan, har jag
måst påtaga mig, at vara curator för des bägge barn.
Man har hållit på, at inventera bibliothequet; deri äro en
hop utvalda och rara böcker, i synnerhet i philologicis et
theologicis; väl vore, om vårt Academiae bibliotheque hade
råd, at köpa somliga af de utvaldaste och raraste, och ej
låte dem gå bort; det torde ej så snart få et sådant
tilfälle.

Mag. W. Rosses fru har bedt mig, at i ödmiukhet
giöra mig underrättad hos högvördigste Herr Biskopen,
om man haft någon underrättelse om hennes man än
lefver, och hvar hän vistats och vistas: hon har ej haft

120



1766 iVi .

någon kundskap om honom mer än det hon fick veta af
Hans bref til högvördigste Herr Biskopen i våras; hon
önskade at svenska ministern i Constantinopel kunde an-
modas, at lämna svar, om hän hade sig bekant, hvarest
Wilh. Ross uppehåller sig, eller om pesten i Smirna tagit
lifvet af honom.

Här äro nu inga nyheter. Sikajoki capellansvahl är
inkommit; der lärer blifva process emellan Calamnius.
och Chydenius; de hafva mäst lika röster, och bestrida
hvars annors röster.

Prof. 01. Pryss plågas med båldar.
Den Högste förläne högvördigste Herr Biskopen et

välsignadt och sielfönskeligit godt nytt år, och låte hög-
vördigste Herr Biskopen öfverlefva det, och många många
påföljande år uti ali sielfbegärlig sällhet och välmåga! Så
önskar den, som til sin död framhärdar

högvördigste Herr Doctorns, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 24 Decemb. 1765.

33.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 10 hujus hade jag den förmån, at i går erhålla.

Jag har talt med Brehmer och Frenckell uti Carl-
bomska saken: de hafva bägge lofvat skrifva til högvör-
digste Herr Biskopen derom, och lära förmodeligen redan
giordt det. Brehmer sade, at Carlbom förut tilskrifvit
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honom i den saken, och at hän svarat Carlbom derpå.
De säga bägge, bäde Brehmer och Frenckel, at de ej
vela hafva Carlbom til interessent på något sätt; och för-
moda få niuta privilegierne sig til godo. Brehmer säger
sig vela så anstalta, at sådana finska psalmböcker och
catecheser skola här utkomma, som til nitidt tryck, frihet
från tryckfel, m. m. ej förut blifvit sedda. Hän ärnar
löna en särskildt, som skal hafva upseende öfver cor-
recturen.

I dag afgå professorernas lections zedlar för sidsta
termin; för somliga herrars vistande på landet har jag ej
förr fått dem från mig bort.

Nu har jag näppeligen en enda nyhet at berätta.
Domprosten var i juulhelgen i dödsens käftar af sten-
passion; men är nu frisk igen.

Prof Olof Pryss har värit nog siuklig; af skörbiugg
eller gikt äro mäst alla hans tänder lösa. Hän måste nu
lägga sig til peruque, sedän hän för en äfventyrlig inflam-
mation bak i nacken måste raka bort sit så k. håår.

Kyrckioherden Steenbäcks moder är död. Lika-
ledes en capellan i Pyhämaa.

Uti Ylistaro har Spoofven, som conserverat förra
sterbhuset, fått alla rösterna.

Vid valet til soknadjuncturen i Nummis har Num-
melins äldsta son fått de mästa vota; Mondolin och
några med honom protestera deremot; men det betyder
ingen ting.

Lector Ross ärnar nu taga afsked, dock med de
vilckor, at få behålla hela lönen; men det synes vara för
okysk begäran.

Sökande til Achas sacellanie äro en väldig skara; past.
Aurelius, en Borenius i Tammela, collector Chytrasus
och mag. Allenius i Cangasala äro deraf de förnämsta.

Birckala tvisten lär snart här afgiöras; Indrenius
lärer gå från förslaget, och Petesche blifva quar.

Än är jag icke i stånd, at svara herr major Roos,
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angående informator för herr majorens k. son. ]ag bekom
herr majorens bref näst för juhldagarne, då mäst alt, hvad
studerande var, var likasom bortsopat från staden, det är,
rest under ferierne ut på landet. Det lärer blifva för mig
svärt, at i den hasten få nägon, sadan som jag vil hafva
den, emedan en hop dugeliga candidater hafva sinä
gradual-arbeten oafgiorde, ja somlige icke än begynt med
dem. Härtil kommer, at käcka karlar få från 600 til
8 å 900 das conditioner här i näjden, och så, at de få
tillika med discipelen vara en termin inne vid Academien.
Jag skal giöra mit bästa, och innan kort lämna svar.

Wirmo-sokn har antagit studenten Castelin til
kläckare och sokne-psedagog tillika; i dag skrefs hans full-
makt under.

At kyrckioherden Svebelius på Åland genom döden
afgått d. 21 sidstl. Decemb. och lämnat efter sig skuld och
10 barn, lärer vara förr bekant. Det sterbhuset behöfde
hielp.

Låttzedlarna til lazarets lotteriets första dragning, som
sker den sidsta dag i denna månad, äro alla redan uttagna
och penningar derföre betalte; vil det månateligen gå så,
så vore väl. Uti sidsta lazar. directions sammankomst
upväktes en fråga, om secretairens lön; förr har värit
vanligit, at den, som för protocollet (hvilcken nu är rådman
Neuman) fått 10 plåtar för hvar session; det vil hän än
hafva; men pluraliteten af direction tyckte, at det vore
oförsvarligit, at så slösa bort de fattigas medel; och lät
proponera Neuman, om hän ej funne sig nögd, at för
60 å 80 plåtar för hela året, i et för alt, förrätta secretairs-
syslan, annors toge direction en annan, som funne sig
nögd dermed; men Neuman påstod, at hän finge behålla
på det sätt, som värit förr vanligit; direction svarade, at
den vil i nästa sammanträde yttra sig derom; jag gissar,
at hän går miste om syslan, då hän spänner strängen för
högt; ty annors vore lotteriet endast inrättat, at rikta be-
tieningen.
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Vi vänta nu på slut i vår Cancellers sak: Oud låte
oss få, den vi begärt!

Framhärdar med diup vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 17 Januarii 1766.

34.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu lefva vi här som i en mörck säck, hvad publique
saker angå; ty vi hafva nu på 3 veckor ej haft någon post
öfver hafvet. Men vi få lof, at vara nögda. Dock at en
eller par minuter hindra högvördigste Herr Biskopen från
Riksdags bekymren, måste jag til vägs at skrifva: jag har
dock ej stort nytt att berätta.

Adjunct vahlet från Brahestad är inkommit; der är
stor oenighet och häftighet; mag. Montin måste vara en
god vinglare och spelare, detta oaktadt som Carle n, hvilcken
är adjunct åt herr probsten Mathesius, hade en sädan
mycken pluralitet i staden framför Montin, och Montin
pro forma afsagt sig den syslan (fast hän alt spelt under)
sä slog Consistorium til, och utfärdar fullmakt för Carl en,
protocollet är redan justerat, och fullmakten renskrifves.

Med Sikajoki sacellanie lärer ej gå så fort; får se,
om icke det förut får dansa til tinget.

Til Achas sacellanie voro 17 sökande: på förslag
kommo mag. Chytraeus, Borenius i Tammela, och spinn-
hus predikanten Aurelius.

Til Lehmo adjunctur blef ock förslag uprättat; men
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jag kommer ej ihog deras namn, som kommo derpå;
candid. Mollberg är en.

Birckala pastorsförslaget har väl Consistorium nu
sluteligen afgiordt: får se, om alle finna sig nögda dermed.
Högvördigste Herr Biskopen påminner sig at församlingen
begärte vice past. Wallenius til den fierde, som ock
beviljades; vid vahlet blef disptit emellan Indrenius och
Peteche vid rösternas räcknande; ty den, som fick de
minsta, skulle nödvändigt gå ut; prof. Gadd arbetade för
Peteche, och ville sielf votera för sit rusthåld; detta
bestriddes, emedan han brukade rusthållet genom land-
bönder; nu afgiorde Consistorium saken så, at Peteche
gick ut från förslaget.

Pyhämaa sacellanie är nyi. blifvit ledigt.
För lazarettets lotterie skedde första dragningen den

sidsta Januarii. Redan 14 dagar för dragningen voro alla
lottzedlarna borttagna; jag och Mesterton voro på Con-
sistorii vägnar närvarande; jag emottog vinst pinnarna och
ropade upp vinsten; man vet ej än visst, hvilcken fått de
högsta vinster; ty de äro bland dem, som blefvo tagne i
landsorterne.

Dagen förut afgiordes saken om lönen för lazaretts
notarien. Högvördigste Herr Biskopen påminner sig, at
notarien, som förde protocollet, fick 10 plåtar för hvar
gång hän förde det; som var faseligit; nu stadgades så,
at hän i et för alt för hela året får 420 d:r kopp:mt och
skal då äfven för samma penningar föra det ena proto-
collet om dragningsdagarna. Rådman Neuman fann sig
ändtl. nögd, at emottaga denna syslan för förberörde lön;
ty hade hän ej velat det giöra, så hade rådstugu Secret.
Aitan funnit sig nögd at giöra den för förenämde 420
d:r k:mt. Neuman begärade eljes först 1200 d:r k:mt
i et för alt om året; men så starkt slogs det sedän af.

D. 26 Januar. intimerade jag til termins öpning;
prof. Wallenius började sinä pubi. föreläsningar i går:
andre hafva ej än intimerat.
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I Martii mänad skal framl. lagman Hasselboms
bibliotheque bort-auktioneras.

Assessor Haartman, som är ägare af Ylikylä på
Hirvisalo öö, tog för par år sedän der storskifte, då ock
Mariae prästgård, som der bar 3 ängslappar, blef gräseligen
förfördelad; der bar sedän blifvit process, och både
ordinarie och urtima ting hållits deröfver; i gär (på flera
den sidstledne sommare der in loco hälinä syner, dem jag
alle sielf bivistade, at desto bättre visa dem, burn orätt-
rådigt de delt) föll urtima rättens utslag i saken, som om-
kullkastade ali författningen, och dömde til både ny refning
och delning m. m. Häradshöfd. Ulner, som var domare
önskar högl, at hän ej må blifva siuk, ty intet vågade hän
anmoda Haartman, at komma til sig. Men hän kunde
ock ej annorlunda döma, ty Mannerberg hade lagt alla
goda ängarna under Ylikylä, och gifvit alt odugligt åt
Hongas och prästgården, samt åt Cukola byen.

Mag. Roth ovi us har bedt mig intercedera för honom,
at hän kunde få blifva vice pastor i Sagu efter pastor
Rungius: jag har måst lofva honom, at framföra hans
önskan; det är högvördigste Herr Biskopens ensak.

Nu börja de gnälla från alla kanter efter adjuncter
för siukdom och trägit arbete skull; somliga kunna hafva
fog; andra torde drifvas af commoditet dertil.

Til sokne-adjuncturen i Nummis voro probst. von
Glans adjunct Cavander, samt stud. Nummelin senior
och Ytter på förslag; Nummelin har fått de mästa
röster; men endel tillika med Mondolin giöra sig up-
roriska, och söka hvarjehanda hinder.

Landshöfd. Wall en är ibland litet frisk; men snart
igen faller hän illa siuk in; men det är ej at undra öfver;
hän flyttade i höstas til Järnströms nya stenhus, när
man än kommer der in, luktar det så starkt kalck-oos, at
man blir glad man snart slipper ut; dessutom är brygg-
och brännhus just under landshöfdingens kammare, hvadan
ångan ständigt tränger sig upp; nog gär landshöfdingen
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snart med, om han länge bor här: hans ovän har ej en
gång kunnat skaffa honom ohälsosammare rum.

Men nu är papperet fultplåttrat igen; jag måste då
sluta. Framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 7 Febr. 1766.

P. S. På adjuncts förslaget til Lehmo äro präst-
männerne Lundanus i Uskela och Lagerlund, samt
philos. candidaten Hollberg.

Past. Wacklin har lagt in om Uhleå eller Muohos;
ty han säger sig vara nögd, om det ock delades, emedan
han endast söker siälar, fast han ock endast kunde vinna
en enda siäl.

En del af Ulfsby sokn vii åter hafva nytt capell och
enskildt präst; de skrifva starkt.

P. S. Pehr Cajanus i Lohteå är död; han dog i
slädan hastigt under körande; det försäkras, at han värit
hei nykter, och några dagar förut värit plågad af pleuresie.

35.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie,

Tvänne högvördigste Herr Biskopens högtvördade
skrifvelser har jag haft den aran, at inom en vecka erhålla,
den ena af d. 7 Febr. och den andre af den 7 uti inne-
varande månad. Oudi lof, at högvördigste Herr Biskopen
är vid hälsan! Väl är ock, at posterna börja gå litet ordente-
ligare.
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Det fägnar oss här oändeligen, at vi blifvit förvissade,
det vår enhälliga önskan angående Canceller snart lärer
blifva upfyld; vi hafva med otolighet räcknat dagar och
veckor, och väntat på post, sorti isen afhölt från oss.

Far se, huru det går med Wasa rectorat: än äro ej
flera sökande dertil, än mag. Cavander och conrector
Westzynthius; men til conrectoratet och öfre collegae
sysslan hafva många anmält sig; strax det i Wasa blef
bekant, at rector Hedman fått Wasa pastorat, reste con-
rector Westzynthius hjt til Åbo, at bevaka sin sak; för-
leden vecka reste hän härifrån tilbaka, emedan saken ej
kan företagas för än 2 månader efter Hedmans fullmakt;
flera hafva medelst bref recommenderat Westzynthius;
uti Consistorio har värit omtalta 3 propositioner i den
saken, l:o at inhämta högvördigste Herr Biskopens ut-
låtelse, 2;o at upskiuta med besättandet tils högvördigste
Herr Biskopen kommer hem, 3:o at här strax afgiöra saken,
emedan högvördigste Herr Biskopen torde vara dermed
bäst betient, ty quaedam benificia odimus; men Consistor.
har ej stadnat i något visst slut. Jag skal til följe af hög-
vördigste Herr Biskopens befallning söka afslöja oförmärkt
förfrågandet, och styrcka til, at strax afgiöra saken; sker
detta, neml. at saken strax afgiöres, så får (så mycket jag
af alla kunna märcka) mag. Cavander det säkert af
Consistorio; men Westzynthius torde kunna häfvat nu
för tiden. Dock kommer det derpå an: skulle hän besvära
sig; så torde Starck sanning af Consist. framkomma, i hvad
svagt tilstånd Wasa schola är, hvad discentium progressus
in litteris angår. Den är nu verckeligen den svagaste i
Finland. Cavander förgås af fattigdom, om hän ej blir
hulpen; och käckare schol-karl kan ej gifvas.

Vi kunna här intet giöra vid professio theol. tert. så
länge Hans Kongi. Maj:t ej lämnat Acad. svar, hurudant
utslag fallit pä prof. Nääfs inlaga, at blifva befriad från
prsesiderande. Prof. Ross har förr ej yttrat sig, om hän
ärnade söka eller ej; men nu har hän lätit förstä, at hän
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blir en af sökande; jag för min del, bar aldrig tänkt, och
ärnar aldrig täncka på någon theologisk profession; nog
torde jag så ofta och så flitigt läsa theologiska böcker,
som en god del af dem, som nu söka; men det giör jag
som präst, kyrckioherde, och consistorialis; jag kan vara
en försvarlig kyrckioherde, men blefve en slätt theologiae
professor; den sysslan fordrar vissi här hos oss en käck
och mogen man, at uphielpa den i sit förra floor.
Mesterton, Roos, Haartman och Nääf blifva de starc-
kaste, så framt ej Werander eller Qrunnerus få akade-
miska tanckar; jag får ej votera på Ross, men väl på
Mesterton, Haartman och Nääf; men alla de andre,
som nödvändigt böra gå en af de sidstnämda förbi, grufva
sig redan; som det nu låter, så fruktar jag den sidstnämde
ej torde få tilräckeliga röster at vinna mm på förslaget;
men hvad buller lärer då icke blifva?

Vil det gå så med vårt lazaretts lotterie, som härtil,
så har man ej orsak, at klaga; d. 13 Februari var man
ej mera i stånd at få en lottzedel för samma månad,
och mot slutet af samma månad betaltes åt dem, som
hade samma månads lottzedlar, 6 d:r k:mt för zedeln;
d. 5 innevarande Martii månad var man ej mera i stånd
at få någon lottzedel för denna samma månad; och nästa
April månads lottzedlar äro redan nästan til hälften uttagne
och betalte; jag har värit närvarande på Consistorii vägnar
både vid Januarii och Febr. månaders dragning, och min
sysiä har då värit, at utaf gåssen, som utur hiulet uttager
vinstpinnarna, upropa numern högt, och träda pinnarna
på trådar, samt sedän justera protocollen; uti Febr. månad
börjades dragningen kl. 8 f. m. och slöts kl. ö e. m. näml.
dragning och protocolls justerande; från kl. 12 til 2 är
man hemma at spisa; men hiiden är imedlertid förseglade;
hiulen vindas en gång omkring emellan hvar pinnas ut-
tagande, så at om ej pinnarna här blandas, så blandas de
aldrig; större noggranhet vid et lotterie kan ej gifvas än
här, och det har satt det i credit; på så väl fattiga som

9
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rika hafva de största vinster fallit. Päsklögerdagen sker
dragningen för denna månad,

Om trägårdarnas skötsel och Gottmarcks efter-
seende skal ej försummas.

Om acad.folckets och statens accis sak skal nämnas
med det första.

Nu til några lappris nyheter, som dock kunna par
minuter roa och lätta sinnen. Til Pedersöre sacellanie
har mag. Carling fått mästa rösterna, och är redan resol-
verat tildes fullmakt.

Nummelin den äldre har fått fullmakt på Nummis
adjunctur, ehuru en del af församlingen gifvit tilkänna, at
de vändt sig til Hans Kongi. Maj:t, at siippa adjunct; roligt
folck, de votera först, men när pluraliteten ej föll på
den de ville hafva, då vela de först til Kongs, at siippa
adjunkt.

Ulfsby adjunctur efter Lindsten är ledigt; förslag
är djt ock upprättat, men der är nu alt i upresning. D:r
Lebell säges vela regera der för starckt; de skola derföre
ej mera vela hafva adjunct; tvärt emot har en udd af
soknen lagt in, och begärt få särskildt capell och präst.
Landshöfdingen och Lebell äro deremot, fast Lebell
förut skrifvit, at de hade mera orsak få capell och präst
än Nackila.

Fru Cerenia lade in hos Consist. om föreskrift til
dubbelt nådår; Consist. lofvade giörat, om hon kunde få
landshöfdingen, at giöra et med Consistorium. Herren
sades mäst lofvat samma; men när det skulle komma til
underskrifvande, sade hän sig ej kunna giöra det; hon
sökte sedän, at Consist. allena skulle gå för tienne til
Kongs; saken togs.före: Gadolin, Mesterton, Ross
beslöto, at Consist. utan landshöfdingens gemensamma
underskrift skulle gå til Kongs för henne; domprosten och
Kai men sade sig ej på annat sätt gå för henne til Kongs,
än om landshöfdingen ville giöra et med Consistorio; och
som ej 4 giorde et, stadnade det denna gången af.
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Wacklin är sökande til Uhleå, fast det ock delas:
hän säger i inlagan sig vara nögd, om hän endast kunde
vinna der en siäl. Det säges, att hän skal vara ganska
mycket stött med sin nu varande församling.

D. 4 hujus förrättade jag här i domkyrckan l:o svenskt
capellans vahl; mag. Dahlgren fick utan votering enhällig
kallelse. 2:o adjuncti archipraepositi vahl: domprosten
lämnade församlingen frihet, at sielf väljä af de sökande,
som voro mag. Eckman, prästman Monselius, och
prästman Hornborg; Monselius fick de flästa eller 136
röster; mag. Eckman 118 och Hornborg endast en röst;
en myckenhet var absens. Monselius fick syslan: orsa-
ken, hvi hän fick pluralitet var l;o at hän var stadsbarn,
2:o och förnämligast, emedan hän är trolofvad med en
maidemois. Pipping, dotter af den tiocka Pipping, som
dog och efter hvilcken fans så mycken skuld.

Sikajoki capellans vahl, som vice past. Fors-Haell
förrättat, var så borttraslat och oredigt, at Consistor. måst
förordna v. past. Haegg i Uhleå at förrätta nytt vahl,

D. 8 hujus var här pastoral-examen, som undergicks
af Laengman, Isr. Wirzenius från Tyrvis,
Fonsenius i Corpo och Dahl i Kimito: de girigo den
försvarl. igenom. Likaledes undergick då studios. Teck-
lenius präst-examen; hän befans in examine mängfalt
bättre, än man förmodat: nu reser hän öfver til högvör-
digste Herr Biskopen, at blifva ordinerad til hielppräst åt
fru Svebilia; för 150 d:r k:mt predikar hän nådåret och
informerar hennes barn: för en så fattig äncka är detta godt.

2:ne vice pastores har Consist. nyl. giordt, den ena
är Arenius, den andra mag. Cavonius, som predikar
nådåret på Siälö; Consist. tykte den sidstnämde borde äga
denna titel, at med så mycket bättre styrcka kunna se efter,
at til de fattiga det rätt af vederbörande blir utdelt, hvad
öfverheten dem tillagt.

Backman på Åland har nu curam prsepositi tils
vidare; det blef Haliman tilbudit, men hän tog ej mot
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det, när hän ej fick blifva contracts prost, en sak, som
Consistorium ej hade i makt at utdela, och hän ej eller
torde vara skickelig tik

Bibliothecarien Hyllen kommer endera dagen ut
rned början af sin Historia Bibliothecas Aboensis, den hän
gifver ut uti disputationer; denna termin skal den första
delen ventileras.

Inga öpningar uti stiftet genom dödsfall hafva exi-
sterat.

Hasselboms bibliotheque auctioneras som bäst: de
mästa böcker betalas väl; men jag fick den stora kyrck-
bibeln eller Kon. Carl XII:s bibel af år 1703 uti präktigt
band för 8 plåtar; en bok jag länge fiskat efter.

Arelius blef af åboerne vid det nya capellet i Hurmos
och Alaseinäjoki enhälligt begärt til präst, och har redan
derpå erhållit fullmakt.

Ingen af herrar professorer Haart manner läsa än
publice; men privatim laser assessoren för med. studios.

Herrar professorer hafva denna vårtermin börjat sinä
publica lectioner sålunda: Wallenius d. 6 Febr., Gadd
d. 10, Ross d. 11, Hassel och Planman d. 13, Olof
Pryss och assessor Haartman d. 17, Oadolin d. 20,
Billmarck d. 27, Mesterton d. 6 Martii. Bibliothequet
öpnades d. 12 Febr. Til nasta promotion blir numern
full, om ej öfver; och mästa delen mogna gåssar; men
mästa delens gradual disputationer äro än otrykte; skulden
står dock ej hos booktryckaren, utan hos herrar praesides,
som aldrig laga utur händerna på sig.

Mon någon ting höres af utaf Wilhelm Ross.
Landtman på Åland, den gamla gubben, har hos

Konungen besvärat sig öfver det, at hän ej fördes på för-
slag til Saltvik; här begick Consistorium et fehl; men
ovettandes; Landtman lade in derom, men nämner ej,
at hän undergått pastors examen; deraf gicks hän förbi;
nu har hän riktigt documenterat, at hän redan 1737 under-
gått pastors examen, och samma år första gången värit
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på pastors förslag, samt än en gång sedän. Consistorii
protocoller giöra aldeles ett med Landtman; nu har för-
samlingen begärt honom til quartus; när Consistorium
samtycker dertil, at hän blir quartus, kan det höfligen
draga sig utur denna labyrinttien.

Consistor. har nu pålagt Frosterus, at gå igenom
protocollerna, och giöra et utdrag, hvilcka och när de än
lefvande prästmän gått genom pastorsexamen; ty hvad vet
jag hvad för 3,6, 10, 20, ä 30 år tilbaka i den saken i
Consistorio skedt?

Med nästa post skal jag komma med tiggskrift om
frön til acad. trägården.

Men jag vet aldrig stadna, när jag börjar skrifva;
och jag skrifver just som det kommer mig i minnet; der-
före hänger somt tilhopa som leer och långhalm; men
jag vet, at det ändå roar högvördigste Herr Biskopen.

Framhärdar med diup vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 13 Martii 1766.

P. S. För middagen i dag var inscription i Acade-
mien; man har ej kunnat giöra det förr, emedan så få
studerande värit inne; de inkomma nu som bäst.
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36.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens höggunstige skrifvelse
af d. 14 Martii har jag haft den aran at erhålla jemte de
deruti liggande bref och skrifter.

Brefvet til past. Rungius lämnade jag uti hans egna
händer: jag dristade ej sända det med resande; utan skref
honom til, at hos mig var et angelägit bref til honom:
hän kom derpå i sinä andra egna angelägenheter in, och
undfick då af mig brefvet: hän lofvade samma dag med
bref upvakta högvördigste Herr Biskopen.

Herr probsten Mathesii skrift har jag lämnat til
Consistorium. Consistorium har dessutom ej kunnat giöra
det minsta i saken, innan herr probsten sielf kömmit hem,
i synnerhet som för Kärsämäki boerne på intet sätt är
något periculum in mora; finge de strax på sin första
vinck präst, sä torde de vara sedna nog, at uptaga boställe
åt honom: giöre först, hvad de lofvat, sedän kunna de
få präst.

Uti näst föregående har Consistorium aldeles värit
enig i tankesätt med herr probsten Mathesius; men får
se, huru herr probsten tackar Consistorium för Wasa rec-
torat. Det blef näst för påsk, eller onsdagen för påsk
bortgifvit til mag. Cavander; och i går blef fullmakten
underskrifven. Conrector Westzynthius har redan låtit
gifva sit missnöje tilkänna, samt at hän ärnar gå med
besvär til Hans Kongi. Maj:t. Jag har väl ej mycken del
i hela denna saken; så at jag hvarcken förtienar tack eller
otack af någondera parien. Orsaken är den: onsdagen
för palmsöndagen lofvade domprobsten, at intet Consisto-
rium mera skulle ske för påsk. Derpå litte jag: både
måndagen och tijsdagen i dymbelveckan hade jag för
middagen Consistorium minus; de öfriga dagarna af
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samma vecka behöfde jag mer än nog, at bereda mig til
påskdags predikan, i synnerhet en sådan hielte i finskan
som jag, den der får i Juslenii lexicon slå upp hvart
fierde ord. Tijsdags afton kommer pedellen och tilsäger
Consistorium; jag svarade at jag altid värit en den flitigaste
uppe; och mäst alla de andre hafva ofta skälckat ibland;
denna gängen kunde jag ej komma; ty jagville ej påske-
dagen stå och skämmas. De öfrige Consistoriales kommo
tilhopa, och bland annat afgiorde äfven saken om Wasa
rectorat så fullkomligen, at strax slogs på kyrckdören, det
Cavander blifvit rector i Wasa. Jag visste intet, at saken
då värit före, innan studerande kommo efter middagen
samma dag, och berättade mig, at Wasa rectorats bort-
gifvande til mag. Cavander stod upslagit pä kyrckdören.
I går, när pedellen var här mcd fullmaktens underskrif-
vande, eller redan underskrefven af alla de andra, undan-
drog jag mig, at underskrifva den, l:o emedan jag ej
setat öfver saken, 2:o emedan notarien Ervast var hos
mig dagen förut, och berättade, at hän af conrect. mag.
Westzynthius har fullmakt, at anföra besvär, i fall rec-
toratet bortgifves til någon annan än mag. Westzynthius,
3:o emedan jag icke kan finna mig vid Consistorii bruk,
at 8 dagar efter protocollets justerande underskrifva och
utgifva fullmakten; vid andra värck både i civil- och
ecclesiast. mål fordras ju 3 å 4 veckor; det citerade stället
utur kyrckolagen om rättegång i domcapitlen § 24 tyckes
svårl. kunna dragas hjt. Hvad för öfrigt saken angär,
neml. ho af bägge, Cavander eller Westzynthius skal
til denna syslan hafva mera meriter, så tilstår jag, at jag
nog grubblat derpä, och tycker ändä med alt mit funde-
rande och speculerande, at mag. Cavander är mycket
mera berättigad dertil. Och! Vil då intet det vördiga
Prästaståndet draga omsorg om, at någon utstakning
skedde och mått utsattes til meriters beräcknande vid
tiensters besättande? Huru länge skal man lefva i så
gräseligit mörcker häri?
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Hector Grundström (en sådan ålderman) i Tavast-
hus har ock värit sinnad söka Wasa rectorat, om hän
värit ledig från Wåno förslag.

Pastor Wacklin i Laihela har för sinä kitsliga poli-
tiska predikningar blifvit af Hofrätten dömd, at suspenderas
från tiensten til et år, samt at böta dessutom några hundrade
daler silkmt. Får se, hvad hän tycker om det.

Oud vet, huru snart promotion kan gå för sig; mycket
är än ogiordt; dock knåpa de nu dageligen från sig. Nog
blir numern eller 40 full; och det får jag tilkka heratta,
och det utan osanning, at mästa delen aro rätt stadiga
gåssar; vi hafva ej ännu haft nägot rötägg: par ärnade
väl til vägs; men jag hutade til dem, och så blefvo de
borta.

Nog lära nu några komma, som vela ordineras; om
man ej snart får något vissare höra om Riksdagens slut,
så lära väl några här förut vederbörl. examinerade få lof,
at resa öfver til Herr Biskopen.

Consistorium har i bref til landshöfdingen i Wasa
föreslagit mag. Mennandertil pastor vid Cronoby hospital,
emedan hän vil försörja sterbhuset, i fall pastors och in-
spectors syslorna combineras.

Peteche har nyl. lagt in til Consist. och nämnt, at
hän ej vidare vil besvära sig öfver Birckala förslag, utan
återkallar .samma; hän går sålunda ut från förslaget.

Innan Martii månad led til slut, var ej mera at få
nägon lottzedel för April mänads dragning för Åbo lazaret;
så tidigt tagas de bort. Vid Januar. och Febr. dragning
var jag på Consist. vägnar närvarande; vid Martii drag-
ning var past. Deutsch; somliga i Consistorio tykte, at
högvördigste Herr Biskopen borde sielf constituera någon
fullmäktig, emedan på de tryckta lottzedlarna står, och pä
planch, at det skal dragas i Herr Biskopens och lands-
höfdingens närvaro. Huru länge skal Academien sakna
både fransk språkmästare och fäcktmästare?

Brukspatron Krey, som giordt så mycken oro med
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Kaxkerta prästsaken, bar nu ändtel. ledsnat och trötnat
dervid; ty hän dog i förgår. Fär se, burn nu går med
hela deras kyrckiobyggnad; det var redan förut i faselig
villervalla: en hop togo sig redan derifrån.

Nasta måndag börjar herr Mennander gå igenom
mineralogien; det hinner ej väl blifva så fullkomligt, som
det borde.

Än är, Oudi lof, vara åkrar öfvertäckta med 2 å 3
quart. hög snö; går den myckna snön i år bort i hast,
så förer den halfva staden bort med sig.

Framhärdar med diup vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 4 April 1766.

P. S. Än skulle jag allerödmiukast anhålla, det hög-
vördigste Herr Biskopen täktes så laga, at vi kunde få af
herr archiat. och ridd. Linnaeus några frön til acad. trä-
gården; jag ärnade sätta en uptekning på dem; men jag
vet at herren ej gifver sig så tid, at plåcka ut dem; utan
honom är lättast taga på vanligit sätt 2 å 3 frön af hvar
strut, at lägga tilhopa i en massa: jag är ganska nögd
dermed. Den som finge goda frön.

37.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu på en lång tid har jag ej haft den förmån, at
höra något från högvördigste Herr Biskopen. Oud låte
högvördigste Herr Biskopen hafva hälsan! Härifrån har
ock hela tiden ej värit något skrifvärdigt; och så är det
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än; men jag måste ändock skrifva, at högvördigste Herr
Biskopen ej må täncka, det jag förgätit min plikt. Jag
måste då efter plägseden först börja talet med väderleken.
Vi hade här i April månad 2:ne veckor mäst sommar-
väder: thermometern stod dageligen vid 14, 15 å 16 grader
öfver 0; jag tyckte ingen ting om denna väderleken som
hushållare, ty flera års erfarenhet bar lärt mig, at en varm
April spökar efter med en kali Maii; så bar det ock nu
skedt: den sidsta April började en kulen väderlek, och
den räcker än. Thermometern bar stådt, då det värit
varmast, 6 å 8 grader öfver 0; men ibland ock litet öfver
0 allenast. I trägårdar vil ingen ting fort: får se, burn
snart det ändrar sig. Nu til annat, som ock ej blir
mycket.

Probsten Chydenius dog d. 21 April.
Kyrckioherden Ranck i Sahalax afled ock i samma

månad.
Sokne-adjuncten i Vasa mag. Fontell (om jag mins

hans namn) lämnade detta jordiska något förut. Flera
öpningar hafva nu nyl. ej skedt.

Med thorsdags posten afgår bref om rectorats om-
bytet under högvördigste Herr Biskopens couvert til futurus
Cancellarius. Så skedde äfven när cancellariatet stod ledigt
emellan riksråderna Cederström och Tessin, som proto-
collerna utvisa. Prof. Ross blir rector; ombytet vil jag
gierna hafva d. 26 Junii, vil Gud.

Aurelius har blifvit capellan i Achas; Welonius
har Consistorium förordnat i hans ställe; men landshöf-
dingen vil gierna hafva en mag. En hoi m djt.

Nu hafva alla promovendi detta år undergått can-
didatexamen; deras antal går något litet öfver den tillåtna
numern. På trycket sölas nu ej, utan drifves med force;
ingen kan med skäl deröfver nu klaga. D. 30 April prsesi-
derade jag för stipendiarierna; resp. var baron Rebin-
der, opponenter Wallenstierna, Lagerborg, Hufvud-
schiöld; respondenten försvarade så theserna, at jag ej
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behöfde öpna mun til hans hielp: disputation vahrade
likväl från kl. 9 til kl. mot hait et. De öfriga inspectores
stipend. hafva ej denna termin giordt något än. Dom-
probsten är ursäktad, som ej hörer något. Prof. Olof
Pryss är åter illa siuk af gikt, och är altså nog ursäktad,
utom andra skäl. Prof. Ross bar lofvat sätta stipendia-
rierne til ordin. opponenter på gradualister under hans
prsesid. på det hän må siippa skrifva theses; jag har väl
sagt, at det ej går an; men hän har svarat, at hän ej hinner
annorlunda. Näst efter pinges skal jag hafva stipendia-
rierna til examen.

Mä man får vänta några frön från archiat. v. Li nne
detta år?

Mon något höres af mag. Wilh. Ross?
Probst Laihander har lagt in om Uhleå, ifall det

blir odelt.
D:r Mesterton har värit några dagar sängliggande

af värck i benet: men börjar nu litet kräla upp.
Pluraliteten af Biörneborgsboarna vela ej hafva

adjunct; tvärt om har den delen af sokn, som söker få
capell och präst, ytterligare lagt in derom, och det med
sådana starcka skäl, at det är et nöje at läsa dem. Lands-
höfdingen var i vintras emot dem, och sökte i et bref til
Consistorium utföra skadan af samma capell; de lära fått
del af samma, och gå en del deras skäl ut derpå, at
refutera det, och det giöra de väldeliga. Prof. Kraftman
och capit. Gripenberg äro hufvudmän bland dem; det
är en synnerlig nijt, hvad flera der haft i den saken, at
giöra sammanskått. Prof. Kraftman har skänkt til deras
nya tilärnade capell 900 d:r k:mt; en annan ståndsperson
skänkt äfven 900 d:r samma mynt; capt. Gripenberg,
ehuru barnlastad, skänkt 100 d:r; en stor hop andra skänkt
somliga 20 plåtar, somliga 100 d:r, somliga 90, somliga
och rätt många 60 d:r. Consistorium har beslutit, at
recommendera deras begäran hos Konungen.

Direct, cantus Lindell ärnar i öfvermorgon, som
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är printzessans namnsdag, eller printzessornas namnsdag,
föra upp en musique från domkyrckio-torn-altan, och
annorstäds.

Jacob Chydenius har fått curam pastoris i G.-Car-
leby under nådåret.

Sedän Wetterblad tilträdt rektors syslan, hafva åt-
skilliga rectorister, som annors tänkt valedicera scholan i
år, af sig sielfva kömmit tili honom, och åtrat sig, sägande,
at de ännu vela vara et år quar i scholan; stort beröm,
at gåssar så sielfva förstå sitt bästa, och ej rusa omogna
til Academien.

Mon man intet kunde i höst få en eller par bij-
stockar hjt: jag vil bestå betalning för den ena, allenast
man kunde få den. Högvördigste Herr Biskopen, som
nu känner riksdagsmän, hvilcka äga desse, torde finna
utväg, at beställa sig en, och åt mig och för min räkning
den ändra; ju längre norr ifrån i Sverige de togos, ju
bättre samt at stället vore sådant, at de ej behöfde långt
föras på kärra; men då önskade jag veta, hvar de hålla
dem om vintern, om de gifva dem då rundl. maat, i fall
blidt väder infaller. Jag litte totaliter på sai. professor
Leche sidsta gången; nu vil jag i det mästa lita på mig,
och jag tror jag skal lyckeligen få dem fram och fort,
endast jag först får dem hjt.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 13 Maii 1766.
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38.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

I förgår om afton sent hade jag den aran, at erhålla
högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse, jemte
så hans excellences r.r. baron Rudenschiölds som ock
högvördigste Herr Biskopens bref til Consistorium. Det
har giordt oss alla hiertinnerl. ondt, at denna förträffeliga
herren gått bort ifrån rådsalen, och vi följakteligen ej haft
den törmän, at vinna vår önskan; men så är ändock et,
som härvid tröstar oss, det är, at efter kort, och tör hända
ganska kort tid, säges om oss, at under de kinkota tider
var Åbo Acadamie den, som visste sätta rätt värde på
denna stora rådsherres förtienster. Vi mäste i öfrigit finna
oss nögda. Til ödmiukt följe af Herr Biskopens betallning
var jag strax angelägen om, at det skulle skridas til et
nytt Cancellers vai. Jag lät kalla Consistorium tilhopa
tils i dag för middagen; och i går var jag hos en och
annan, at prseparera dem. Prof. Hassel, Gadolin, Gadd
och Billmarck hulpo til; i dag kl. 11 skedde Cancellers
vahlet; då alla som en, och en som alla enhälligt utvalde
hans grefl. excellence herr riksrådet von Lieven til Åbo
Academies Canceller. Prof. Planman moverade i början
väl den frågan, om man skulle våga begära Hans Kongi.
Höghet Prints Carl; men återkallade strax sinä ord; hela
vahlet varade ej fyllest en fierdedels timma. Som jag
förut visste herrarnas mening, så lät jag Caj alen i morgos
bittida denna dag upsätta project til bref både til Konun-
gen, Cancelleren och Herr Biskopen, at saken i dag med
posten kan afgå; jag hoppas få brefven in på posten i
dag; cursor går som bäst omkring, at läta underskrifva
dem; Consistorium begär i sit bref til Herr Biskopen, at
högvördigste Herr Biskopen äfven underskrifver brefvet
til Hans Kongi. Maj:t. Således har jag, Gudi lof, haft den
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lycka, at under mit rectorat 2:ne Cancellers vahl skedt i
största enighet och enhälligt, soin af en enda man; det
hedrar ock vårt Consistorium, at tvedrägter ifrån oss varda
bortjagade; och hoppas och försäkrar jag mig dermed, at
högvördigste Herr Biskopen så mycket mera finner sig
nögd med våra giöremål härutinnan, som vi helt noga
och så godt som på ögnablecket fölgt högvördigste Herr
Biskopens utstakning och föreskrift: Oud låte nu hans
excellence finna sig hogad, at emottaga detta besväret;
jag hoppas högvördigste Herr Biskopen kan förmå herren
dertil.

Nu til annat, om jag hinner. Termin til promotion
hafva vi utsatt til d. 24 Julii, som är samma dag, då Hans
Kongi. Maj:t 1752 benåde vår Academie med sin höga
närvaru; vidare är vid den saken ej avancerat.

Kyrckioherd. Achrenii svåger capellan Sahlsten
i Somero var så olycklig, at sedän hän fick som en sinnens
svaghet, gick hän om natten ut, tog en båt, fohr ut på
siön, och omkom i vatnet; ingen har sedt på hvad sätt
hän kom ur båten; liket är bisatt, och landshöfdingen til-
skrifven, at genom urtima ting låta ransaka om dödsättet.

En annan präst i S:t Mårtens sokn, vid namn Bäck-
sten, fohr med sin dotter, en flicka af 10 eller 12 år, ut
på siön at fiska; men föll oförmodadt ur båten och drunk-
nade, utan at des dotter kunde hielpa honom.

Acad. vaktmästaren Kilien begrofs förleden söndags;
cursor Qålros söker syslan; men skada är, at den hög-
dragne vice vaktmästaren Hedberg, som i fiohl var här
öfver, lärer ligga honom i vägen; änkan har nu först
mannens tienste år, och sedän sit nådår, så at vice vakt-
mästaren åtminstone får lof än, at vänta i 2 år, emedan
Consistorium på änkans begäran förordnat en annan, at
giöra tienst under den tid hon än åtniuter lönen. Til
cursor kunde Hedberg vara skickelig, men ej til vakt-
mästare, ty hän kan ej räkna, skrifver helt uselt, och för-
står ej et ord finska.
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Landshöfdingen Wallen disponerar med ali ting vid
Siälö hospital efter egen godtycko. Hän fyller allena de
lediga rum efter de med döden afgångne uslingar: hän
upsätter allena förslag til de der lediga prästsyslor utan
at fräga et ord Consistor. til; men tör hända den saken
hörer ej det ringaste til Consistorium; om så är, borde
hän ej notificera Consistorium, at hän insatt den och den,
at niuta stat m. m. Förra kyrckioherden Salonii änka
sitter med flera barn i fattigt tilstånd; mag. Cavonius
har värit nögd, at försörja ankan, om hän fått syslan; som
landshöfdingen säkert ej har lof, at Herr Biskopen otil-
spordt allena uprätta förslag til samma pastorssysla, så
beder jag allerödmiukast, om bön gälla kan, och hög-
vördigste Herr Biskopen något förmår, som säkert är
mycket, at högvördigste Herr Biskopen ville se på den
fattiga änckans och hennes smä fattiga barns bästa. Tager
Herr Biskopen ej härvid sin rätt i akt, så blir Herr
Biskopen snart aktad af honom som null och af intet
värde: hän säger, at hän har dervid mäst och nästan allena
at säja.

D. 26 Junii vil jag gierna siippa rectorats bördan;
jag täncker strax derpå resa med hustru och barn ut til
Mariae prästgård, och vistas der en del af sommaren.

Väderleken har nu en tid värit makalös, at åker,
äng, trägårdar, betesmark m. m. lofva ali Guds välsig-
nelse, om den k. Ouden låter den så continuera.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 3 Junii 1766.
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39.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Inom et dygn hade jag den äran, at erhålla 2:ne
högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelser,
jemte brefven til Consistorium så från högvördigste Herr
Biskopen som från vår tilkommande Canceller. Posterna
fölgde sidsta gången så tätt på hvarandra. At hans hög-
grefl. excellence vil påtaga sig cancellariatet, fägnar oss
obeskrifligt.

Efter högvördigste Herr Biskopens befallning skal
med nasta post en ny räckning öfversändas i dens ställe,
som i Deputation blifvit förlagd. Väl vore, om Academien
finge continuation af samma penningar, om ej alt, dock
til en del, men Riksens Höglofl. Ständer giöre, som de
bäst finna; undandragas penningarna, så flyttar jag strax
med stor glädje ned i min egen gård, använder ali min
lediga tid, at sköta mit egit, och behöfver ej stå under
nägot redogiörande för publique medel; medel, från hvilcka
jag hädanefter gierna in totum et tantum vil vara befriad,
at befatta mig med.

Alla fägna sig här otroligen af högvördigste Herr
Biskopens löfte at vara här och hugna oss med sin efter-
längtade närvaro til promotion. Nog tyckes både hög-
vördigste Herr Biskopens hälsa och Ala Lehmos fullkom-
liga i stånd sättande nu ändtel. fordra skilnad från det
ängsliga Stockholm.

Herr probsten Mathesii kallelse för des måg h. mag.
Zimmerman afgiordes strax i Consistorio just som det
var åstundat; men som man ej viste adressen på h. mag.
Zimmerman, så öfversändes Consistorii utslag til herr
prosten Mat h esi us, som tvifvelsutan långosedan bekommit
samma.
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Mag. And. Chydenii inlaga om Gamle-Carleby
pastorat är inkommen; nog skulle jag tycka om, at hän
blefve kyrckioherde der, endast man nu är i stånd, at få
honom först på förslag; nog skal jag arbeta derpå.

Förslaget til hospitals pastoralssysslan i Cronoby
afgick från Consistorium til Wasa landshöfdinge-ämbete
väl för par mänader sedän; der recommenderades mag.
Mennander nti Uhleå allena och specielt, emedan hän
påtog sig, at försörja sterbhuset, och är dessutom så
skickelig och rneriterad, som någon af de medsökande,
ja, mera skickelig och mera meriterad, än de mästa des
competitores; jag undrar derföre högl., at det ej än fram-
kommit til högvälborne herr landshöfdingen Göös.

Til ödmiukt följe af högvördigste Herr Biskopens
befallning, har jag kallat framl. vaktmästaren Killens
äncka och äldsta dotter til mig, och lätit dem veta det
tilbud, som den tils vidare antagna vaktmästaren Heden-
berg (om jag mins rätt hans namn) låter giöra, nemligen,
at under nådårstiden giöra syslan för så lätt pris som
någon annan, och dessutom äkta des äldsta dotter. Nu
ehuruväl flera, och til samma syssla i skickelighet Heden-
berg vida öfverträffande karlar giordt ansökning om
samma sysiä, och äfven gierna tillika velat äkta samma
Killens dotter, emedan hon är en i alla qvinnoslögder
förfaren och arbetsam menniska, som med sin flit kan i
hushållet genom väfvande, syende etc. draga så mycket in
som mannen; så hafver dock, sedän vaktmästaren Heden-
berg anmodat högvördigste Herr Biskopen, at befalla mig
inhämta vederbörandes svar och utlåtelse, bägge både
änckan och den äldsta dottern funnit sig i alt nögda med
det giorda tilbudet så hvad sysslans bestridande angår
under nädåret, som Killens äldsta dotters til äkta tagande;
och det hafva de faststält uti herr prof. Hassels och min
närvaro; så at sålunda så de, som vi, hvilcka voro vitne,
antaga och anse detta som en riktig trolofning einehän
den nya vaktmästaren och Killens äldsta dotter, hvilcken

10
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på delta Hedenbergs tilbud gifvit alla dem korgen, som
frijat lii henne, ehuru käcka de värit. Änkan bar vä!
kömmit öfverens med en, vid namn Zimmerman, at
giöra syslan för henne; men hon bar ej giordt contractet
derom längre, än til Michelsmäss. ehuru Zimmerman
ville hafva det på längre tid; hon och hennes dotter såge
derföre gierna, at den antagna vaktmästaren kunde komina
hit så fort som honom lägligit vore, då hän kan få huus
och kost hos dem, och då hän håller sit löfte, strax få
tilträda sysslan. Hän kan ock icke klaga öfver oblid lycka,
då hän härigenom strax får träda til en så godt som hei
ny gård och fullt boo. Det är ock visst, at om hän ej
tagit denna vägen, skulle hän med ali sin försäkran haft
mer än svårt, om ej omöjligit, at tränga sig igenom;
emedan alla voro derföre, at sterbhuset på et eller annat
sätt skulle conserveras; men härigenom blir både Heden-
berg och sterbhuset hielpte.

Än har ej faculteten afgiordt, hvilcken skal vid pro-
motion blifva primus, hvilcken gratist, hvilcken skal pro-
ponera magister-frågan; enigheten härvid är ej så stor,
som då man skal väljä Canceller; men det afgiöres snart.

1 morgon komma 7 stycken, at examineras i Consist.
eccles., som anmält sig til ordination; de äro af österbot-
ningar candid. Fellman, stud. Fortelius, Käckman,
Ståhlberg; af andra nationer candid. Nummelin, stu-
denterne Zidbeck och Cappström; deras kallelser äro
nödvändiga, de mäste, som från Österbotn kallat, hafva
haft adjuncter förr, men på et eller annat sätt mistat dem.

]ag lärer nämnt i mit förra, at capellan Sevon eller
Sevonius uti Kisko har blifvit död. Flera dödsfall hafva
här ej skedt.

Befallningsman Gylden skal snart gifta sig med
lieut. Slyters stiufdotter mademois. Ström.

Nu lider snart til min förlossning från rectors bör-
dan; den kommer at ske, vil Gud, på den förr omnämda
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dagen, neml. d. 26 hujus; får se om notification at hans
excellence blifvit utnämd til Canceller kan hinna hjt, innan
programmet afdrages; jag skal vänta i det sidsta.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 20 Junii 1766.

40.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

1 dag skedde mutatio rectoratus. Sedän närliggande
Consistorii bref til högvördigste Herr Biskopen redan i
Consistorio var underskrifvit, och vi skulle gå ned, frågade
jag, när programmerna skulle öfversändas til illustrissimum
Cancellarium futurum? Herrarna tykte, at det borde ske
strax; men som hans excellence ej ännu sändt hit Hans
Maj:ts kallelse bref, funno de bäst, at anhålla, det hög-
vördigste Herr Biskopen täktes på Academiens vägnar til
hans excellence öfverlämna de 18 exemplar, som til Can-
celleren pläga öfversändas. Och som både Caj ai e n och
Calonius hafva händerna fulla med sysslor nu hos rector,
emedan de äro marskalker, och jag ändtl. vil hafva pro-
grammerne i dag bort, så påtog jag mig på Consistorii
begäran, at med särskildt bref i ödmiukhet anhålla hos
högvördigste Biskopen, det förenämde 18 exemplar måtte
til hans höggrefl. excellence blifva öfverlämnade. Min
oration var på latin, innehålt några högst nödiga reglor
vid frukträns plantering, som anten i vara trägårdsböcke:
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aldeles förbigås eller endast med par ord nämnas, eller
af trägårdsägare aldeles åsidosättas; mäst alt var af egna
flera-åriga observationer. Prof. Oadd ville, at jag skulle
låta trycka den; men jag vil än hafva den mera raffinerad.
Programmerna hafva värit så begärliga, och så strukit åt,
at jag sielf ej har mera än 6 quar. Med nasta post (ty i
dag hinner jag ej) skal af förenämde sex 2:ne sändas til
Hans excell. gref Tessin, och 2:ne til Hans excellence gref
Ekeblad; 2:ne sänder jag i morgon med resande til secret.
Vargentin; och då har jag endast quar det exemplar,
som i dag var utslagit på taflan och hade academiska
sigillet på sig. Ehuru jag flera resor såg maculaturet
igenom, hafva ändå tryckfel insmugit sig; ty vid år 1666
döpes Kexlerus om til Krxlerus; jag tror altså, at det
nastan är ogiörl, at få en trykt bok utan fel. Men cursor,
som skal försegla brefvet, befaller mig sluta. Ej heller är
ringaste nytt af värde passerat.

I morgon är f. m. Consist. eccles. Då äro kyrckio-
herden Hedeen och des capplan mag. Holmdahl in-
kallade; kyrckioherden har angifvit sin capplan för flera
alt för enorma och stygga feel; och lärer bevis til
ej felas.

Prof. Olof Pryss är ännu alt för illa siuk af sin gikt.
Camrer Biörkbom är ock täml. siuk.
Inga förslag äro af Consist. än uprättade. Än hafva

vi ej hunnit med, at utnämna til promotion hvarcken
primus, gratist, frågan, den som skal proponera frågan.

Cursor väntar, och jag måste sluta.
Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 27 Junii 1766.
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Bihang.

Aldrig har jag sedt Consist. acad. i alt så enig och
mer än enig som i det, at vela hafva hans excellence riksr.
Rudenschiöld til Canceller: häri är det just som en man
och en siäl. Det var med möda de kunde hållas, at ej i
går votera; men man fruktade, det man skadade herren i
desse critiska conjuncturer.

I dag för middagen äro alla, som niuta stipend. reg.
och ej äro magistrar, upkallade til Consist. at af in-
spector stipend. undergå examen, och visa, hvad de kunna.
Efter middagen undergå de, som hafva stipend. Ekstubb.,
examen. Nyman, som har stipend. Vhalianum undergår
derföre examen för middagen i dag. Gadolin, Hassel,
Mesterton hafva alla denna termin prasiderat för sti-
pend. reg.

Til säkerhet för mig, som rector, lät jag i medio
hujus intervalli! föra til protocoll, at theol. faculteten borde
utse någon, at läsa publice i tertii theol. professoris ställe
under vacancen, och föreslog dertil Cavander. Theolo-
giska faculteten var ock så god, och strax beordrade mag.
Cavander at publice hålla lectioner för omnämde prof.
tert. theol. Det mag. Cavander ock sedän giordt, och
kommer at giöra tils profession blir besatt. Med förslags
uprättande til samma profession kan Consistorium sig ej
befatta, innan Konungen fält utslag öfver prof. Nääfs in-
laga. Inga hafva än disputerat för samma profess. er-
hållande.

Uti Consist. eccles. är intet nytt. På förslag til
Pedersöre sacell. äro Juvelius, Carling och Teengström.

Kyrckioherdarna Idman och -Velin, samt sacell.
Perander hafva besvärat sig öfver förslaget til Wåno.

Handelsman Berg' blef begrafven i denna vecka.
Landshöfdingen Wall en är ännu siuk, och har ej

värit uppe, hvarcken i lazarets direction, eller i Ekstub-
biska congressen; han klagar öfver svindel, ondt i lefren,
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m. m. Jag spår, at järnströms nya stenhuus, deri hän
bor, tager lifvet af honom; väggarna aro ibland hei våta,
och under rummet hän bor nti är brygghuus, deri til
krogen dagl. brygges och brännes.

P. K.

41.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu har intet något särdeles passerat, sedän jag hade
den aran, at sidst genom skrifvelse upvakta högvördigste
Herr Biskopen, mer än, at philos. faculteten nu ändteligen
hunnit, at få primus och gratist; men häraf har här ock
en faselig rörelse skedt. Faculteten kom derom tilhopa i
början af denna månad. Jag hade ej tid, at bivista samma,
utan var ute på prästgården, at se efter min hushållning,
den jag under rectorats tiden ej hant så sköta, som sig
borde. I faculteten kommo då flera i förslag; man kom
då öfverens, at hvar skulle votera på 3, och de 3, som
fått mästa rösterne, skulle låttas om. När de voterat,
låttades om de 3 på det sätt, at på Consistorii bord
kastades först med tärningar, hvilcken af professorerne
skulle kasta tärningarna om primus; lotten föll på pro-
motor; promotor kastade då tärningarna om de 3, då
låtten föll på Krogius; jag, och många med mig, hade
ej kunnat drömma om, at Krogius skulle härvid komma
i consideration mot flera andra, som voro både långt
äldre academici, flitigare och mångfalt käckare karlar; ty
Krogius har än aldrig värit någon läskarl; hän blef detta
oaktadt, ty hän lärer haft vigtiga skäl för sig; de som
annors voterat på honom voro Hassel, Mesterton, Ross,
Billmarck, Planman. Man lottade sedän med tärningar
om gratist, då låtten föll på Nyman. Så snart det blef
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kunnigt, hvilcken fäculteten giordt til primus, blefvo alla
candidaterne saita i harnisk; de kände mäst alla Krogii
studier och insikt långt bättre än fäculteten; största delen
ville då ej gå under promotion; ty de visste helt noga,
at halfparten af candidaterna voro visst så käcka karlar i
studier, som Krogius, om ej alla bättre. De upsatte en
skrift, deri de begärte, at Nyman, såsom den de erkände
för den skickeligaste af sig alla, måtte få blifva primus;
de nämde tillika, at ehuru de nu aro 41 stycken, som ärna
undergå promotion, vore dock af alla de 41 Krogius
den yngsta academicus, som först blef inskrifven i ma-
trikeln d. 11 Martii 1762 och dessutom ej värit någon
book-träl; men fäculteten kunde ej ändra sit beslut; can-
didaterne ville gå med besvär til Cancelleren, men det
blef ändtl. stillat. De finna sig nu med missnöje nögda,
at gå under promotion. Aldrig lär philos. fäculteten här
skenat starckare på sned vid primi väljande än denna
gången (jag undantager, at ibland bar väl någon pro-
fessors son ej värit jämgod med de bästa, som tillika med
honom då undergått; men hän har då fått niuta sin faders
förtienster sig til godo), och om detta ofta brukas, ned-
tryckes hog hos en ungdom, at vinnlägga sig om studier;
Nyman och Lizelius voro säkert de bästa, och näst dem
Ganander, Alopaeus, Carström, Lithander, Weman,
Abr. Fabritius, hvilcka alla äro som hieltar i studier
mot Krogius; men detta oaktadt fick Nyman vid vote-
ringen endast 3 röster, neml. Hassels, Wallenii och
Oaddens, och Ganander endast en, neml. Qaddens,
så at de ej en gäng kommo i den consideration, at om
dem blef lottadt. Nyman har ock afsagt sig gratist-
syslan, som nu blifvit gifven åt Collin; så at nu passa sig rätt
väl tilhopa i insikt både primus och gratist; de äro bägge
inter levioris armaturse milites. Jag har aldrig sedt et så
allmänt missnöje bland candidater som denna gången.

Nu äflas de om hvem, som skal hålla promotions-
predikan; saken har värit hos Consist. eccles. och facult.
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pihilos. och kommer tilbaka til Consist. eccles. De vela
hafva mag. Avellan vid finska församlingen; svenska
prästerna äro deremot; de samtycka, om predikan blir
hållen på finska; nog tror jag, at svenska prästerna vinna
i Consist. eccles. Domprosten lät sidsta Consist. dag flyta
ti! protocoll, at om slut i saken faller emot svenska prä-
sterna, protesterar hän så högt deremot, at hän vil deri
gå til Konungen, och at med promotions predikan dertil
hafves anstånd, som utslag fallit; några kitsliga candidater
hafva sagt, at om de ej få Avellan, vela de ej hafva pre-
dikan, hälst som i constitut. acad. ej nämnes et ord om
predikan; får se, huru det slutes!

Än har candidaterne lagt in en skrift, deri de begära,
at hos hans excell. Cancelleren måtte inläggas, om icke
philos. magistrar finge något märcke, at ständigt bära af
sit magisterskap på sätt som theol. jur. och med. doctorer
hafva sinä hattar, at bära när dem behaga; men facult. har
bedt dem upskiuta med detta bekymmer til bättre tider.
Så hafva de här äflats.

I Consist. eccles. är än intet af värde förehaft; i
morgon torde dock giöras början med förslagens uprät-
tande til Wehmo och Pyhämaa sacellanier.

Torckan är nu här häftig. I förra veckan kl. sf. m.
kom elden lös i Metäjärfvi i tiockaste staden uti en bad-
stuga; men Guds nåd var, at man strax fick släcka den;
några dagar förut var elden lös hos assessor Ignatius;
men blef ock strax släckt. Annat nyt vet jag ej. At en
capit. Qyllenstolpe är trolofvad med lagman Wallen-
stiernas äldsta dotter, lärer jag förr närfint om.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 9 Julii 1766.
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42.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu lagar man sig här på alt sätt til magister-promo-
tion; den ene sålunda, den andre annorledes. ]ag bar ej
kivistät någon promotion, der promovendi så kållrat som
nu; rötmånaden är väl ej ännu begynt, utan ingår först
promotionsdagen; men den starcke och ovanliga varman
vi haft bar bryllat hiernarna. Jag nämde i mit sidsta bref
härom; jag sade, at orsaken och början var, at faculteten
utnämde af de 41 stycken, som skola antaga graden, den
som af alla desse var yngst til academise år, at blifva
primus; den många trodde sig så ofta sedt hafva kortleken
i handen som boken nastan; jag tilstår upriktigt, at jag
ej ännu kan begripa, hvi faculteten kunde taga et så
dristigt som orådligt steg; hvar blir då upmuntran hos
ungdom til studier? Men saken var giord, och kunde ej
ändras. Faculteten bar sökt på hvarjehanda sätt plåstra
såret. När gratisten på promotors begäran skulle giöra
sig underkunnig, hvilcka af promovendis skulle blifva
praesentes, och hvilcka absentes; teknade de, som ärnade
blifva absentes sielfva upp sinä namn; och dä man giorde
calcul, fans, at utom primus och gratisten voro endast
2:ne, som skrifvit sig vela blifva praesentes; alla de öfriga,
ärnade ei då gå upp i Academien. Faculteten mäste då
träda tilhopa, candidaterne upkallades, dem tilsades, at den,
som vore nu i staden, och promotionsdagen ej ville gå
upp på parnassen, ej skulle få undergå promotion; en stor
del ändrade sig då; men de käckaste anförde hvarjehanda
förhinder, brunsdrickande, resor m. m. Faculteten måste
då beramma en annan dag, at undersöka de missnögdas
skäl; man talade privatim med flera af dem, de afråddes
från deras envishet: åter blefvo de upkallade. Faculteten
fann politicum vara,- at anse för giltiga deras anförda be-
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svär, och lämna dem frihet, at vara när- eller frånvarande,
alt som de sielfva funno. Sedän hafva de missnögda
giordt mänga svårigheter vid de utgifters erläggande, som
lagen ej så uttryckeligen utstakar; e. g. de vela, at Len-
ning för des förträffeliga musique bör in alles vara nögd
med 60 plåtar; men hän vil hafva 80; och de vela ej gå
öfver 60. Til magister-collation eller måltiden vela de
ock ej stort bidraga. Bland de envisaste hafva österbot-
ningarna värit; jag har flera gångor hait dem hos mig;
men ej fått bugt på dem, de tro sig hafva mångfalt raison
härtil; af österbotn. nation undergå 10 st. promotion, af
viburgska 11, af austral. 4, af satac. 3. När det skal låttas
om primus, då kommer ingen österbotninge i considera-
tion; men väl 2 af vib. nation, en af austr. och til en del
af satacund. der dock Nyman och Qanander voro, den
förra 4, den sednare 3 års äldre acad. än Krogius, som
blef, och Nyman torde i åtskilligt än kumia lära Krogius.
Jag tror, at jag nämde i mit förra, det nästan alla can-
didaterna strax efter primi utväljande, kommo in med
en skrift, och enhälligt begärte Nyman til primus; och
när candidaterne blefvo upkallade til facult. och pälagde,
at vara praesentes under hoot, at ej blifva promoverade,
och flera föreburo nog giltiga skäl til sit uteblifvande,
sades dem af faculteten flera gångor desse ord: här gälla
inga skäl, säj ja eller nej; öfver hvilcka ord nog blifvit
åtlöje giort här i staden. Med alt mit bemödande kan
jag ej förmå en enda österbotninge af promovendis at på
parnassen bivista promotion; några andra sägas ock ej
skola gå upp, fast de äro i staden. Så betänkeligit bör
det vara, at gifva en studerande ungdom skälig anledning
til missnöje! Jag bör än lägga til, huru arga de voro i
början: de utnämde mässprästen Widberg til predikant
vid promotion, och låto formelt tilbiuda honom det, de
ville undandraga sig ali musique, m. m., de ville antaga
Micrander och Foenander til marskalkar, beskedliga
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karlar; men nog mindre skickeliga och synlige til den
sysslan.

Så yra här somliga; men på landet är en värre yrsel.
Vi hafva nu en tid haft en obeskrifvelig hetta och torcka.
Rägnets fallande bar här värit så:

Maj månad 1.367
Junius, förra hälften .... 0.026)

,
.
..... _

\ summa 0.295
sednare halften . . 0.269 J

Julii månad til datum . . . 0.296

Ali ting vil derföre torcka bort; i skogarna på öpnare
ställen ser man tallar, enar, hassel, vide, biörckar och
andra trän börja förvisna och borttorckas; i kryddgårdar
vil vatn ej räcka til, gräset på marcken blir så bortbrändt,
som elden gått deröfver. Thermometern har mäst dage-
ligen stått mehän 20, 25 och 30. Det är naturkt, at en
sådan hetta och torcka skal visa sin värckan på boskapen,
som på de flästa ställen kunna fä ganska liten föda, men
intet dricka, emedan solen borttorckat alt. Den giör det
ock, Oudi klagat, och Gud sig förbarme!

Boskapspesten börjar faseligen härja; i Vesilax, Canga-
sala, Orihvesi, Messuby, Birckala och Lempälä soknar häi-
den så farit fram, at mer än många bönder hafva ingen
dragare mer, och somliga ej et enda creatur af hästar
eller koor; i Kyrö, Ikalis, Carcku och flera der belägna
soknar börjar den ock nu yppa sig; på samma sätt i Ny-
land. Här omkring Åbo har den giordt början förra
veckan; jag miste inom et dygn 2:ne hästar; andra hafva
ock fått kännas vid den. Svårt för landtmannen är, at
man ej vågar köpa sig häst, emedan man ej vet, om den
redan har siukdomen dold i faggorna.

En annan olägenhet har denna torckan förorsakat.
Den har satt nästan hela Finlands skogar i brand. Svedje-
brännande har väl värit orsaken til de mästa. Nu står
elden ej at hämma, innan Oud gifver rägn och vatn.
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Från alla kanter höres, at elden är lös i skogarna; den
vandrar från den ena sokn til den andra, den soin avan-
cerar mot Åbo norrifrän gick endast föiieden lögerdags
öfver en mihl; den bar nu hunnit til Paattis och Lundo
skogarna, och tyckes 1 dag eller i morgon hinna fram til
Kärsämäki och Caerla, så at staden kan blifva räddad, eme-
dan skogen stadnar vid Caerla. Nu vid det jag detta skrifver
kl. 2 e. m. hafva vi öfver hela staden en sådan tiock rök
förorsakad af skogselden, at jag ifrån mit kammarfönster
nägorlunda kan se kyrckan; men ogiörl. praesidentshuset
eller Anigaisbacken; luften är molnlös och vi se ingen
soi; en myckenhet höölador, höö, rågäkrar, gärdesgårdar,
ved, byar hafva brunnit upp; åtskilliga menniskor hafva i
skogselden omkommit. Sidstledne söndag fick ej en enda
mansperson bivista gudstiensten i Paattis. Mariae och Num-
mis soknar äro nu upbodade, at mota elden. Så se vi
nyttan af svedjebrännandet. En nytta torde desse skogs-
eldar dock hafva, de lära ränsa luften från förgiftiga ångor
och dunster, som förmodeligen annors af pestdödade aas
upstigit i den samma, och den så förderfvat, at både
creatur och menniskor kunnat löpa fahra, at blifva pestmaat.

Inga förslag äro än uprättade i Consist. acad.
Kyrckioherden El g i Lehmo dog i förra veckan. Nog
torde nu behöfva tänckas til hösten på fransk språk-
mästare.

Framhärdar med diupaste vördnad til min död
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 22 Julii 1766.

156



1769 V4.

43.

Högvördigste Herr Biskop och Procancellarie.

Långo för delta bar jag väl genom bref bordt giöra
min ödmiukaste upvaktning hos högvördigste Herr Bisko-
pen; men som jag haft intet nytt at tillika berätta, så bar
jag skiutit upp dermed så länge; det blir ändä nog magert
äfven denna gång. Den Högste låte högvördigste Herr
Biskopen nu vara väl framkommen til Norrköping, och
uppehålle högvördigste Herr Biskopen der borta ständigt
i ali sielfönskelig välmåga! At högvördigste Herr Biskopen
lyckeligen anländt til Stockholm ungefär d. 28 Martii,
derom hafva vi fått underrättelse. Nog lärer resan värit
besvärl.; men så hade ock de ej nöje, som lågo på Åland,
och ledo både hunger och trängsel, de lära sielf bäst
kunna berätta det.

Med sidsta post erhöll jag 3:ne vackra strutar med
rara frön från herr archiater Linnaeus; nog fan jag strax,
ho den värit, som skaffat dem til vägs; Upsala datum
passade rätt noga med den tiden högvördigste Herr Bisko-
pen lärer värit der; jag finner deraf, at riksdagstider äro
rätt nyttiga för vår trägård; ty då få vi vackra recruter;
för den orsaken är braf, at riksdagar anticiperas; men då
bör ock en Herr Biskop Mennander vara i rörelse;
annors blefve det bara lappri. Fröna skola med ai! ömhet
skötas, at framdeles de deraf upkommande växter måga
pryda vårt nya orangerie.

Vintern, som värit täml. stadig, har giordt, at vi fått
täml. tilräckeligit vircke til vår orangerie-byggnad; vi hafva
här nu godt vinterväder; äkrarna ligga öfver alt, Oudi lof,
ännu betäckta med snö; föret på isarna emellan Nagu,
Kimito och staden är nu det bästa det i vinter värit.

Nu borde jag väl til början berätta något nytt;
men då ingen ting af värde passerat, hvad skal jag då
giöra? Jag skal skrapa ihop det litsla jag har.
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Kyrckioherden Ingman i Eknäs och Pojo är död;
likaledes capellan Almgren i Tenala. At capellan For-
telius i Lohteå med döden afgått lärer Herr Biskopen fått
veta på resan genom Österbotn. Zweiberg bar nu fått
sin dom från Hofrätten; hän är totaliter dömd från prästa-
ämbetet; och det med ali rättvisa. Det spås, at capellan
Cairenius inom få dagar får gå samma väg; och det
alt väl.

Peilin på Kaxkerta har fått fullmakt på Bierno
sacellanie.

Nicander har gått ut från förslaget til Jumala, och
Dahlen är insatt i hans ställe.

Juss eli us, som klagade öfver förslaget til Loppis,
har ingen ting vunnit, Konungen har stadfäst förslaget:
får se om Längman nu kan få det.

Soknadjuncten i Loimijoki, som besvärade sig öfver
förslaget, har äfven fruktlöst bemödat sig. Konungen
gillade Consistorii giöromål.

Tänk, at den käcka och beskedlige gåssen Rein värit
obeskedelig, och lagt et stort hinder i vägen för sin lycka:
han var god vän med mag. Velonius, och fölgde hans
footspår. Han har fått hustru och arfvinge i förtid: han
har haft för närä bekantskap med sin värds dotter; hon
dölgde sig sedän, och Rein sielf visste ej af, innan flickan
föll kuli och frambragte honom en arfvinge; nog hade
han kunnat neka (ty de taga ej vitnen med sig til sådana
giöromål), men han var för samvets öm; han ville hällre
sielf lida, än giöra en annan olycklig; det är nu lyst par
gångor; hans svärfar är skomakare, boende strax bredevid
kämnären Talander; eljes har flickan mycket beröm för
at vara snäll at arbeta med sinä händer. Får se, hvad
Reins fahr säger om detta hastiga språnget.

Til Storkyro sacellenie äro väl redan 20 sökande.
Til Oamle Carleby pastorat hafva redan sig infunnit

kyrckioherd. Kranck, reet. Cavander, sacellanen Anders
Chydenius.
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Moliis i Närpis söker Ny-Carleby.
Gamla Meliin i Pikis söker dimission från syslan,

hans syn och hörsel hafva redan förut dimitterat honom
derifrån.

I morgon disp. choralis mag. Avellan för theol.
adjunct. under d. Qadolins praesid. och nasta onsdag
mag. Silen under samma präs. Mag. Schalberg kommer
längre fram under prof. Nääfs anförande; han ärnade först
gifva ut theses; men theol. faculteten gillade ej dem för
specimen; mag. Arelin lärer til slut komma fram äfven
i samma afsikt.

Trän äro nu planterade på Biskopsgatan så långt
som acad. trägårdens tomt räcker, eller utanför acad. trä-
gården och förra Villbrandska gården.

Prof. Gadd har i dag låtit sätta trän utan för sin
gård vid gatan.

Denna termin laser jag publice i horticulturen och
hinner svårl. få säten nog til auditorerne.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Biskopens och Procancellariens

ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 7 April 1769.

P. S. Et underligit herrdagsmanna vahl skal värit
här i dag; de missnögda af borgerskapet til 130 personer
skola på landcancelliet hafva wahlt unga Wechter til
riksdagsman; men de öfriga. skola sagt, at de vela ej
hafva nytt vahl, utan blifva vid borgm. Hagert.
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44.

Högvördigste Herr Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 18 hujus hade jag den förmån, at erhålla i dag
kl. 11 f. m.

Til ödmiukaste följe deraf anmodade jag strax vice
pastor Arenius, at utur Åbo domkyrcko svenska för-
samlings christninge-book upleta herr baron Appelmans
födelse år; hän hade i början någon svårighet, at få reda
derpå, emedan herr baron Appelmans fader haft här flera
söner, och Herr Biskopen i sitt bref ej nämnt des för-
namn; men hän sprang då til herr barons anhöriga på
möderne, och fick sedän utan möda igen det; hans betyg
derom följer nu här innelyckt.

V.pastor Arenius bar bedt mig anmäla til Herr
Biskopen des diupaste vördnad samt at anhålla om en
nådgunstig åtancka, då framdeles Jumala förslag kommer
öfver; vid hvilcken tid hän ock ej sieif vil underlåta, at
skrifteligen hos Herr Biskopen bönfalla derom.

Efter Herr Biskopens befallning skal jag hafva et
noga öga på trägårdsmästaren Backman; för något mer
än en vecka sedän kom jungfrun til mig, och beklagade
sig, at Backman på något mer än en vecka ej vijst sig
i trägården; andre sådde då sinä drefbänkar; men ehuru
hon skickat bud på bud til honom, aktade hän sådantej;
utan hän hade då i en nind veckas tid nästan dag och
natt supit, ungefär som fordna acad. vaktmäst. Killeen
giorde, då sup-enthusiasmen kom på honom; efter mycket
letande fick jag ändtl. Backman til mig; hän förebar, at
hän värit några dagar i rad ganska siuk; men jag, som
af flera fått tilförlitelig underrättelse hvari hans siuka be-
stått, läste täml. skarpt lagen upp för honom, och gaf
honom nog betydande varningar; sedän den stunden har
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hän värit som et godt barn, och dagl. trägit arbetat i trä-
gärden.

Mag. And. Chydenius lärer svårl. kunna komma
på förslag til Qamle-Carleby; kyrckioherdarna Stenbäck
och Kranck, v. pastor Forshäll samt rector Cavander
äro redan sökande; och flera torde än infinna sig.

För en vecka sedän föll Hofrättens dom i den sak,
hvarföre Consist. eccles. af advocat-fiscalen på Rädets och
Just. Cancell. befallning blifvit anklagade; vi blefvo böt-
lagde med 50 d:r silfrmt, dock at de samma skola delas
i fyrskiptes, så at 12V2 d:r silhmt kommer på hvar. Det
säges, at vi telat, at vi gifvit förslag åt reet. Grundström,
innan hän stått pastoralexamen; näppi, lärer någon rector
förr från och med bisk. Oezelii tid vid dylikt tilfälle
undergått past. examen; til följe häraf gifva vi i den saken
ingen mera nåd, hän må vara af oss känd för huru käck
hän vil; corollar. häraf är, at rector Cavander nu blifvit
inkallad til pastoralexamen; och lära vi vid förslags up-
rättande til theol. adj. påstå, at hvardera sökande böra
förut undergå past. examen; vi anse ej disput. för til-
räckelig, utan vela hafva den formalitet, som lagen efter
Hofrättens dom kräfver.

Af bref från capellan Kikovius finner jag, at förr
än hän kommer til past. examen, lämnar hän pastoratet;
hän har ock, tillika med Cavander och And. Chyde-
nius fått kallelse, at infinna sig i Consist. d. 6 nästk. Junii.

I sidsta Consistorio var Storkyro sacellanie före;
på förslag kommo Algen, Longhielm i Ruovesi och
unge Reinius; det är visst, at adj. minist. i Sikajoki
Flander var några år äldre än Reinius; men hän har
redan bröd, och dessutom är skilnad på karlar, förslaget
är väl ej än justerat, men jag förmodar ingen ändring
deri; eljes voro de sökande 12 styeken.

Mag. Nyman dog af lungsoot i går morgon, efter
en ganska gudelig beredelse.

At Nicander blifvit af Konungen utstött från för-
ll
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slaget til Jumala, och capell. Dahl insatt i des sialle, lärer
jag redan nämnt om i mit förra bref til Herr Biskopen
af d. 7 hujus.

Med finska bibeltryckningen torde ske början i som-
mar; Brehmer begär 4 plåtar praenum. eller en d:r mindre,
än de i Stockholm giorde; men om praenumeranternas
antal blefve 2000, vil hän lämna exemplaret för 21 d:r;
stege äter prasnum. antal til 4000 så skola de få ex. för
18 d:r; praenumerationspenningarna vil hän skola stå inne
hos Consist. eccl. tils värcket blir färdigt; nog tyckes alt
vara billigt; circul. bref komma snart at gå ut härom, it.
til Consistorierna i Borgo och Wiborg, samt til Friedrichs-
hamn.

Cairenius i Ruovesi har af Hofrätten blifvit dömd
från sin sysiä. Zweiberg, som förut af Hofrätten fått en
sadan dom, har gifvit Consistorium tilkänna, at hän nu
personi, reser öfver til Sverige, at hos Konungen söka
ändring i samma för honom så hårda utslag; jag tycker
åter, at domen ej var obillig.

Klåckan befaller mig nu sluta; Arenius lät först i
dag svara, at han svårl. i dag kunde få reda på h. baron
Appelmans födelse; derföre ärnade jag upskiuta med
skrifning til tijsdagen; men efter kl. 6 kom han med
samma attest, och då hölt jag rådligit, at strax färda
bort den.

Framhärdar oaflåtligen

högvördigste Herr Biskopen och Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 28 April 1769.
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45.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Inom en liten tid bar jag haft den förmån, at erhälla
2:ne högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelser;
jag hade ock ej så länge drögt med min ödmiukaste up-
vaktning, om ej brist på något nytt värit orsaken dertil;
ty för bönedagen, samt at doctor Gadolin en vecka var
sysselsatt med tilställningar til observationers anställande
på Veneris gång, och uhrets rättande förut, skedde at
Consistorii dagar värit nog säilän; orten til förenämde
observationer var på Vanha Linna 3 fierdels väg från sta-
den; och det tog flera dagar, innan de fingo der alt i
stånd. Jag vil derföre nu krafsa tilhopa alt det nya jag
kan få, som en liten stund kan förskingra högvördigste
Herr Biskopens bekymmerfulla tanckar.

Past. Mennanders adjunct och måg Alander i
Pelkäne har til soknadjuncturen derstädes fått församlingens
enhälliga kallelse, at ej et enda votum gick honom förbi;
hän har ock redan fått sin fullmägt.

Capell. Vagenbeck i Hongilax i Eura har fått plural.
af röster til Loimijoki sacellanie, och är fullmakt derpå
för honom äfven redan utfallen.

Förslag är uprättat til Kaxkerta efter Peilin, som
fått fullmägt på Biernå sacellanie; på förslag äro mag.
Utter, som är .adj. åt kyrckioherden i Rimito, Zidbeck,
probstens son i Somero och Åhman, adj. åt probst. i
Tenala; Utter tros få det; hän förrättar nu under vacan-
cen syslan derstädes.

Sökande til Oamle-Carleby äro kyrckioh. Kranck
och Stenbäck, vice past. Forshäll, reet. Cavander,
mag. And. Chydenius, squadr. pred. Berg.

Sökande til Ny-Carleby äro Molijs i Nerpes, reet.
Cavander, conr. Vestz., squadr. pred. Berg, capell.

163



1769 %.

Kickovius, capell. Carling, conr. Bäck, capell. Oerh.
Snellman i Kimi.

En hop sökande hafva redan inkommit til Janackala
och Pohjo; nen jag vii vänta tils de hinna blifva flera.

Mag. Cavander och capellan Kickovius aro in-
kallade til past. examen; den förre ursäktar sig, emedan
hän har samma tancka som Consist. neml. att hän nog
lärer vara känd för skickelig til past. examen; den sednare
förebar sin siuklighet; men sedän Hofrättens synnerl. dom
föll mot Consist. öfvervägas ingen skickelighet, innan
den stått past. examen, och ingens siukdom tages under
betraktande; komma de ej inom kort tid in, så gås
de förbi.

Mag. And. Chydenius är nu här, och kommer at
undergå past. examen d. 17 hujus.

Hofpred. mag. Carlborg gaf Consist. för en tid
sedän tilkänna, at han för sinä angelägenheter åter funnit
nödigt, at til någon tid resa til Stockholm, och imedlertid
giordt Molijs til curam gerens; men som Consist. såg
sig aldrig kunna stå til ansvar, at låta den hafva curam,
som så ofta lämnar församlingen, och hofpred. dessutom
står bland ord. hofpredikanterne, så fann Consist. enhälligt
tryggast, at updraga Moliis hädanefter, tils pastoratet blir
besatt, både curam, samt at vara ansvarig för pastoralierne
och prästgårdens häfdande.

Förra regem. commissarien Grundström har haft
sig i flera år pålagt, at utreda sinä räckningar och balance,
men som hän försummat samma, så blef hän för ungefär
par veckor tilbaka tagen i arrest, och insatt på slättet, der
hän nu bevakes; hans hederl. gamla moder har häraf tagit
sig mer än illa.

Den fordom så kallade fröken Brovallius processe
i Hofrätten mot des moder, är så slutad, at hon erkännes
hafva frihet, at sielf disponera sit fädernes-arf; biskopinnan
var först sinnad vädja til Konungen; men sedän har hon
ändrat sig, och lämnar ut hennes fäderne; dock med de
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vilckor, at hvarken Neuman eller des maitresse få komma
för hennes ögon.

Antalet af dem, som nu ärna sig här til promotion,
lärer blifva 30 å 32.

Flera hafva sökt komma til ordination; men Consist.
bar endast tillåtit följande få infinna sig til examen: candid.
Aspegren; studenterne: Sinius och Lignell, för hvilcka
det i vintras gick så olyckligen; Rangelius kallad af
kyrckioherden i Sastmola, Keilan kallad af probsten
Idman, Rajalen kallad af en capell. i -Kiirii, för hvilcken
både probst, medici och församling inkommit, och vijst,
at för capellans starka blodstörtning messfall måste ske
med gudstiensten; Ansten kallad af capell. i Ylänä;
Ahlström kallad til nådårspräst i Pojo, emedan det värit
ogiörl. få dit någon förr ordin. präst.

Consistorium har denna vår ofta [värit] i sådant be-
tryck, at skaffa präster til anten ledigt blefna syslor, eller
der siukdom stött til, at det ibland ej vetat, hvart det
skulle vända sig. Man har skrapat ihop sådana förlegade
präster, som ingen gierna vil höra, e. g. en Fingerros
i Pungalaitio, och dylika; man har tilsatt studerande at
predika der, och tilskrifvit nästgränsande kyrckioherdar,
at låta deras präster tourvis betiena samma ställen med
barndop och nattvardens utdelande, samt dylika prästers
syslor, som en oordinerad icke får befatta sig med. Får
se nu, huru de lyda; nog kunna de hielpa, om de ej vela
vara commoda.

Uti den tvist, som värit emellan prof. O. Pryss och
Billm. på ena sidan och mig på den andra, angående
deras exam. som skola til liofrätten, är slut fallit i Consist.
och kommer at gå til Cancelleren; Consistorium har aldeles
bifallit min begäran i alt. Prof. Hassel lät allenast öfver-
tala sig af Pryss och Billmarck, som ofta lupo hos
honom och alla; jag var ej med min foot derom til
någon; ty jag är hei indifferant om jag skal examinera
eller ej; men derom är jag högst angelägen, at ej exä-
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minera hemma, utan hällre blifva aldeles befriad från
alt examinerande; och den saken recommenderar aller-
ödmiukast hos högvördigste Herr Biskopen. När saken
var före, föreslog jag flera resor förlikning, som protocollet
utvisar. Consistorium giorde samma enhälligt. Pryssen
var och villig til det, men Billmarck afslog samma, och
voro hans ord: lät dansen gå, sedän den är börjat. De
sägas nu gierna önska, at somliga deras utlåtelser voro
borta; men nu är det för sent; dansen må nu få gå, efter
de så önska. Men jag anhåller än en gång allerödmiukast,
at anten blifva aldeles befriad från alt examinerande ellei*
at enligit Cancellerens uttryckl., examinera tillika med dem.

Sedän Academien mistat åter igen Canceller, lärer
den oförtöfvat skrida til nytt Cancellers vahl; och den
behöfver visst nu en god Canceller under Riksdagen.
Det var alt för braf, at högvördigste Herr Biskopens bref
kom om den saken til Consistorium; ty annors torde de
med sit vahl fallit annorledes. Pluralitens skäl voro: den
herren är så gammal, at hän ej mer tager det på sig,
emedan hän förr så formelt afsagt sig samma; sedän at
de trodde, det vissa skulle blifva för mycket rådande; och
det de mäst fruktade var det, at som desse hos herren
förr intrykt den tanckan, at de finska hatade de svenska,
och de troo sig hafva täml. spår af datis at herren satt
troo dertil; så frukta de det så mycket mera nu, när ej
allenast Billmarck var så oförskämd, och utan minsta
raison i verlden inflicka det i deras svar på mit andragande;
utan Schalberg ännu oförskämdare uprepat samma i sinä
besvär. Jag vil nu ej annat tro, än då det kommer til
vahl, de blifva enhälliga; nog har jag redan preparerat
dem jag råkat; somliga hafva sagt mig rent ut, at för
Herr Biskopens skull vela de giöra det; men annors
icke. De hafva bedt mig anhålla hos högvördigste Herr
Biskopen, det högvördigste Herr Biskopen ville nu hos
den tilkommande Cancelleren beifra mag. Schalbergs
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oförskämda beskyllningar; annors hafva de ingen satis-
faction.

Med orangerie-byggnaden går braf, vi vågade och
giöra det en god del mindre, än ritningen utsatte; efter
ritningen hade det blifvit mångfalt större än Upsala; men
när behöfva vi här mera orangerie växter än de och hvar
skulle vi få utgifter til ved etc. til det alt? Dessutom, om
vi fölgt nya ritningen, hade vi anten måst flytta ena fly-
geln ända ut pä bollvärcket, och då hade stenfoten pä
den branta backen kostat mera än hela orangeriet, eller
hade vi måst flytta snart til midt i trägården, och då
hade vi ej haft stort quar ti! örters sående under öppen
himmel.

I går slöto professorerna deras publique lectioner;
de läsdagar, som äro quar, åtgå til exam. in philos.,
Ekestubbicis, ordinand., pastor. ex., schol-exam., Consist.
syslor; at förtiga, det alla läsdagar redan äro borttagna til
grad. disp. ventilerande. Alla professorer äro nu vid
hälsan.

Jag har värit, och är än mycket villrådig, huru jag
skal giöra; flera af minä vänner här, äfven några från
Riksdagen hafva upmuntrat mig, at af Ständerna söka
ersättning för minä utgifter på Amer. resan. Skälen för
mig äro: af min professors lön gick något öfver 5000 d:r
kopp:mt til samma resa: jag gick de 3 första åren miste
en femte del af min lön, utom prsebende-hemman, och
aldrig derföre fått ersättning; haft sedän i flera år besvär
med de acad. plantager; in.m. andra fått så mycket; ingen
ger dumt lamb dricka. Hvad skal jag giöra?

Vid praenumer. til finska bibeln har Brehmer giordt
den ändring, at hän ej vil hafva mera än hälften af prsenu-
meration i början, och först andra hälften när exemplaren
uttagas.

Probsten Lizelius har hos Consist. giordt erinran, at
vid bibelns nya tryckande fordras en och annan närmare
rättelse in casibus, om det annors skal blifva tydeligit;
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e. g. joca salaisudes näke, kan betyda både: den som ser
din hemlighet, och: den som ser i hemlighet o. s. v.; han
har ock påtagit sig, at upgifva sådana tvetydiga ställen.

Framhärdar med diupaste vördnad til stoftet
högvördigste Herr Doctorens, Biskopens och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 9 Junii 1769.

P. S. Jag har giordt ali min vinning om, at söka
få någon tienlig informator för unga herrar grefvar
Cronhielmar; men jag har ej värit så lyckelig, at få
någon skickelig; det fordras i synnerhet fransöska, och
det felas här hos de flästa; de som äro någorlunda färdiga
deri, äga förut goda conditioner. Herr mag. Porthan
har nämnt för mig par stycken studerande, som nu ligga
enkom inne, at lära sig fransöska; i höst voro de tieni,
at taga mot sådan condition, om vilckoren vore låckande;
den ena heter Blomberg, österbotn, har dessutom den
förmån, at hän förer sig mycket väl upp, eller, tyckes vara
nog fallen, at vistas i hof.

46.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu har jag igen fått samia en och annan nyhet här
på orten at något litet kan vara at meddela högvördigste
Herr Biskopen til tidsfördrif.

Om promotion säger prof. Oadd sig vela omständl.
skrifva til högvördigste Herr Biskopen; det får jag endast
berätta, at vid officianters utväljande var i faculteten största
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enighet, att jag näppi, mins des like. Promovendi voro
ock sedän i alt högst eniga. Professorerne spisade mid-
dag tillika med promoti hos commissar. Gummerus; de
neml. promoti betalte der 9 d:r för person; men bestodo
sielfva vijn, såcker, och dryck efteråt. KL 5 börjades
bale i Rothstenska huset, som varade tili kl. 3 å 4 föl-
jande morgon. Qeneralen Stackelberg var där tillika
med sinä fruentimmer. Praesidenten var siuk, ock kunde
ej komma; hän låg då til sängs; men går nu uppe; hans
mästa siukdom är gikt.

Uti Consist. eccles. äro förslager uprättade til alla
lediga tienster i stiftet, dem tiden kunde tillåta at upsätta;
får se, huru alla kunna hafva bestånd. De äro så:

Gamla-Carleby: kyrckioh. Kranck, mag. Mollerus,
mag. And. Chydenius.

Ny-Carleby: conr. Westzynthius, vice past. Fors-
häll, capell. Moliis.

Pojo-Past: kyrckioh. Lencquist, capell. Fonselius,
reet. Grundström.

Janackala past: kyrckioh. Idman, capell. Tenlenius,
colleg. Fontenius.

Tenala sacell.: mag. Joh. Avellan, mag. Nummelin,
mässpräst. Vidberg.

Längelmäki sacell.: Elfvenberg, Thormarck, Num-
melin.

Sievi sacell. i Calajoki: mag. Gummerus, mag.
Mennander, mag. Hydenius.

Nackila sacellan.: Granlund, mag. Carenius, Wal-
stedt från Nådendal.

Än lediga, hvartill snart komma förslag, äro: Hongi-
lax och Caruna. Til bägge äro en myekenhet sökande.

At Chydenius kom på förslag tili Gamle-Carleby
var, at åtskillige, som sökt det, åtrade sig, och sökte dels
Ny-Carleby, dels Janackala: nog lärer han ock kunna säja:
Aboae omnia venalia.

Til Janackala och Pojo sökte Nicander, squadr.
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pred. Berg, capell. Dickman, kyrckioh. Tålpo, som säkert
lära besvära sig; it. Virzenius här i staden, som redan
låtit Consist. veta, at hän besvärat sig.

Reet. Cavander kom ej på förslag, emedan hän ej
undergått past. examen; samma skedde med Juvelius,
Kikovius, conr. Bäck.

Capellan Tai Iq ui st i Carislojo är nyl. död blefven.
Past. Längman får i öfvermorgon fullmagt på Loppis;
ty valet är utlegat, och ingen har besvärat sig.

Vice past. Vegelius har fått nästan hvar enda röst
i Vesilax; får ock i öfvermorgon fullmagt; ty intet besvär
är inkommit.

Professorerne Nääf och Planman resa snart öfver
til Stockholm. Prof. Jac. Haartman har nästan i sinnet,
at ock fara djt, at lyssna, huru det låter.

Här hållas många anläggningar, hvad theologiae
adjuneturen vidkommer; sökande äro Avellan, Sileen,
Schalberg, Arelin; Schalberg har ej än disputerat,
men alla de andre; Schalberg opponerade vid alla; hän
var ordin. oppon. på Avellan, och ehuru hän fick öfver-
flödiga svar, var hän dock ej nöjd; utan, at skada sin
medsökande, vände hän sig tili auditor. och på svenska
sade, at de, som statuera pure natur, vore värde, at klädas
nakua, ställas för päla, och piskas, m. m., det var altså
malice och ej morale i hans upförande. Nu arbetar,
som säges, cammar. Qadolin, hos hvilken Arelin är
informator, derpå, at Arelin ändtl. skal komma på för-
slag; och i Stockh. skal af alla krafter arbetas til hans
fördel. Det är visst, at Arelin disputert under mig, och
kan vara en braf kari i annat; men nog tror jag, at hän
af alla sökande har minsta insikt i theolog. vetenskapen;
och at här deri nu behöfves en mogen, behöfver jag ej
säja, om ej annors stud. theolog. skal aldeles förfalla:
mag. Avellan har väl deri mästa insikt. Schalbergs
studium har detta aldrig värit; och hans character behagar
mig ej; at förtiga, det hän ej kan finska, och försam-
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lingarna sålunda blifva aldeles vanvårdade, til för öppet
hugg för fritänkare, att förtiga annat ansvar.

Haartman, Nääf och Billmarck träta om rectoratet.
Consistor. nödgas tildöma det Nääf, ehuru orimligit det
är; dock äro O. Pryss, Hasse! och Ross af den tancka,
at det bör tilhöra prof. Billmarck; det kommer, at remit-
teras til futur. Cancellar.

Högvördigste Herr Biskopens trägårdsmästare har
värit alt för beskedelig, sedän han i varas var i klämma;
i trägården ser braf ut. Häggarna ville jag gierna hafva
dadan bort. Sparisen börjar där blifva för gles, som ej
är at undra öfver, emedan han är för gammal; nog
kunde man nu här i höst, törhända, få mogna frö deraf;
men de blifva ändå intet så goda; det bästa vore, om
högvördigste Herr Biskopen i höst ville i Stockholm förse
sig med sparis frö af någon utvald art, och dem hijt för-
sända, då man i vår kunde anlägga en ny plantering;
jag har bedt mag. Collin at mot hösten än ytterligare
anhålla hos högvördigste Herr Biskopen derom. Jag vet,
at somliga i Stockholm hafva aldeles utvalda slag; alle-
nast man finge frön deraf.

På äppelträn blir detta år här på orten ej mycket frukt.
På stickelbärsbuskarna hafva maskarna i flera krydd-

gårdar detta år giordt nog skada. Högvördigste Herr
Biskopens trägård har ock fått sin känning deraf.

Hööväxten lärer blifva medelmåttig; ej för arm, och
ej för härlig.

Sädesväxten tyckes likna sig att blifva nog god, der
de i höstas fingo så i rättan tid och väderlek; ty der rågen
i höstas såddes sent eller i rägn, står den mycket gles.

Natten mot den andra hujus var så kait, at rimfrost
var om morgon på marcken; samma skedde i fiohl just
samma natt. Turckiska bönor och gurckor har deraf på
somliga ställen fått hugg.

Häradshöfd. Miödh har, sedän hän fick häradshöfd.-
fullmagt nedlagt sin syssla i rådstugan; staden har vahlt
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rådman Cask, at i borgm. Hagerts frånvaro förrätta
hans vices.

Den prästman i Vehmo, som en tid förrättade syslan
för capellan Pro-copaeus, och som i fiohl blef beskylt,
at i andras namn skrifvit til Consist. och klagat öfver
Procopasus, blef vid tinget dömt ärelös: och dog litet
därefter; hans brott var, at hän gifvit sig, at afcopiera
landtmätare chartor, sätta landtmätares namn derpå, och
ehuru galna de voro, narra bönderna, at köpa dem af sig.

Högvördigste Herr Biskopen lärer väl hört, at dom-
probstens äldsta dotter Greta Pryss är i välsignat til-
stånd; somliga säga, at fendr. Freudenfeldt är fader
dertil; andre, at mag. H iden; väre huru det vil, sä skal
det nu vara helt visst, at redan 2:ne gångor blifvit lyst
för henne och den sidstnämda, fast de flästa tro, at barnet
ej skal vara hans; hon blir i sin olycka lycklig.

Qottmarck är, til min fägnad, återstäld til hälsan.
Mag. Isaac Ervast är i dag hitkommen, at undergå
past. examen.

I morgon börjar taket af orangeriehuset täckas med
taktegel.

Mag. Li ndqui st, som var primus, disputerade pro
gradu under mig; han skref disput. så, at jag ej behöfde
tillägga, fråntaga eller ändra et ord; och han försvarade
den med den färdighet, at ehuru acten vahrade til kl. 2
e. m. behöfde jag ej öpna min mun til hans försvar, jag
har haft fåå sådana.

Framhärdar med djupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Abo d. 11 Julii 1769.

P. S. Denna morgon kl. 3 stod thermometern här i
staden 4V2 grad endast ofvan för frysningspuncten; då

172



1769 i/s.

den här emellan husen stod så lågt, är jag mer än säker,
at på landet, i synnerhet der kärr äro i nägden, det värit
nog Starck rimfrost. Jag bar flera gångor märckt samma.
Gud förskone oss för, at få höra något obehageligt.

47.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens höggunstige skrifvelse
bar jag haft den förmån at erhålla. Det loford högvör-
digste Herr Biskopen höggunstigast behagar tillägga mig
för orangeriet tilkommer mig ej; det tilhörer mäst alt vär
än varande rector, herr prof. Oadd: jag fick öfvertala
honom, at påtaga sig besväret, så vid materialiers uphand-
lande, som annat. Sedän jag mig föresatt, til min säker-
het för framtiden, at aldrig låta en styfver af de til plan-
tagerne anslagne penningar gå genom minä händer, utan
tyckt det vara rectorernas giöremål, bar jag härvid ej
annat gjordt, än endast, så ofta tiden tillåtit, sedt efter
arbetet, samt värit med i råd, burn det bäste kunde ske.
Nog tror jag, at vid materialier etc. något kunnat värit
bespart, eller at man kunnat få det för lättare, om jag
haft det om händer; ty alla äro ej så fallne, at knappa,
tinga, och höra efter bästa priset, som min vahna värit;
men sedän Commerce Collegium började fordra räcken-
skaper ända från första början, då plantage-medel utföllo,
ehuru samma räckningar redan förut blifvit .ingifne, höll
jag rådligast att mera' ej befatta mig med materialers
uptingande m. m., ty en elak kunde giöra anmärkningar
vid det, för hvilcket man dock förtiente stort loford. Sedän
nu en rector giordt början, att bestyra om sådant, skola
väl des successores få lof, at giöra så med, ehuru det tör

173



1769 Vs.

för somliga falla nog besvärht. I denna vecka lärer mäst
murmästare arbetet slutas, då kakelugnarna undantagas.

Vår rector prof. Gadd reste i förra veckan til Åland
på saltpettersiuderi förrättningar, och lärer, innan detta
bref hinner fram, redan giordt sin upvaktning hos hög-
vördigste Herr Biskopen, hvart hän från Åland ärnade
sig. Hän hafver med sig Consistorii utlåtande samt skrif-
terna rörande tvisten emellan mig och jurid. facult. samt
prof. Billmarck; både Consistor. och jag sökte i väras på
alt sätt förmå dem, att finna sig i den klaraste sak; prof.
Pryss var ock villig; men prof. Billmarck ville ej höra
af något sådant, ehuru ömt honom förestältes, at man
borde undfly på alt sätt, at ej onödigt vijs oroa hans
exellence, hvilket de medföljande protocoller nogsamt
utvisa. Jag lämnade sedän i deras behag, om de då ville
utlämna allehanda invectiver på ömse sidor; men de
ville ej lämna bort et ord; mig giorde det derföre lika.
Som altså saken kömmit så långt, så itererar jag min
dels här hemma mundtl. giorda, dels sedän skriftl. giorda
ödmiukaste anhållan hos högvördigste Herr Biskopen, at
hos illustriss. så begå, at et rättmätigt utslag må falla i
saken; mig giör lika, anten at få examinera publice med
dem, eller at blifva befriad från alt examen; men at
examinera, som härtils, det undanbeder jag mig på det
högsta; jag vil hafva mit hem i frid för en kitslig ung-
dom; Pryss och Billmarck rida väl på samma ord i
sin dem hedrande skrift, och säga, at vår ungdom bör ej
få samma tilvite; men Pryssens fönster etc., Billmarcks
rygg, kindben och peruque torde vitna af egen erfaren-
het, at en professor kan ock här finna en kitslig ungdom;
sådant vil jag gierna undgå. Niuter jag den justice, at
mig tildömes, att hafva rätt i min begäran, så giör jag
mig altid en point d'honneur, at hålla privata collegier
för de til Hofrätten sig ärnande, at giöra dem käcka;
men skulle mig påläggas det straff, att examinera som
förr, så skal väl ingen i den delen vårdslösare giöra sin
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sysiä än jag; mig skal då blifva lika mycket, om de kunna
et ord eller ej; ty ingen lag påbjuder mig, at för dem
hålla collegia privata särskildt, eller afhandla oecon. pubi.
hvar termin. Nog vet jag, at Billmarck, som nu är i
Stockholm, vet konsten, at hos illustriss. utmåla sin sak;:
men jag vet äfven lika väl, at högvördigste Herr Biskopen
förmår hos illustriss. tusenfalt mera än en Billmarck,
och uti högvördigste Herr Biskopens omvård och besty-
rande har jag öfverlämnat och öfverlämnar denna mig
mer än ömt rörande sak.

Ingen gång har jag värit så fattig på nytt som nu;
orsaken til en del är, at vi ej haft nägot rätt Consist.
eccles. på någon tid, emedan de flästa ledamöter äro på
landet.

Mag. Ervast gick med beröm igenom sin past.
examen.

Uti et af capellen i Ulfsby är capellan så rörd til
sinä sinnen, at församlingen begärt en substitut för honom
i hans lifstid; i brist af vigde präster togs mag. Gråå
dertil; hän gick mycket väl igenom präst-examen; men
är så utfattig, at hän ej än mäktat skaffa sig öfver til
Stockholm; ho skulle trodt, at Grååarnas penningar så
skulle försvinna?

Med klåckare syslor hafva vi rätt mycket besvär i
Concistorio; Somero klåckarsaken är i högsta gäsning,
Probsten Zidbeck vil med konst pracka på dem en
klåckare, och församlingen reser sig häftigt moot. Än
vidlyftigare utseende har klåckarbeställningen i Wirmo;
probsten Litzelius har låtit 21 stycken siunga, hvaribland
äro både präster och studenter; hän vil gierna combinera,
som förr, klåckar- och soknepaedagog-syslan; hän lyste
första gången til vahl, at församlingen finge af desse alla
utvälja hvem de ville; sedän ändrade hän det, och satte
af dem endast 3 på förslag, en präst och två studenter;
när valet gick för sig, gingo mästa delen af församlingen
aldeles förbi dem hän satt på valet, och folio med sinä
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röster på en gåsse i apolog. classen här i scholan, den
nemi, som sang i domkyrckan nådåret för sidsta cantorn,
och hade så grufvelig starck röst; när probsten ej velat
antaga den, bar församlingen kömmit in med en mer än
ovettig skrift mot probsten til Consistorium; saken är ej
än der företagen. Jag önskade alla klåckartvister vore
aldeles borta från Consistorium. Besvären öfver Jumala,
och många dylika ligga än i revision oafgjorda; det är
underkt, at de ej företagas.

Probsten von Olahn är i staden, och är än mycket
kryy; hän bullrar fasel. öfver, at Consist. ej gifvit honom
soknadjunct; men jag har så godt som mathematice be-
vijst honom, at hän sielf är orsaken dertil.

Men hvad skal jag nu begynna tro om den ärliga
mannen archiat. Linnseus? Efter högvördigste Herr Bisko-
pens höggunstigste föranstaltande sände hän oss frö i
våras, dels utländska från de varmare verldenes orter, dels
utländska sådana, som tola vår himmel. Jag sådde med
mycken sorgfällighet bägge slagen; af de från varma orter
har en god del kömmit upp; men helt annorlunda med
dem, som tola vårt climat; för desse utvalde jag det bästa
ställe til situation i hela trägården; dijt skaffade jag ut-
vald jord; jag använde en hei dag, at utplåcka och af-
söndra hvart frö från det andra; satte dem som kåålfrö,
anten diupare eller grundare, alt efter deras storlek; jag
lät vatna dem tilräckeligen, och dessutom hafva vi haft
täml. tilräckkt rägn denna sommare. At så mycket mera
vara säker, har jag sielf med egen hand [ränsat] denna
sommare, och det bägge gångorna; jag tror mig känna
ogräsen här så väl som någonsin herr archiat. Linnaeus,
eller Upsala acad. trägårdsmästaren; så at altså ingen af
de sådde örter blifvit uprykt: jag har just med flijt tagit
på mig detta besvär, at jag så mycket mera skulle kunna
vara säker om fröns godhet; men oacktadt alt mit bemö-
dande, har jag ej fått öfver 4 slags växter upp; sängarna
stå hei nakna och det grämer mig på visst sätt at den
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bästa delen af trägården blef så illa använd, jag bar den
förmätna tanckan, at på kali jord skal jag kunna få örter
upp så väl och så snart som någon annan, herr archiat.
Linnsus ej undantagen. Corollarium af detta är endera
följande: anten bar hän ej haft andra än gamla odugliga
frö at gifva; eller fick hän i fiohl sinä frön ej väl mogna;
eller bar hän trodt, at emedan jag blifvit präst, jag nu
mera ej hade särdeles lust för botaniquen, utan skötte
den som ett bivärck, och derföre ville hän med flijt en-
dast skicka det som intet dugde, emedan hän trodde, det
jag icke stort skulle vårda dem. Jag kunde hafva någon
anledning til denna sidsta slutsats: ty sidsta gången hän
sände mig frön, voro de just sådana som nu; och har
jag af en viss, som par år derefter var i Upsala och
berättade honom, at jag sagt, det hans frön värit odugliga;
när hän det hört, har hän ledt rätt godt; men ingen ting
sagt. Jag har ej ännu tackat honom för desse frön; och
det har jag med flijt giördt; ty jag har velat i det yttersta
vänta och se, huru och om de komma upp; derföre får
hän ej af mig än bref på par veckor; sedän vil jag, dock
ganska höfligt, säga honom, huru hans frön här velat
upkomma m. m., men, tör hända, hän hade i hast ej
bättre.

Nu använder jag en eller flera timar dagl. på min
Americanske resas renskrifvande, och ärnar jag ej stadna
dermed, om Gud unnar mig hälsan, innan jag får den til
slut; jag har satt mig före, at under brådaste arbetstiden
under sielva terminen, lämna dagl. detta arbete sin tima,
om ej flera. Men jag fruktar endast, at de återstående
delar bliva lika många som de redan utkomna, ehuru jag
ändå lämnar bort 19/20 delar af det jag har uti manuscript.
Jag har nu just som en eld, som bränner mig, innan jag
får detta arbete från mig.

Olivecreutz vil hafva jus patronatus i Caruna;
hän har lagt in derom til Consistorium.

1 denna vecka lärer man här giöra början med råg-
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skörden; den lärer detta år ej blifva så god som i fiohl;
ty på många ställen står den mycket gles. Kiölden, som
var natten emellan d. 1 och 2 Julii, har i Lundo, Pöytis,
S:t Martens sokn, Vahto, Rusco, och på somliga ställen i
Paatis giordt täml. skada på de rågåkrar, som ligga i
granskapet af kärr; dock skal skadan ej vara så stor, som
den i början utropades före. Kornet och ärterna stå på
de flästa ställen härliga. Höväxten har på ängarna på
fasta landet värit sämre än i fiohl; men i skärgården
merendels så god eller bättre. Af förr omrörde frost
togo lingonblommorna den stöt, at vi få mäst inga af det
bäärslaget på flera ställen. Af äpplen blir här öfver alt
ganska litet i år, och äfven så af kersbär, samt än mindre
af plommon.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 1 Aug. 1769.

P. S. Prof. Nääf lärer nu vara kommen til Stock-
holm; Lindegren och hän äro i Starck process angående
Nädendals prästgårds arrende. Lindegren hade af lands-
höfdinge ämbetet utvärckat sig förbud för prof. Nääf,
at ej vid 20 d:r silhmt vite få resa härifrån orten; men
Nääfen brydde sig ej derom, par dagar efter hans afresa
inlade Lindegren äfven hos Consist. acad. om förbud;
men då var Nääfven borta.
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48.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens 2:ne högtvördade skrif-
velser har jag haft den aran, at inom kort tid upbryta.

Hans Kongi. Maj:ts utslag för Hongas unga rust-
hållaren, hvilcket låg i det sednare brefvet, har jag lämnat
til Maanpäärusthållaren Petter; hän fägnade sig obeskrifve-
ligt deröfver, bad anmäla sin diupaste vördnad och tack-
sägelse, och lofvade med det första lämna til mig de
30 d:r, som högvördigste Herr Biskopen för honom utlagt,
hvilcka penningar jag påtog mig at til Stockholm öfver-
styra; än har hän ej värit här; men om hän dröjer, skal
jag väl som af mig sielf göra påminnelse derom. Eljes
hade jag väl långosedan giordt min allerödmiukaste up-
vaktning hos högvördigste Herr Biskopen; men brist på
någon ting af värde, at skrifva om, har hällit pennan ur
handen på mig. Nu skal jag söka, at skrapa ihop et och
annat, at på någon minut förskingra högvördigste Herr
Biskopens riksdagsbekymmer.

Kyrckioherden Achrenius i Nousis afled med döden
i förleden vecka; hän var om aftonen frisk, och som hän
förnam, at hans tienstefolck försummat hålla aftonböön,
gick hän och förestälte dem samma deras stora försum-
melse och otacksamhet mot Gud; begaf sig sedän i sin
egen kammare, at giöra sin böön, hvarmed hän continue-
rade tils hän hunnit läsa något af bönen Herren välsigne
oss; då fick hän slag, och dog hastigt. Jag tycker, at hän
aldrig kunnat önska sig en behagligare död, än do just i
bästa samtal med sin Gud.

Capellan Bång i Lundo är nu lila siuk; hän för-
rättade massan i Lundo sidstledne Michaelis dag; men blef
mot slutet så siuk, at hän måste gå ned från altaret och
låta föra sig hem; nu skal hän ligga så upsvälld som en
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stock, och vara föga hopp, at hän skal kumia komma
sig före.

At apologisten Arvolander i Uhleå är död, lärer
högvördigste Herr Biskopen veta; flera aro redan sökande;
bland dem är mag. Montin den äldsta.

Adj. Kruse bar nu fått fullmakt på sacell. i Uskela;
Wide 11, som besvärade sig, måste återkalla alt, och blef
af urtima tingsrätten pålagd ansenl. böter.

På Kaxkerta har mag. Utter, som var adjunct åt
kyrckioherden i Rimito, fått allas röster enhälligt.

Sammanledes har Elfvenberg i Längelmäki fått
enhälligt allas röster til Cuorivesi sacellanie.

Uti Nerpes är processen slutad om olagligheterna
vid rösters samlande; alla prästmän, som voro angifne,
aro befriade, och Cneiffen böötfäld; förslaget sändes
nästa vecka til Konungen.

Gamle capellan i Brunckala, Montins svärfader,
skal nu gifta sig; det är redan 2 gångor lyst för honom
och klåckar-änckan i Nummis; men hans barn hafva för-
budit vidare lysning, emedan de icke än blifvit afvittrade.

Vahlförrättningen öfver capellans beställningen i
Tenala är ock inkommen; på förslag voro l:o capell.
Dickmans måg den äldsta af Avellanerne, 2:o mag.
Nummelin, som är adj. i Nummis, och 3:o mässprästen
Widberg; det tyckes, at mag. Avellan, som så länge
tient i församlingen bort få de flästa röster, hälst hans
competitores aldrig förut vore sedde i Tenala, och kunna
ej heller brösta sig af särdeles prediko- och mässe-gåfvor;
men detta oaktad fick Nummelin 43 mantal, och Avellan
endast 39. Widberg fick 0; orsaken härtil var, at vissa
af herrskaperna ligga der i krakel med probsten von
Qlahn; och då de förnummo, at probsten von Olahn
recommenderade mag. Avellan hos församlingen, satte
de sig före, at spela det tilbaka, och begingo saken så at
rösterna folio som förenämt är; dock torde Consistorium
kunna hielpa Avellan, at ändå vinna.
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Denna sommare har jag ibland värit en mycket be-
tydande man. En gång var jag i par veckors tid pro-
pro-pro-rector; sedermera har jag par gångor, hvardera
gången par veckor, värit v. praeses Consist. eccles., hvilcken
sysiä jag och nu förrättar; förra gången var jag half-ann
vecka både vice praeses, consistorialis, och hela Consistorium
allena, dä notarien och pedellen undantogs.

D:r Qadolin är nu rest til Biörneborg med sin äldsta
son, at sätta honom der i trivial-scholan; hän vil ej hålla
honom här hemma, emedan hän tror, at anten hän eller
hans moder torde då ibland klema med honom; gåssen
kommer at hafva kost och kammare hos reet. Brander;
d:r Qadolin ärnar låta honom nu blifva der ständigt
först et år, utan at under den tiden nägon gång få
komma hem.

Herr archiat. och riddaren von Linne har nu i höst
sändt til mig en myekenhet med utvalda frön; och lofvar
än flera; med nästa post skal jag hos honom vidlyftigt
aflägga min tacksäjelse. Skulle högvördigste Herr Bisko-
pen få se honom, så vore väl, om högvördigste Herr
Biskopen på Academiens vägnar erkände denna hans
godhet.

Jag hoppas, at högvördigste Herr Biskopen ej för-
glömmer, at sända til sin trägård, frön af något utvaldt
slag sparis, som i vär kunna säs.

Orangeriet är nu til 2:ne rum färdigt, så vi nog braf
kunna tils vidare hielpa oss.

Rågväxten var denna sommare på de mästa ställen
nog svag, emedan folcket förledet år måste såå i myeken
väta; hos de flästa har den mäst värit så, at de endast fått
halfparten mot det de fingo i fiohl; men kornväxten har
värit härlig. Nu står rågbrodden på åkrarna öfveralt så
vaeker, som man någonsin kan önska sig, och ehuru
augusti mänad var nog våt, fick dock folcket så i ganska
tienlig väderlek och jordmån. Rågtunnan säljes här nu
til 42, 45 ja ock til 48 d:r kopp;mt.
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Om den stora tvist, som är emellan probsten Litze-
lius och Wirmo församling, angående Idäckare-syslans
besättande derstädes, menar jag mig skrifvit i mit sidsta.

Kyrckioherden Beckman i Töfsala bar såldt til prob-
sten Miödhs måg Finkenberg sit rusthåld Wikom i
Nagu, och derföre fätt några och trettijo tusende daler
kopp:mt.

Vid urtima tinget öfver Lindsten i Merimasko slöts
saken så, at Lindsten blef dömd ovärdig, at vidare vara
präst; Consist. har förordnat mag. Aarnberg, at i medler-
tid nu förestå syslan, tils man ser, huru Hofrätten vidare
afgiör saken.

Commissar. Grundström är väl hemma på Kärsä-
mäki, men har ännu vakt hos sig för sin krono-ballance
skada är, at ehuru hän måst dagl. betala vakten, bryr hän
sig dock icke det minsta, at lägga handen vid, at utreda
sinä räckningar; utan tager dagen som hän kommer; hän
tyckes vara nog desperat.

Major Wallwiks fru börjar nu för ofta blifva svag
til sit förstånd, för någon kori tid sedän sprang hon från
Heickilä mäst naken; endast at hon hade et lakan öfver
sig; och i den tilställningen vandrade hon igenom en del
af staden. Det tros, at majoren blifver tvungen, at söka
skilnad.

Til Tavastkyro sacellanie är ej än förslag uprättadt;
en väldig skara är af sökande; adj. minist. derstädes vår
gamle Forss är alt för angelägen, at få komma på för-
slag; nog kunde hän behöfva det; men det lärer vara
svårt, at få mm åt honom på förslaget: ty jag har sedt
efter och finner, at af de sökande äro 9 stycken, som
hafva mera meriter än hän, och af dem somliga, som
hafva mer än dubbelt så många tienste år, jag har sagt
honom svårigheten; men hän har svarat: vore högvördigste
Herr Biskopen hemma, så komme jag visst på förslag.

Hospitalsprästen Cavonius i Siälö lefver alt för illa
tilhopa med sin hustru; vore jag ej så närä slägt med
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henne, så sade jag, at hän är värre än en hedninge; men
nu har jag ej vitsord; skada, at sådana blifva präster; men
ho kan se folcket längre än til tänderne. När Cavonius
kunde så behändigt bedraga probsten Miödh, i hvars
huus hän dock värit så lång tid; hvad skulle hän då icke
kunna giöra med andra?

Kyrckioherden Ullner i Lehmo processar med sokn-
adjuncten derstädes, och vil hafva alla pastoralierna, sedän
Elgens tienste år gick ut, det är, et eller par år förut,
innan hän fick fullmagt på pastoratet.

Ifrån den tid jag började hålla meteorol. observa-
tioner i Åbo, det är, ifrån början af Sept. 1751, hafva vi
aldrig här i Åbo haft så tidigt så Starck frost som detta
år; d. 7, 8 och 9 Sept. stod therm. under frysningspuncten;
och var hän den B:de Sept. kl. 5 f. m. 3 grader under 0;
detta giorde, at alt som i kryddgårdar fans, och var hälst
någorlunda kinkot, blef aldeles ruinerat; de, som hade
tobaksåkrar häromkring Åbo hade mer än stor skada
härigenom.

Nu måste jag stadna, sedän jag rört ihop hvarje-
handa, och fört det fram, alt som det kömmit mig i
minnet, jag mins ej något mera af värde. At anten blifva
admitterad, at publice examinera juris stud. eller ock
at aldeles blifva befriad från alt examen med dem, är
hvarom jag allerödmiukast anhåller, och ej nog trägit
annalla kan.

Framhärdar til stoftet

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 3 Octob. 1769.
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49.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu bar Hongas lämnat til mig de 30 d:r kopp:mt,
soin högvördigste Herr Biskopen för honom i Stockholm
haft besvär at utlägga; de samma får jag nu den aran, at
här innelyckt til högvördigste Herr Biskopen öfverstyra.
Eljes bådo så samtl. Hongas, som Maanpää mig, at hos
högvördigste Herr Biskopen anmäla deras allerödmiukaste
tacksäjelse.

Nu är ändtl. illustrissimi decision ankommen i tvistan
emellan Pryssen och mig angående examen med juris
stud. Så snart förleden våhras et stycke på Maii var för-
flutit, så var ej svärt för mig och flera af min tancka, at
se utslaget; det är sådant, likasom Billmarck hade giordt,
om hän fått förestafva det. Jag tilstår, at jag nog rördes
deraf i början; men nu roar jag mig deråt, samt åt min
svaghet; til uplysning af ordet min svaghet får jag lof, at
heratta, at så snart i fiohl tvisten om examinerandet up-
kom, började jag med mer är. trägen flijt utarbeta den
delen af oecon. publica, som jag skulle läsa privatissime
för jur. stud. och deri de skulle examineras; jag mente
visa, at de ej skulle hafva af mig mindre nytta, än af
Pryss och Billmarck; med det arbetet sysselsattes jag
hela sommaren; alt var bestyrckt af våra förordningar, at
jag derföre rätt trägit bladrade Modees värck igenom;
och at giöra det behagligare, var af resebeskrifningar in-
ryckt, hvad andra länder tagit för steg til deras tilväxt
och styrcka; jag hade redan utarbetat oecon. pubi. politica,
oecon. pubi. urbica, eller det en politie borgmästare bör
veta, och oecon. pubi. ruralis, och det utgiorde in quarto
med min tätä styl inemot halfannan tvärhands tiocklek;
det' öfriga ärnade jag framdeles utarbeta; men när noticen
kom om utslaget, och at ej jag var aktad värdig, at exa-
minera lika med dem, anstälte jag deröfver en illumina-
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tion; jag tog mit arbete, hvarpå jag så trägit arbetat 2/a åhr,
lade det i kakelugnen, drog upp spieldet, tände elden på,
och lät alt vandra; jag hade en väldig stund at röra i
papperen, innan alt hant brinna väl upp; så reste det.
Nu sedän stormen sagtat sig, tycker jag väl ibland illa
vara deröfver; men åter tänker jag: det var hurtigt giordt;
och i raillerie tröstar jag mig så: om det blifvit obrändt,
bar, tör hända, några få jur. studiosi fått del deraf; men
nu är det vida kringspridt; ty som röken fördes med
vädret vida omkring, så bar mit collegium vandrat vida
vägar. Annat kunde så vara, men mit arbete öfver oecon.
pubi. urbica ångrar jag nog; deri var en sådan myckenhet
införd öfver oecon. anstalter til städers floor giorda på
flera ställen i verlden; men det är nu för sent at ångra;
och sådant arbete ärnar jag aldrig mera plåga min hierna
med. Jag bar förr sagt, huru jag nu ärnar examinera jur.
stud. De hafva mycket at lägga sig på; derföre vil jag
för min del ej betunga dem för mycket.

Caplan Horn e n i Eura dog nyl. af vattusoot; andra
ändringar hafva här ej timat.

Unge Reinius bar i Storkyro fått så godt som en-
hällig kallelse; tiden til fullmagten är ock nu förliden
utan besvär, så att den nu utgifves så snart notarien
hinner upsätta den.

Den af Avellanerne, som är hos öfverhofpred.
Orunnerus, är nu inne som bäst, at undergå past. exa-
men; hän ärnar söka befordran vid regementerna.

Hans fader, vice past. Avellan i Nummis bar ny-
ligen värit i träta med sin kyrckioherde domprobsten; så
at den sidste måste besvära sig öfver honom i Consist.
Avellan bar sagt, at som domprobsten hade tienstfrihet,
så hade hän mera ej, at giöra med Nummis församling;
i sidsta Consist. måste Avellan derföre in, at emottaga i
Consist. bannor och varning.

Nu börja vi åter tänka på, at uprätta lazarets lotterie
igen; domkyrckiosysloman Deutsch bar utarbetat planen;
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den blir endast halfparten så stor som förr; man söker
undfly ali onödig betiening, som drar bort med mästa
vinsten. Deutschen vil ej sielf vara director, utan endast
notarius; rhag. Welonius torde påtaga sig directeurs-
skapet, i samräd med Deutschen; man torde framdels fä
något omständeligare namna för högvördigste Herr Bisko-
pen om anstalterna.

Aldrig har, sehn jag kom hit til Åbo, vintern börjat
sä tidigt som i åår. En stor del af trägårds höst-arbetet
blef ogiordt. Aldrig mins jag någon så torr höst: våra
brunnar äro redan mäst så torra som midt om sommaren;
hvad skal då ske i vinter, om ej rägn än kommer? Vi
förgås då af vattubrist; quarnnöden är ock ganska stor.

Mag. Qråå, som blef examinerad at blifva hielp-
präst åt en capellan i Ulfsby sokn, har ej, för medellöshet
mäktat resa til Stockholm til ordination; nu är så sam-
tyckt, at han med predikande hielper så länge samma
capellan, och väntar med ordination tils högvördigste
Herr Biskopen kommer hem. Eljes har man förr trodt,
at heta här på orten Gråå, och vara medellös, vore et
paradoxon.

Annat nyt vet jag nu intet denna gång.
Framhärdar til stoftet

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 10 Novemb. 1769.
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50.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Ehuru några veckor gått förbi, sedän jag sidst hade
den förmån, at med bref upvakta högvördigste Herr
Biskopen, bar likväl under den tiden ganska litet passerat,
som är värdt at nämnas. Jag skal dock söka ihop något.

Vice pastor Appelgren frän Paldamo genomgick
sidstledne onsdag pastoral examen med mycken färdighet.
Emedan föret var godt, ville hän nu nyttia det, at giöra
från sig denna sysslan; hän fruktade, at om hän upsköte
dermed ti! det just behöfdes, torde föret, årstid och andra
omständigheter giöra det arbetet nog svårt.

Vid lazarets lotteriet är ej ännu mera tilgiordt, än
Consistorii och mit förra bref innehålla; endast at uti
circulair bref är prästerskapet anmodat, at söka förmå sinä
åhörare, at i hvar månad taga et visst antal lottzedlar;
men detta lärer, efter min tancka, lättare kunna föreslås,
än practiceras:

Nu aro 2 arck upsatte til finska bibelen, som i början
af nästa vecka komma at afdragas: probsten Litzelius
har öfverupseendet öfver det, det är, hän går förut
igenom hvart capitel, och anmärcker de ställen, der anten
är något tryckfel i förra edition, eller feel mot finska
språket, eller för långt afvikande från grundtexten; desse
öfverses och undersökes derpå i Consistorio och remit-
teras så til tryeket. Hans son unge magister Litzelius
har upseende öfver correcturen; hoo den andra blir, kan
jag ej säja; probsten Litzelius har föreslagit mag. Num-
melin; men vice past. Wirzenius har kömmit in til
Consistor. med en skarp skrift både mot Litzelius fadren
och sonen och säger, at ingen tarfvade denna förtiensten
bättre än hän, Wirzenius: nog är det sant; men Wirzenii
envisa hufvud, i synnerhet i finskan, afskräcker en hvar,
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at lämna correcturet i hans händer; och som hän förut i
någon annan sak stött sig med Hisingen, så vil Hisin-
gen på intet sätt hafva at giöra med honom. Hisingen
ärnar uplägga 4000 exemplar, och dem alla på tryck-
papper; als inga på skrifpapper; men en del, som vela
hafva på skrifpapper, äro missnögda härmed; får se, om
det ändras.

Kaxkerta kyrcka är nu färdig, och kommer at invigas
nasta söndag. Slåttskyrckioherden är af Consistorio up-
dragit, at förrätta den sysslan. Man ville, at jag skulle
giörat; men min svaghet i finskan afskräckte mig.

Mag. Rothovius har blifvit capellan i Hongalax
i Eura.

Uti Nackila capell har värit vahl; doct. Lebells
adjunct Granlund och mag. Carenius dragas om plu-
raliteten af röster; hvardera uttyder voteringen til sin för-
del; och hvardera bestrider riktigheten af en hop den
andras röster. Vahlförrättarens förklaring är infordrad.

På et halft är, eller mera, har ingen här anmält sig
til ordination, och ingen har begärt någon oordinerad sig
til hielppräst. De samla endast krafter tildes Oud hielper
högvördigste Herr Biskopen hem.

Sökande til Nousis äro ej flere, än vice past. Vir-
zenius här i Åbo, och adjuncten Thoren i Lojo.

Munselius lärer hädanefter nödgas vara mehra
vahrsam, at ej forcera sig för mycket i predikande. För
par söndagar tilbaka, litet efter det hän begynt predikan,
började hän blöda näsblod; hän sökte väl hämma den,
men måste dock litet efter hän läst evangelium, sluta sin
predikan, och gå ned och hem, sedän hau förut fullblodat
sin krage, och en god del af sin koft. Nu är hän bättre
igen. Hans fru tog sig så illa, när hon fick se honom så
komma hem, at hon några få dagar derefter frambragte
et dödföddt barn til verlden.

Nu har Consistorium afgiordt Wirmo klåckare saken
til probstens fördel, så at studenten Bange blifvit för-
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klarad för klåckare, och scholgåssen i apologist-lexan
dömd oskickelig dertil. Gåssens patroner, hara bönder,
skola ärna sig til Kongs vidare med saken. Nog tror jag
Consistorii beslut blir stående, hvart de ock vela vända sig.

Ti! apologist-syslan i Uhleå är redan en stor svärm
sökande; men Consistorium bar beslutit, at lämna den
saken til högvördigste Herr Biskopens afgiörande vid hem-
komsten; änckans nädär går ock först in nästa Maii.

Interessenterne i gamla tobaksfabriquen härstädes
hafva nu börjat process mot Baehr, som värit hufvud-
man deri, och på flera år icke lämnat dem någon inkomst
deraf, utan tvärt om giordt dem skyldiga. Consistorium
måste ock taga del i denna process för de fattigas andel
skull här i staden och Nousis, som til följe af Alleenska
testamentet hafva hvart år at niuta 6,000 d:r; men på
några är fått als intet. Interessenterne hafva samtl. tagit
mag. Calonius til sin fullmäktig; hän är ock af Consistor.
och Nousis sokn anförtrodd, at bevaka de fattigas rätt.
Eljes är Baehr nog mycket siuklig, at hän svårl. sielf kan
utreda saken; somliga sägas gå så långt, at de tro, det
Rothsten har köpt Quidja til en stor del med fabriquens
penningar.

Häradssynen i Längelmäki har dömt, at det ställe,
som förledit år landshöfdingens och Consistorii fullmäktig
föreslogo at bygga den nya kyrkan på, är dertil det alra-
tienligaste.

Herr generalen och commendeuren Baron Ehren-
sverd har värit så nådig, och låtit min k. son få blifva
corporal vid lifdragonerne med de vilckor, at hän gått
in i accord vid den öpning, som blef i regementet efter
herr öfversten Sprengporten, då flera, som voro i tour,
troppat opp, och Pryssens son, som för et halft år til-
baka blef corporal nu avancerat til cornett. Så hastigt
språng väntar jag ej, ej heller ville önska för min son:
hän kan först tienä någon tid, och lämna de mera för-
tienta förträdet.
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At jag är högst missnögd med Cancellerens utslag,
har jag förr berättat; och dervid blir jag. En annan gång,
när Riksdag tilstundar, kan Cancelleren anmoda Pryssen
och Billmarck hielpa til, at skaffa goda riksdagsmän;
de äro honom mera obligerade än jag. Hans exell. r.r.
Hermelin hade, så myssa som han var, gifvit et sundare
utslag.

Framhärdar med diupaste vördnad til min död
högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och

Procancellariens
ödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Abo d. 8 Decemb. 1769.

51.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Den Högste förläne högvördigste Herr Biskopen
et välsignat och godt nytt år, samt låte högvördigste
Herr Biskopen öfverlefva det och många många påföl-
jande i ali sielfbegärlig sälhet til Ouds dyra församlings
och fäderneslandets törmän och stöd!

Nu hafva vi på något mer än 14 dagar icke haft
någon post från Stockholm; dock som kiölden nu en tid
värit nog sträng, och folck i dag kömmit körande öfver
Erstan från Nagu, så hoppas man, at passena snart lära
hålla, och tora oss posten tilhanda.

Major Lode ankom hjt juldagen postvägen öfver
Åland från Stockholm; öfver hafvet har hän haft det här-
ligaste väder hän kunnat sig önska; men sedän öfver
passen har hän haft mer än svårt, och ibland värit nästan
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i lifsfahra. Hän afreste härifrån tredje dag juul hem til
Tavasthuus.

Här är nu rätt litet nytt at heratta. Capellan i Ingo
mag. AI an us är med döden afgången. Inga andra döds-
fall äro här timade i vårt stånd.

Prof. Ross bar mistat sin svärmors syster, den 80
års gamla lilla hopkrumpna jungfrun, som i flera år värit
hos honom: hon dödde julafton, och fördes tredje dagen
til Lundo, at begrafvas.

Sökande til Nousis hafva sig anmält Wirzenius här
i staden; des broder, som var på förslag til Säxmäki;
Borenius i Tammela, och soknadjuncten Thoren i Lojo.

På förslag til S:t Mariae adjunctur äro upförde
Rhyselius, Pedelius och Zidbeck.

Från Protocolls-Deputation hafva vi fått 7 puncter,
at i Consist. eccles. förklara oss öfver: de äro alla för den
tid högvördigste Herr Biskopen var vid förra Riksdagen.
Sä mycket jag kan begripa, äro de puncter icke svåra, at
förklara sig öfver. Eljes hafva vi förut haft derifrån en
annan punct, at förklara oss öfver, neml. hvi Consist.
styrkte til dubbelt nådår för mag. Vilh. Rosses äncka,
då Haartman med sit votum sökt bevisa, at hon icke
vore berättigad dertil. Förklaring deröfver är redan af-
gången, och har Consistorium deri bevist, at Haartman
sagt osant i sit votum.

Til Concist. acad. har än intet något kömmit från
Protocolls-Deputation; och som Riksdagen snart lärer
slutas, så hoppas man i nåder blifva förskont denna
gången.

I går efter middagen var elden löös i Qarbergens
mindre krog; men blef Qudi lof snart släkt.

Hagman Wallenstierna reste för juul til sin svåger
i Nyland; en timma ungefär sedän hän rest hemifrån kom
elden löös i en liten byggning på hans gård, hyilcken
byggning bran upp; lyc.ka var, at elden blef hindrad, at
ej siippa til hans stora byggning. En hop med höns
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bran då tillika upp, samt en hop husgerådssaker, och
några äppelträn i trägården.

Muru skal man framdeles kuuna få bijstockar hijt
från Sverige? Högvördigste Herr Biskopen tänck nu derpå;
jag går gierna i betalning för en.

Huru vore det giörligit, at kunna til nästa vår få
goda hvita mullbärs frön hijt? Herr doctor Haliman
torde nog veta utväg dertil, när man här bestode utgifterna
vid posten. Törs jag allerödmiukast anhålla härom.

Doctor Oadolin var för 14 dagar tilbaka ansatt af
sin gickt; den slog sig upp i hufvudet, at hän i par dagar
mäst slumrade; med mycken möda fick Haartman den
derifrån tilbaka; nu är hän fulleligen återstäld til hälsan;
men vågar sig ej ännu, at gå ut.

Jomala församling på Åland har enhälligt komit in,
och begärt Dahlgren til qvartus på förslaget; än har
Consistorium icke yttrat sig deröfver. Rossen och jag
äro jäfviga deri.

Här talas öfver alt om, at lagman Wallenstierna
och hofrättsrådet Ehrenmalm skola byta sysslor mot
det den förra skal få 20,000 d:r emellan; det säges ock
at Hofrätten icke skal vela gå in deruti på andra vilckor,
än at Wallenstierna skal blifva yngsta assessor.

Thomasmässodagen firade en Fock och fröken Reh-
binder deras bröllop i Wehmo; och andra dag juul
giorde samma vice häradshöfdingen Synnerberg och
mademois. Humle i Wehmo hos häradshöfd. Sacklen:
til det sednare äro utreste hela hofrättsrådet Ignatii
herrskap.

Capt. Vetterhof har i flera år väntat se sin fru
lijk, emedan hon hela tiden, i synnerhet sidsta sommare,
värit mer än svag; men anten det nu är til hans frögd
eller , så är hon mot hans förmodan blifvit så frisk,
som hon på 12 och flera år ej värit; hon som i så lång
tid hållit sängen, giör nu resor omkring i landet. När
hän i höstas sidst var i staden, och fohr hädän hem,
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tänkte hän finna henne lijk på bordet; men hän har sagt,
at hän blef förfärad, när hän kom hem, och mötte henne
på gården, som frisk kom och tog emot honom.

Nu är folcket vid Academien så beskedeliga, at
giöra sinä syslor trägit och trogit med disputerande för
stipendiarier, och stipendiariers examinerande, at det är
lust at se. Således kan man likväl uträtta godt.

Besvären öfver Ny- och Gamle-Carleby, samt Pojo
förslager äro långosedan af Consist, förklarade och öfver-
sände; men än har intet från Konungen något utslag fallit.
Från Sievi i Österbotn har en del redan i Augusti månad
gifvit Consist. tilkänna, at de gått öfver til Konungen
med besvär; men inga besvär äro ännu med oss com-
municerade.

Wirmo boerne gå til Kongs med besvär öfver Con-
sistorii utslag i deras klåckar-sak.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 29 Decemb. 1769.

52.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 12 hujus har jag haft den aran, at upbryta. Gud
uppehålle högvördigste Herr Biskopen vid sielfönskelig
hälsa under de oroliga stunder, som der på orten nu
ibland kunna förefalla.

Nu vågar jag åter komma, och narra högvördigste
13
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Herr Biskopen, at stiäla bort några minuter från mera
angelägna giöremål med minä lappris afhörande; det be-
står alt i mindre värda små nyheter.

Först vil jag komma til våra Consistorii giöremål.
Förslaget til Mässuby och Tyrfvis pastorater aro väl redan
förehafde, men dock ej justerade. Pä förslag til det förra
aro upförde: rector Grundström, comministern Lilius i
Cangasala och [ ] deruti hafva vi alla värit enhäl-
liga. Men i förslaget til Tyrfvis hafva vi delt oss; när
det togs före, sade jag, at ehuru många sökande dijt aro,
giör förslaget sig dock lätt; ty kyrckioherdarna Hedeen,
Enberg från Sastmola och vice past. Wirzenius från
Tyrfvis, som på 41 året värit präst, voro vida vägnar de
äldsta. Enbergs meriter gå upp mot 60 tienste år, men
de andre sade, at det ej giorde sig sä lätt; det kom då
til votering; jag fick endast Haartman med mig; men
Nääf, Ross och Mesterton folio på Wirzenius, kyrckio-
herden Idman och regements past. Indren; prosten
Idman och past. Indren voro då i staden; jag kan ej
begripa, huru de andre vela försvara sit giöremål, i fall
det klagas, som det säkert sker; nu måste vi adjungera
någon eller par, ifall de andre fortfara: dock tyckes på
deras tai, som de torde besinna sig.

Til Längelmäki och Keuru äro ej ännu förslag up-
satta, emedan capell. Holmberg eller Holmqvist i
Kimito är sökande til bägge; hän har blifvit präst 1742
å 1743, säger sig undergått past. examen; men i proto-
collen fins ej derom; det finnes väl et examens memor.
protocoll af Johnson; men så otydeligit, at ingen ting
deraf kan begripas. Som ingen af oss känner honom,
och hän af alla säges vara en frater ignorantise, så är hän
nu ånyo kallad in til past. examen.

På förslag til Warsala sacellanie äro Rhyzelius,
mag. Nummelin och Hildeen.

Til Tammela adjuncturer äro på förslag; til det ena:
Pedelius, Bergrot, Alander; til det andra: Ansten,
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noch den som är adjunct åt capellan der, hvilcken Tam-
mela boerne vela hafva til den syslan, och än en annan,
den jag ej mins; men delta förslag är ej justerat.

Kyrckovärden Deutschs siuklighet tager til; hän
kan ej komma ur sängen, om ej 2:ne lyfta honom; nu bar
hän lagt in til Consist. och begärt afsked från syslan, mot
det hän förbehåller sig af cronospanmälen 40 tr; de än
öfriga 8 tunnor lämnar hän åt successoren; noch förbehåller
hän sig alla cronopenningarna, samt 700 d;r kopp:mt af
sportlarna; vidare frihet med liusens giörande och lin-
klädernas tvättande för domkyrckan samt oblaters giö-
rande; detta alt förbehåller hän sig i sin lifstid och under
nådåret efter honom för hans fru. Doct. Gadolins adjunct
mag. Enlund är den, med hvilcken hän accorderat, och
som vil ingå alla desse vilkor; men choralis Lauraeus
har ock inkommit och vil äfven ingå i alt samma vilckor.
Nu har Consist. lämnat Deutschen tid, at betänka sig,
om hän vil taga sig substitut, och än sielf vara ansvarig
för alt; dock torde hän svårl. kunna giöra det, emedan
hän nu är så siuk af sin svåra gikt, at hän ej mer kan
sielf skrifva eller förestå sin sysiä. Consistorium vil gierna
upskiuta med detta måls afgiörande tils högvördigste Herr
Biskopen kommer hem.

Rector Wetterblad är fullkoml. återstäld til häl-
san igen.

Uti hvad uselt tilstånd prof. Wallenius är, har
Herr Biskopen sig bekant. Hän är ännu aldeles ifrån sit
förstånd, ehvad flijt medici giordt, och doct. Bergman
fruktar, at Wallenius svårligen mera kan återvinna sit
förstånd, emedan hän är så utsvag til hälsan, och andra
i hans slägt värit sujette at blifva galne. Oud hielpe
honom! Hans tilstånd oroar en och hvar otroligen. Par
veckor för än hän blef tokot, talade jag med honom; hän
beklagade, at hän hela vårtermin, och ännu då ej fått
mera sömn om nätterna, än högst 3 timmar; at detta
otroligen utmattade honom. Hän drack då brunn. Man

195



1771 19/7.

vet just ej, hvad som gifvit orsaken til detta elände, at
det just nu skulle bryta löst; dock förmenes, at någon
förargelse hau haft vid Kuppis surbrunn under vattu-
drickandet bidragit mycket dertil; der är ej mera den
enighet, som i fordna dagar; en hop brunnsgäster finna
sit nöje uti, at giöra gäck af andra; Wallenius säges
blifvit et mäl för en del sådana; somliga beskylla då
varande brunnsfiscalen fendriken Favorin derföre; andra
lägga skulden på camrer Oadolin; andra på andra; tör
hända, at flera bidragit dertil, och alla förenämda tilhopa
Bland annat, som honom stött, var det, at hän har satt
sin chaise ej långt från det mm, der fruentimbren gå och
afbörda natursens fodran; hän gick då en morgon dijt til
chaisen tillika med sin fru, som ock drack brun, at se
efter sin chaise och häst; då angafs hän af brunsfiscalen
med flera des medhållare, som hade Wallenius fölgt sin
fru, och setat med tienne i det residence, som endast til-
hörde fruentimret; flera af sådana, som gierna giöra lek
af folck, påstodo, at brunnsrätt skulle hållas härföre öfver
prof. Wallenius, ehuru de alla fullkoml. viste, at hän var
oskyldig til det de angofvo honom före. Som de med
mycket skratt och spe-ord beledsagade sit påstående, och
prof. Wallenius var sensible, samt nu tillika siuklig, och
surbrunnsvatnet uprört mycket i kroppen, så var ej under-
ligit, om et sådant uptog högeligen rörde honom. Andra
förtretligheter har hän ock förut haft der. Hän skal nu i
sin yrsel hafva ofta at giöra med denna saken. Hän är
grufl. ond på sin fru och doctor Haartman, så at de ej få
komma til honom. Hän talar inom några minuter svenska,
finska, tyska, latin, fransöska. Hän vil, at alla, som komma
til honom, skola demonstrera för honom mathematiska
propositioner; så at de, som hålla vakt om honom, aro i
mycket bryderi. Så usla aro vi menniskor, så lätt är det
för den store Quden at giöra menniskan til det eländi-
gaste kräk på jorden! För sådana uptog, som nu börjat
brukas vid surbrunn i Kuppis, hafva flera helt fast satt
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sig före, at aldrig mera dricka den. Gud gifve de ville
hålla sig bort från vår surbrunn i Marisi De må gå annors
hvart de hälst vela: jag lastar för andra Mariae brunn
hvad jag kan och förmär.

I dag börja de med takbyggnaden på det nya oran-
gerie huset: jag lärer förr nämnt, huru jag fick kalcktunnan
til långt lättare, än nastan någon i staden, så at cronan
dymedelst hade mot 150 d:rs besparing. Som jag kände
Schröder så uphandlade jag ej så mycket byggnings-
materialier, som hän gaf upsats på, och ändå ser jag at
det räcker til, och blir väl litet öfver. Jag tog i början
på försök par karlar mindre til arbetet än det hän fordrade,
och jag tänkte, at om de ej hinna, kan jag sedän taga par
karlar til; men jag bedrog mig ej; jag behöfde ej taga
flera; men så hafva alla så tulit arbete, at ingen hinner
någon stund stå ledig.

At jag efter någon tids förlopp ärnar öfverantvarda
upsikten m. m. öfver acad. trägården til någon annan,
lärer Herr Biskopen funnit af min berättelse til Commerce-
Collegium; då jag använder de stunder på Mariae präst-
gårds åker och äng, har jag mit omak rikl. betalt; jag har
redan i litet ganska tydl. funnit det.

Mag. Collin och jungfrun berömma nu högl. trä-
gårdsmästaren; jag fann dock i går et och annat felande,
som jag bad dem erhindra honom, at hafva rättat til nästa
gång jag skulle komma; hän var då sielf borta, men har
eljes hela för middagen arbetat der i trägården. Jag bad
dem påminna honom, at hafva alt i ordning på Ala Lehmo;
ty innan hän vet ord af är jag der; hän tör tänka, at den
resan ej blir af, men hän kan bedraga sig. Bägge hästarna
äro nu uptagne, och så snart jag spisat middag, reser jag
tillika med min k. hustru, dotter och son ut til Ala Lehmo;
klåckan slår nu tolf, och skal jag på stunden sända bud
til mag. Collin, at jag nu reser dijt; hän har bedt mig
derom. Trägårdsmästaren lärer högl. längta efter Herr
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Biskopen, at siippa den tyrannen han nu har öfver haisen
på sig til upseare.

Äldsta fröken Stakelberg på Kustö ligger illa siuk
i rötfebern. Handelsm. Tihlman i staden är än helt
eländig i pleuresie och scarlakans febern.

Middagstiden, min Ala Lehmo resa och papperet
påminna ock mig om slut, och at ej aldeles uttrötta hög-
vördigste Herr Biskopen, och giöra honom ledsen vid Des

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 19 Julii 1771.

P. S. Sedän jag slöt brefvet har jag med min hustru
och barn värit til Ala Lehmo. Mag. Collin och trä-
gårdsm. Backman voro med. Der var nog ogräs; hän
sade väl, at hän för en vecka ränsat der, men at det sedän
vuxit; jag bad honom skämmas, ty sådant kunde hän
berätta för barn, men ej för mig; jag utpekade för honom,
hvad hän skulle giöra til nasta onsdag, som då bör vara
fullbordat, och i hans närvaro bad mag. Collin resa ut
nästa onsdag til Ala Lehmo, och se, om alt dä blifvit
värckstält, samt lämna mig underrättelse derom. Herr
Biskopen har der 3 å 4 äppelträn, som äro så fulla med
äpplen, at de ogiörl. kunna bära mera.

53.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Tvänne högvördigste Herr Biskopens högtvördade
skrifvelser har jag inom kort tid haft den aran at upbryta.
Brist på något nytt af värde har värit orsaken, hvi jag
så länge drögt med återsvar. Hvad collecten til finska
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kyrckan angår, så upbäres den första först innevarande år:
den inkommer derföre icke til Consistorium förr än näst-
kommande Januarii, Febr. och Martii månader. Som finska
national kyrckan är i skuld, så vore väl, om den nu kunde
utvärcka åt sig flera collecter, än de beviljade; och än
bättre vore, om den kunde förskaffa sig en beständig årlig
collect i Finland på sätt som siömanshuset och lazaretet
har; ty allmogen här i landet lärer ändå aldrig bevilja
något särdeles åt den.

Från Limingo har ej det ringaste inkommit om brist
på präst, mer än at Lithovii äncka begärt mag, Montin
til nådårs predikant. Consistorium skref honom strax til
derom; men hän har inkommit, och vijste hinder, hvi hän
ej kunde mottaga det. Sedän har Consistorium tilsagt
prästman Stålberg, at resa dijt; får se, om hän åtlyder
samma; är hän ock rätti, hindrad, så blir Consistorium
nödsakad, at låta någon ordineras dijt.

Kyrckstämmo protocollet öfver Laihela moderkyrcko-
boers hörande, om de ville samtycka, at Jurva boerne finge
bygga egen kyrcka och hålla egen präst är inkommit;
probsten, kyrckioherden och några få af församlingen
samtycka och styrcka dertil, men de fläste af moderkyrcko
församlingen äro deremot; detta oaktadt går dock Consi-
storium til Hans Kongi. Maj:t med Jurva boernes ansök-
ning, och tilstyrcker Konungen, at samtycka dertil.

Sikais boernes ansökning i Sastmola, at fä bygga
egen kyrcka och hålla egen präst har härtils hvilat, emedan
prästerskapet i Ikalis skulle höras, ojn de ville samtycka,
at en bonde från Ikalis finge deltaga i samma capell-
byggnad; nu är samma prästerskaps svar inkommit; de
gifva bifall dertil, derföre öfvergår til Hans Maj:t Consi-
storii tilstyrckande til Sikais boernes begäran.

Konungens utslag i Ijo capellans saken, och i en del
öfre Pedersöre boers ansökning om egit capell och präst
är ankommit med bifall.
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Nu har doctor Mesterton en lång tid vistats på
landet, och lämnat bördan på mig, at dragas med och för-
lika Näfven och Haartman; högvördigste Herr Biskopen
må tro, at jag ibland har händerna tulla med dem: när
den ene af dem vil hijt, vil den andre dijt; men efter
mycket arbete får jag dem gemenl. at giöra rätt och
et igen.

Förslaget til Tyrfvis blef sådant, som Haartman
och jag voterade; de andre gingo vid justeringen från sit
förra votum, och förenade sig med oss; Rossen undan-
tagen, som blef vid sit förra; vigtiga skäl lära föranlåtit
honom dertil. Hedeen, Eneberg och Wirzenius i
Tyrfvis äro sålunda på det förslaget.

Denna gången har Åbo stift ej fått några personalier
öfver Hans Högstsal. Maj:t Konung Adolph' Frideric;
men förra gången eller öfver Konung Frideric skickades
40 exemplar personalier til detta Consistorium, som jag
finner af protocollerne. Hvad mon vara orsaken härtil?
Monne ej Konung Adolph Frederich förtient samma så
väi som Konung Frederich eller monne nu på stora
Cancellie är sådan sölaktlighet och vårdslöshet, hvarifrån
det var fritt vid Konung Fredrichs dödsfall? Gref Tessin
var i alt stor.

Nu äro flera ansökningar inkomna för ordination..
Kyrckioherden Fellman för sin son; kyrckioherden Ross
för stud. Paulin; Keckman i Limingo för stud. Enquist,,
capell. Helander för stud. Junnelius; Consist. har stadnat
i det beslut, at ej yttra sig öfver desse ansökningar, innan
de präster, som begärt adjuncter, skaffa in prapositorum
och medicorum betyg, at de äro så siuka, at de sielfva ej,
mäkta bestrida sinä sysslor; med Limingo torde Consist.
dock blifva brydd.

Konungen har remitterat hijt l:o Raseborgs herre-
dagsmans ansökning, at de få finska i de svenska soknar i
Nyland må få oftare finsk gudstienst. 2:o Masku härads
herredagsmans ansökning, at de vid annexerne varande
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svenska professores ej måtte få sielfva kalla sig adjuncter,
utan at 3:ne af Consist. må sättas på förslag, och at den
må blifva, som af församlingen får mästa rösterna.

Til Limingo äro redan sökande: kyrckioherd. Fro-
sterus i Lohteå, Peitzius i Kielvio och conrector Vest-
zynthius.

Probsten Salmenius i Paldamo har gifvit vid han-
den, at då befallningen om likpredikan efter Hans Högstsal.
Kongi. Maj:t kom dijt, var begrafningsdagen redan förbi,
och altså blef ingen predikan hållen.

Til capellans syslan i Hausjervi i Janackala voro pä
förslag Immenius, mag. Favorin i S:t Märtens sokn
och pedellens måg Wirberg; af dem har Immenius
fått en röst, Wirberg ingen, och Favorin alla de öfriga;
inga olagligheter, intet besvär än anfört.

I går sökte vi uprätta förslag til Lokalax i Vehmo;
om mag. Leiman och brukspredikanten Stenman voro
vi alla ense; men vid den tredje delte vi oss; Haartman
och jag voterade på Sciurenius i Rimito, såsom vida
vägnar äldst af alla sökande; Ross voterade på mag.
Hollberg, och Nääf på adjuncten Lundanus i Lehmo;
nu måste vi vänta til Mesterton kommer in; men det
är ändå ej hulpet, i fall hän giör et med Haartman och
mig, i fall någon af de andra ej ändra sig: ty Haartman
och jag stå på säkra fötter; jag tviflar, at Rossen ändrar
sig; Hollberg lärer gifvit honom kraftiga skäl, som
jag tror.

Til Uleå sacellanie är ännu bara en sökande; hvad
har Uhleå boerne försyndat sig, efter" ingen vii til dem?

Notarien har lofvat upsöka och meddela mig i dag
Konungens utslag om Sagu pastorat, det neml. som hög-
vördigste Herr Biskopen askar.

Slåttskyrckioherden Sannholm anhåller om hög-
vördigste Herr Biskopens hielp i hans saak om dubbla
tienste-års ernående.

Hvad jag fruktade före uti Åbo Tidningar redan i
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våras, n. 12 och p. 96, nemligen at enligit minä meteoro-
logiska observationer pläga en ovanligt torr Majus draga
efter sig en ganska svår bärgnings och sånings tid om
hösten, det har beklageligen åter detta år sannats (en sak
eljes, som ingen förr observerat), ty skördetiden har för
det myckna rägnet värit ganska svår; men än mångfalt
svårare har såningstiden värit: det har rägnat mäst hvar
dag. De hade nyl. likväl 3 dagars upphåldsväder, nem-
ligen Bertilsmässodagen, söndagen och måndagen; men
Bertilsmässodagen var för bönderna helig; de gingo väl
ej i kyrckan; men rusade efter deras gamla vahna mäst
mangrant til staden. På åkrarna i det härligaste väder
syntes ingen menniska. Jag körde efter slutat gudstienst
min landbonde ut på åkern. Och som jag sielf nu brukar
2:ne tunnland årl. af prästgårdsåkern, så var jag med mit
folck strax der i fullt arbete; minä grannar Brusila och
Reimes trodde sig ej giöra synd, om de fölgde sin
kyrckioherdes exempel; de kommo ock med alt sit folck
och dragare ut på åkern, at arbeta. Mot afton kom en
Lundo bonde från staden så öfverlastad af dryck, at hän
svårl. kunde sitta på hästen: hän ropade til mig, och
frågade: hvad kyrckioherde jag var, som så ohelgade hvilo-
dagen? Min dräng svarade honom, at det nog kunde ses
på honom, at hän värit til Åbo och nu helgat hvilodagen.
Minä grannar gofvo ock honom några glåpord. Oenom
det vi nyttjade tiden, fingo vi lyckeligen så vår åker.
Jag hade tilräckeligen revenge sedän på Lundo boen, ty
i tisdags rägnade som himmelen värit öppen; och i gär
eller onsdagen rägnade det hela dagen än värre. 1 dag
synes det vela klarna upp, men barometern står lågt,
orörlig och flat ofvanpå, et elakt tekn. De mästa hafva
ej sådt stort mera än hälften, och många ej än det. Våra
många helgedagar ruinera oss. När utsåningstiden här
kring Åbo värit så svår, der man har tilräckeliga diken;
hvad skal då ske uppe i Wesilax, och deromkring, der de
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hafva så godt sorti inga diken på sinä åkrar? Derföre
heratta resande derifrån, at alt skal vara der än osådt.

Min k. dotter har gifvit sin herre en ung son; både
modren och barnet äro fullkoml. friska nu: lieut. Lode
kom hem en vecka efter des frus Tysklands resa; strax
efter marknaden reser han tillika med des följeslagare hr
baron Rehbinder tilbaka til Stockholm.

För rågen betalas 8 å 8 V 2 plåt. tunnan.
Farmhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 29 Aug. 1771.

P. S. Notarien Chytraeus har ej i Consist. hand-
lingar funnit annat, angående Sagu saken, än hvad han
på innelykte lapp antecknat.

54.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Ehuru jag nu har ingen ting af värde at heratta,
vil jag dock til tidsfördrif framföra de få magra nyheter
jag kan skrapa tilhopa.

Från Konungen hafva vi fått flera riksdagsmäns
postulata, at yttra oss öfver; sådana äro: l:o Raseborgs
härads riksdagsmans begäran, at klåckare måge få större
lön, så at studerande måtte kunna blifva klåckare och
sokne paedagoger, hän föreslår, at Eknäs paedag. penningar
måtte få användas til klåckarlön och at de penningar al-
mogen betalar til provincial chirurger äfven må blifva
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klåckare tilslagna. 2:o Samma herredags bonde, at finnarna
i de svenska soknar i Nyland måge få oftare svensk [finsk?]
gudstienst. 3:o Hofpredik. Backmans ansökning, at Ålands
prästerskap må få hålla enskildt riksdagsman. 4:o Virmo
och Masku riksdagsbondes begäran, at de professorer, som
aro svenska, och hafva annexer, ej måga sielfva fä frihetr

at taga sig til adjuncter, dem de behaga; utan at 3 må
sättas på förslag, och församlingen hafva frihet at af de 3
väljä den de tycka om, då den får blifva, som har mästa
rösterna, dock at kyrckioherden sielf och allena lönar
honom. Då denna sidsta saken i de 2:ne sidsta Consi-
storier blifvit ventilerad, har den satt Näfven och Haart-
man bägge gångorna så 1 eld och furie mot hvarandrar
at man fruktat, de skulle fatta hvarandra 1 kragen. Haart-
man läste först up sit votum, som hän på et halft, om
ej på et helt arck skrifteligen författat, der! beskref hän
en rätt pastors egenskaper; men tillika och en vårdslös,,
och deri så tydeligen afmålade Nääfen, at en hvar med
käppen, som man plägar säga, kunde taga på det; Nääfen
kom i eld, så at hän ville löpa ut från Consistorium;
Haartman begärte, at ej 1 sin votering blifva öfverfallen;
der vankades på ömse sidor hårda ord; Nääfven tilvitte
Haartman, at hafva mascopie med Masku riksdagsbon-
den. Det är både ängsligit och tungt, at bivista sådana
Consistorier. Jag grufvar mig för detta folcket, och ser
ej, huru man skal få svara Konungen på denna frågan,
för det urväder desse bägge upväcker, så snart man bara
rör på strängen om annexe pastoraten.

Mag. Favorin i S:t Mårtens sokn har fått fullmagt
på Hausjerfvi sacellanie i Janackala.

Mag. Wegelius har fått de mästa röster til Wöro
sacellanie.

Än har ej mer än en enda anmält sig til Uleå
sacellanie; huru hafva då Uleåboerne burit sig åt, hos
hvilcka ingen mera vil söka at blifva präst?
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Montin i Brunkala bar fått de mästa rösterna til
Pungalaitio sacellanie.

Med förslagens uprättande til Längelmäki och Keuro
har kömmit at dröjas härtils; orsaken är, at capellan Holm-
berg i Kimito, som sökt desse alternative, blifvit 2 gångor
inkallad til pastoral examen, men ej velat infinna sig; han
sägs väl förr undergått samma: men Consistorium vii ej
gilla den. I går upsattes ändtl. förslag til nyssnämde
pastorater, men de äro ej än justerade; på förslag til
Längelmäki upfördes: Fontenius, Wallin, Jusselius;
til Keuro: Långhielm, Krusell, Indrenius.

Prof. Wallenius är än likadan.
Sökande til Limingo äro: Peitzius, Falander,

Appelgren, Frosterus i Lohteå, Vestzynthius.
Sökande til Kemi: Vestzynthius.
Kyrckiovärden Deutsch har ej vidare låtit höra af

sin ansökning om afsked, sedän Laurseus och Dahlgren
blefvo competitorer med mag. Enlund.

Rector Wetterblad har värit hei frisk denna som-
mare, sedän hän ätervant sin hälsa; men nu har hän igen
börjat klaga sig. Hän har utarbetat i sommar en ny bok
eller Exercitationes Syntact. för gåssarna i Wrangens
class; emedan de ej giorde annat, än köpte sig utarbetade
scripta af de förra brukl. Beckströms Exercitationer, och
Wrangen var dermed nögd, emedan hän slapp besvär,
at mycket corrigera.

En myckenhet präster hafva lagt in, och kallat sig
adjuncter: deras commoditet börjar blifva för stor, och
missbruket med adjuncter går för långt. Consistorium
har satt sig före, at upskiuta med den saken tils Herr
Biskopen kommer hem.

Brådd-åkrarna stå här ganska vackra.
För rågen betaltes i höstmarknaden 8 plåtar tunnan;

någon enda fick 8 V 2 å Q plåtar tunnan; för kornet 7 plåtar
tunnan.

Af rönn- och häggbär värit ganska mycket detta år;

205



1771 is/io.

men af lingon endast medelmåttigt; allmänt pris för lingon
har värit 24 öre kopp:mt kappen.

På förslag til Lokalax sacellanie uti Wehmo äro
mag. Leiman, brukspredikanten Stenman, och adjunctus
minist. i Rimito Sciurenius.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 19 Septemb. 1771.

55.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
hade jag den aran, at förleden vecka erhålla.

Både Consist. acad. och herr rector magnificus hafva
redan lämnat högvördigste Herr Biskopen uplysning om
Academiens fordran hos Ständerna; det var en misskrif-
ning i postulaterna, hvartil prof. Gadd värit skulden: det
lärer än kunna rättas.

Nu vil jag äter komina med några Åbo nyheter; en
del lära roa Herr Biskopen; en del åter lärer högvördigste
Herr Biskopen halft förifras öfver.

Längelmäki och Keuro förslager äro justerade och
kundgiorde; på det förra stå Wallin, Fontelius och
Jusselius; på det sednare: Långhielm, Mollerus och
Indrenius. Elfvenberg har redan gifvit tilkänna, at
hän täncker besvära sig. Öfver Keuro torde ock blifva
besvärande, i synnerhet i anseende til capellan i Wehmo
Indrenius; men jag tycker vi giordt rätt.
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Messuby vahl är inkommit; Lilius har fått några
och 60 mantal; men Grundström endast några och 20.

Montin i Brunkala har fått fullmakt på Pungalaitio
sacellanie.

Wegelius har fått de mästa röster i Wöro efter
Tunaeus; men fullmakten kan ej utfärdas, innan Konungen
fält utslag öfver Sai meni i besvär i Ny-Carleby.

Welin och Tunsi sterbhus. hafva sökt dubbelt
nådår; men Consistorium har afslagit samma; nog hade
man önskat kuuna hielpa dem; men H dictamen
ad protocollum har hindrat det.

Regements past. Indren Har besvärat sig öfver för-
slaget til Tyrfvis; Consistorium har förklarat sig; Indren
påstår, at Tyrfvis nu är regalt, och anhåller, at Konungen
ej må tillåta Consist. bortgifva det; Consistor. har med
solklara documenter vijst, at det hvarcken förr eller nu,,
eller rättare, at det aldrig sedän år 1723 värit regalt.

Til Carislojo adjunctur äro 3 brödlösa präster up-
förde, som det sökt: nog voro sedän i Junii månad en
väldig hop studerande sökande dijt; men Consist. har med
flijt velat vänta tils det finge bara präster til sökande, at
siippa onödig ordination.

Til Rouvanniemi i Kimi har mag. Fellm an fått de
mästa röster.

Ändtl. har man fått 3:ne sökande til Uleå sacellanie,
så at man fått uprätta förslag; desse äro Lagus, Ståle,
mag. Renholm från Oamle-Carleby; Lagus lärer taga det.

Högvördigste Herr Biskopen är lycklig, som denna
tiden fått vara fri från våra Consist. sessioner i dom-
capitlet: Näfven och Haartman har hela tiden grufve-
ligen legat hvarandra i håret; så kali Haartman annors
är, så har dock N. ibland så retat honom, at jag ment H.
skulle springa N. i lufven; det har värit både ängsligit
och löjligit at se och höra desse begge. Trätan upkom
vid Consist. -yttrande på Konungens befallning öfver Masku
härads riksdagsmans begäran, at församlingarna i Acad.
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annexerne måtte sielfva få väljä sig adjuncter ät kyrckio-
herdarna, och kyrckioherdarna betagas den förmån, at
sielfva taga hvein de vela; hän brukar bland annat til
skäl, at annexerne ibland få svenska professorer, som ej
kunna finska, m. m. När saken skulle företagas, kom H.
in med ett votum, deri hän visar, huru högst angelägit
det är, at en pastor här kan finska; utför omständl. huru
Ula det står til när så ej sker; påstår dock, at det är
högst billigt och nyttigt, at professorerne sielfva väljä sig
adjuncter; och som riksd.man bland annat säger, at pro-
fessorer taga så usla til adjuncter, som sielfva behöfva
lära, det de borde lära andra; så påstår H. at riksd.man
bör namngifva denna professor; ty andra och oskyldiga
böra ej lida för en så samvetslös professor; kortl, H.
säger sin mening i generela termer, utan at nämna någon
vid namn: när nu N. kommer at votera, genomhäcklar
hän grufl. H. votum, säger at H. ment honom, vänder ali
sin votering mot H. och söker bevisa at H. är uslare finne
än hän, mångfalt mera försumlig både i sin professors
och prästerl. sysslor m. m. Häraf begärte H. del, och kom
då in med sinä anmärckningar; N. kom då åter in med
sinä anmärckningar deremot, och då Consist. sade, at
sådant ej kan vidare tillåtas, begärte hän Consist. utslag
deröfver, men påstod, at Consist. bör vara fullsutit til
utslag; det blir då ej annat, än at Wetterblad måste
adjungeras, ty N. och H. träta, Mesterton, Ross och jag
äro endast 3; i öfvermorgon skal Wetterblad upkallas,
i fall man ej i morgon än kan få föflika dem. Man har
hela tiden sökt förlika dem; men just som de värit på
vägen at förlikas, har elden i hast åter brutit lös; man
är rättnu så ledsen, at man löper från alt ihop. At få
slut i saken, och afsända förklaringen til Hans Maj:t, up-
satte jag ock skriftl. mit votum; alla biföllo det: derefter
blef förklaringen upsatt; alla gilla förklaringen; men som
protocollet efter H. begäran skal gå med, och N. vil göra
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ytterligare päminnelser mot H. så måste det hvila tils
Vetterblad kommer til. Så roar vi oss här.

På mångfalliga supplicationer hafva vi måst sam-
tycka til någras examinerande at blifva präster; så länge
vi fingo skiuta skulden på, at Herr Biskopen strax efter
kröningen komme hem, hade vi någon ursäkt; men sedän
kröningstermin är upskuten, ho vet huru länge, och de
kallande gnälla öfver siukdomar och messfall, så hafva vi
nödgats samtycka, at ej fä klagomål öfver oss. Desse aro:
Mag. Garvolius, kallad af kyrckoherden i Ny-Carleby,
som säger, at hans bröst dagl. blifver så svagt, at hän
fruktar sig ej göra många dagar. Kyrckoherden Mellenii
son i Nystad som har församlingens vitnesbörd, at hän
(kyrckioherden) högstnödvändigt har hielp af nöden.
Stud. Enquist kallad af capellan Keckman i Limingo
capell, som värit 30 år präst, och nu ibland så ansättes
af rosen, at hän måste åsidosätta både predikan och sokne-
bud, då hän ej kan komma ur sängen. Stud. F e Ilman
kallad af sin fader kyrckoh. Fellman; hän har förut haft
adjunct. Stud. Paulin kallad af kyrckoherd. Roos, som
har flera bevis, huru hans hälsa aftagit, och arbetet blifvit
ökt genom svenska predikn. vid den nya grufvan; ändtl.
stud. Jun eli us, kallad af capell. Helander i Limingo;
ehuru Junelius är 12 års academicus, och mycket be-
skedlig, var jag dock i början deremot, emedan Helander
förledit år blef capellan; men sedän jag af herr öfverste
lieut. Lode fick omständl. beskrifning, huru oförtruten i
sit ämbete Helander är, då hän hälst har litet af hälsan,
och huru hän förledit år hade Starck anstöt af slag, samt
ännu känningar ibland deraf, så hade jag ej samvete, at
vara deremot; dessutom måste jag, som inspektor för
österb. nation, ej vara öfversträng; jag tycker ock, när en
värit student 11 å 12 år, kan det väl vara tid, at hän hälst
blir adjunct; nog blir man ledsen med mindre väntande.

Magister Miödh skal undergå pastoral examen: hän
är sökande, at komma in vid regementerne.

14
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Prof. Wallenius är än lika ussel.
Domprobsten ärnar i dessa dagar läta sticka starren;

Qud låte det gå lyckeligen!
Nasta år ärnar Åbo lärda societ. utge sinä Tidningar

en gång om veckan: den täncker ock sielf uplägga sinä
Tidningar.

Men nu är tid at sluta. Framhärdar oaflåtl.

högvördigste Herr Biskopen och Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 15 Octob. 1771.

P. S. 1 dag har man efter mycket arbete fått N.
och H. dertil, at de någorlunda lofvat nedlägga och utur
protocollen taga ali sin här påbegynta oenighet; tiden
til fullkomlig composition är utsatt til kl. 8 f. m. i mor-
gon; jag skal blifva mediator; får se, huru det går: jag
tviflar ....

I dag gick mag. Qarvolius genom examen; hän
giorde det så väl, at det altid kunnat anses för pastoral-
examen; det var alt af honom ganska ståteligit: både
genom enskildta bref, och af landsmännerne har jag in-
hämtat, at hän i lefverne skal aldeles vara en annan kari
än förr, ja, at de admirera hans stadiga och ganska
beskedliga upförande i alt. Nog kan en yr yngling bli
en käck kari.
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56.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Tvänne högvördigste Herr Biskopens högtvördade
skrifvelser har jag haft den törmän, at på en kort tid få
upbryta. Som vi på 14 dagars tid för Helgomässdagen
skull icke haft något Consistorium, så har jag ej förr än
nu kunnat besvara dem.

Nästa Consistorii dag lärer Consistorium uprätta för-
slag til det ena af Ijo sacellanier; vi hunno ej i går der-
med: Nääf och Haartman kommo åter i går i hack med
hvarandra, så at Haartman på slutet sade, at om det vil
sä fortfara, vil hän taga sig bort från Consistorium; trätan
upkom deraf, at Haartman ville återkalla något af det
hän förr medgifvit at fä tagas bort från protocollen af den
långa tvist desse goda herrar denna höst haft i Consistorio
med hvarandra. Herr Biskopen erinrar sig, at jag nämde
om i mit sidsta, at jag skulle blifva mediator emellan
dem; när på utstämd dag och timma Nääfen och jag
kom upp i Consistorium, och väntat en stund på Haart-
man, kom hän ej, utan sände til mig et bref, deri hän
berättade, at hän om natten blifvit siuk, och kunde då ej
upkomma; men sade sig vara nögd, at alt finge gå bort
från protocollen, hvad i deras tvist förelupit, endast at
Nääfven äfven borttoge sit; Nääfen giorde så; och
expedition om annexerne och huru vida församlingarna
sielf skulle få väljä adjuncter åt kyrckioherdarna afgick til
Hans Kongi. Maj:t; Consistorium afslog med starcka skäl
riksdagsmannens försök. När Haartman blef frisk, och
fick höra, at Nääfen låtit här trycka en skrift mot honom,
den hän skulle sända til Stockhom, ville Haartman, då
hän kom til Consistorium, återkalla, hvad hän förr skrifte-
ligen medgifvit; och deraf upkom trätan emellan dem.
Får nu se, hvar och när den stadnar.
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Än bar intet orgbyggaren låtit höra något af sig;
anmäler hän sig, och visar sig billig, skal man väl för-
söka, hvad möjligit är.

At hofrättsrådet Nordstedt är död, bar högvör-
digste Herr Biskopen sig bekant: hän började på slutet
blifva hei liderlig. 3 veckor för des död reste en min
bekant med chaise ned åt siö-tullen; pä Slåttsgatan midt
mot min gård fick hän se en myckenhet pöbel församlad;
när hän kom fram, at se hvad det var pöbeln gapa på,
fick hän se Nordstedt ligga mot mit trägårdsplanck, så
förlägen, at hän ej kunde röra sig; hän gick til honom,
och frågade, hvad hän giorde der; hän svarade, at hän
låg der och funderade något; min bekante hade då
mycken möda, at få honom upp i chaisen; fradgan stod
honom ur mun; hän blygdes, at om liusa dagen föra
Nordstedt hem i sådant tilstånd; körde derföre ned åt
slåttet, och väntade der, tils det blef skymt, då hän sedän
skiutsade honom hem; om hän ej ständigt hållit i honom,
hade Nordstedt tallit ur chaisen.

1 förgår eller d. 5 hujus kl. 1 e. m. afsomnade ändtl.
cancellierådet Scarin: något mer, än en vecka förr än
hän dog, föll hän af matthet ned på sit gålf så lång hän
var; de 4 sidsta dagarna af sin lefriad var hän ganska
matt; mattheten tog til tils hän slåcknade af som et lius.

Får nu se, huru Haartman nu betäncker sig, sedän
alt hopp, at tränga sig in i theologiska faculteten slog så
felt och Scarin nu är död; flera tro, at hän torde blifva
en af sökande til linguar. profession; men då kom det
studium i des rätta flor!

Fingerros, den försupna prästen, hant ändtl. dö,
innan lagen fick taga prästsysslan från honom för de brott
hän var anklagad för.

Mag. docens Weman och probst. v. Olans adjunct
Am an, hafva anmält sig til pastors examen, emedan de
söka predikants syslan vid artilleriet i Helsingforss; Consist.
har ej än utlåtit sig öfver deras ansökningar; stort miss-
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bruk kan ske härigenom; en yngling kan updikta, at hän
ärnar söka vid något regemente en bataillons predikants
sysiä, och strax skal hän til pastors examen; jag sökte i
går visa minä medkamrater, huru det kan förekommas,
neml., at hålla pastor. examina ganska strängt; ej exami-
nera nti någon viss articul. etc., utan kasta frågor hjt och
djt genom alla delar af theol. dogmat. exeg. casuist. etc.,
öpna Nov. Test. här och der, som det faller upp, och läta
så explicera och exeget. Jag berättade dem tillika, at en
viss man, som undergått pastor. examen här, berättat mig
upriktigt, at hän aldrig kunnat föreställa sig det, det
vore så lätt at här undergå pastor. examen, som hän fant
det vara, och at hän trodde, det en ung simpel student
skulle nog kunna gå genom den.

Tavasthus församling har kömmit in til Consistorium,
och enhälligt kallat studenten Bergelin til adjunct, dock
med det förbehåll, at framdeles sielfva fä väljä sig adjunct,
eller utnämna den. De combinera den med klåckar-syslan,
som nu blifvit ledig.

Domprobsten Pryss har lätit sticka starren på sig:
hän vågade låta sticka på bägge ögonen på en gång,
ehuru d:r Bergman afrådde honom; hän har redan börjat
se; men i förgår har en Starck värck börjat i det ena ögat,
ej i sielfva ögat, utan i benen omkring ögat; får se, huru
det slutes.

Nog vore ganska väl, om Academiens ringare folck
sluppe den besvärliga tuli- och accis-saken, som en tid legat
hos Konungen. Inspector Kalmejer ville gerna hielpa
dem; men förordningarna binda händerne på honom; hän
har bedt mig påminna högvördigste Herr Biskopen om
detta fattiga folckets tilstånd, och at skaffa hielp för dem.

Slåttspastoren San nhoi m anhåller om hielp 1 sin
ansökning om dubbla nädår, hvartil Consistorium styrkt,
och som nu länge legat hos Konungen.

Nu kl. 10 gå alla professorer up til Consistorium,
at väljä sig Canceller: de voro förut mäst alla hugade för
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hans excell. r.r. gref. Bielke; men nu hoppas man, at alla
äro eniga med högvördigste Herr Biskopen. Det satte
de sig förut fast före, at ej taga någon sådan Canceller,
som tilförene värit krigsman; vi vela ej regeras efter krigs-
articlarna.

Näfen är sinnad, at med det första aflägga sin up-
vaktning hos högvördigste Herr Biskopen i egen person
nti Stockholm, at mota Haartmans afsikter; kunde jag
för min del, så såge jag gerna, at hän fick fara; ty annors
kunna Haartmans vänner vid Riksdagen utvärcka för
honom både linguar. profession, och säte samt tour(?) både
för Nääf, Billmarck och Planman; då komme den
stackars Planman, at tillika med linguar. profession ganska
mycket lida.

Nu hafva vi valdt Canceller; alla som en man valde
hans excell. herr grefve Stockenström: Qud låte Aca-
demien länge få nyttja honom.

Jag måste nu til middagen resa ut, at viga klåc-
karen i S:t Mariae; han gifter sig med min sidsta land-
bondes änka.

Framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo den 7 Novemb. 1771.
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57.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Til allerödmiukaste följe af högvördigste Herr Bisko-
pens befallning sändes här innelykt förtekning på det, som
både årl. tarfvas, och desutom än är högstnödigt vid acad.
trägården härstädes; jag har bedt prof. Qadd äfven gifva
förslag hvilcket tillika nu medföljer. Vela Riksens Höglofl.
Ständer, at landet skal hafva nytta af hvad som är påbe-
gynt, så måste de draga omsorg om det högstnödvändiga
annors blir intet af altsammans. Jag skulle i enfallighet
tycka det vore bäst, om 12 å 1500 d:r kopp:mt årl. skulle
bestås til acad. trägården; då jag är viss, at man här kunde
komma ut dermed, när man sparsamligen hushållade; men
under den summan ser jag ingen giörlighet. Blir det i
den delen på förra foten, .at praefectus horti skal årl. eller
hvart annat år gifva in til Commercie-Colleg. berättelse
om det hän giordt, och då på visst sätt stå under deras
observationer och lydna, så lämnar jag helt visst från mig
alt giöremål vid acad. trägården och Sipsalo plantage;
hvad skal jag stå under mera subordination än minä
camrader? Prof. Qadd kan giöra det, som väl har mera
resepenningar, än hän behöfver använda; hän skulle ändå
årl. resa up til sin gård i Birkala; jag har ej niutit en
styfver; för kärlek til vetenskapen och landet har jag giordt
alt, och derigenom försummat mit enskildta bästa. Får
jag det på den foot som h. archiat. Li n näe us, at endast
giöra reda för Cancelleren; sij då är jag nögd. Eljes har
jag nu börjat göra anstalt om min egen gårds i stånd
sättande.

Högvördigste Herr Biskopen finner lätti, at för 600
d:r kopp:mt kan Acad. aldrig få någon käck trägårds-
mästare; privata, som gifva margfalt mera, skulle strax
taga bort honom; jag får derföre sielf giöra de förnämsta
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trägårdsmästare syslor; sedän vi fått orangerie, måste jag
hvar dag besöka alt deri, at se om alt rätt skötes, emedan
jag ei vågar lita på trägårdsmästaren; detta är nog mödo-
samt: jag litte på honom förra vintern, och hade nog
skada deraf; nu tror jag ingen utom mig sielf. Den, som
så tidt och ofta skal löpa i trägården och orangeriet, skal
ej vara commode, och bör likasom af naturen vara
skapad dertil. På en tid har Oottmarck värit rätt nyk-
ter; mon jag skal få tilskrifva sådant hans nya hustru?

Minä ämbetsbröder hafva i brist af ähörare redan
sintit deras lectioner; jag continuerar dock än, men med
den skilnad, at jag, som mästa delen af denna termin haft
40 å 50 åhörare, har nu på en vecka endast haft 6, 5 å 4
stycken; jag måste dock sluta nästa fredag, ty disputa-
tioners ventilerande är sedän utsatt på alla läsdagar af
denna termin.

Schalberg säsom sbkande linguar. profession skal
disputera d. 19 hujus; medsökande med honom äro Lefren,
Avellan, Deutsch, det blir svårt skilja einehän de bägge
sidstnämda; bägge blefvo de studenter på en gång; på en
gång magistrar; på en gång magistri docentes; ha lika
många tiensteår in publico; läst bägge i orient. språken;
Avellan har det än til, at hän praesiderat 11 gångor och
Deutsch bara en, samt at hän läst publice i frånvarande
professorers ställe, dock i theologien.

Til Ijo bägge sacellanier äro förslag uprättade: på
förslag til det ena äro Algeen, Orön, Frosterus den
äldre; til det andra mag. Mennander, Qerh. Snellman
och [— ]. Valförrättare är kyrckioherden Acimelseus
uti Muohos.

Qumman Scarin hoit hederl. begrafning åt sin man;
hennes måg Pomoell trodde at 10 U confect vore nog
åt begrafningsfolcket; men gumman svarade: min man
var en hederlig man, och skal derföre hafva en hederlig
begrafning; nej 50 S confect skal tagas; och så giorde
gumman. När fältskären kom, som hade rakat gubben
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under hans siukdom, och de sidsta månaderna, och i
Pomoells närvaro anhölt om litet för sit besvär, sade
gumman til Pomoell: gå nu strax ut Pomoell, ni bar
intet at taga del i detta; och då Pomoell efter befallning
var utgängen, gaf gumman åt fältskären 12 plåtar, som
nog värit belåten med 4 ä 5 plåtar.

Vi hafva nu en tid haft et skönt åkföre; men nu
börjar det rägna; det bar rägnat hela denna dag.

Den ledsammaste menniska en kan någonsin hafva
med sig uti et collegio tror jag prof. Jae. Haartman är.
Consist. eccles. skulle förklara sig öfver Sonckens besvär,
at han blef förbigången vid förslagets uprättande til Keuro;
Soncken tror, at han bort komma på förslag för alla dem,
Consistorium dijt satt, neml. Mollerus, Långhielm och
Indrenius; men i synnerhet vänder han sig mot den
sidstnämda, skonar dock ej de bägge förra; påstår til slut,
at de som voterat på Indrenius böra fiscaliter anklagas,
och befriar Haartman från samma; men genomhäcklar
dock Haartman för det han voterat Långhielm och
Mollerus, och gått Soncken aldeles förbi; ty Haartman
voterade på Mollerus, Långjelm och reg. past. Crusell-
när förklaringen blifvit i Consist. justerad, och sedän går
omkring til underskrift, behagar han säja, at han ej under-
skrifver den, emedan den ej angår honom; expedition
måste derföre stadna tils i morgon; då ärnar jag dictera
något för Haartman til protocoll, som skall nödvändigt
följa expedition. Det är en tung man i et Consist. och
des faders lifliga son. . .

Framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 10 Decemb. 1771.
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P. S. Jag glömde bort at nämna, at camr. Biörck-
boms räkning följer härjämte, som visar, hvad utgifvit är,
och hvad än är quar, samt huru långt vi komma [o: kurina]
af det quarstäende komma; underhålles ej värcket, och
Acad. ej får söka mera, så lär den dock ej bötfällas, om
den framdeles, när det gifna blir alt, notificerar, at oran-
gerie, trägård m. m. uphört vid Åbo Acad. och grunden
får sättas på auction.

58.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu hafva vi ingen orsak at klaga öfver postens
långsamma gång; ty högvördigste Herr Biskopens högt-
vördade skrifvelse af d. 20 hujus hade jag den aran at
bekomma i dag kl. 10 f. m.

Det af högvördigste Herr Biskopen öfversända Kongi.
Upfostrings Commissions bref skal strax i Consistorio up-
läsas, så snart desse 5 i rad på hvarandra följande jule-
dagar äro förbi. Kongi. Commission fodrar berättelse om
alla trivial-scholor i stiftet; det lärer derföre vara nödigt,
at inhämta samteliga rectorers utlåtande; fast jag tycker
det vore lika mycket, om man frågade något af Uhloen-
serne eller ej; Tavasthus schola går man ock förbi; des
rector är ock nu i Stockholm.

Man måste vara nögd med det Riksens Höglofl.
Ständer behaga giöra med fonden til våra plantager.
Hushållar man' här väl, så kan residuum af det vi redan
hafva och än få förvänta, täml. räcka, sedän våra bygg-
nader äro fullbordade. När trägårdsmästarens lön undan-
tages, hoppas jag, at utaf det, som sedän uttages, det
giöra största summan, som prof. Qadd undfär til sinä
plantage berättelser m. m.
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Högvördigste Herr Biskopen tycker illa, at så många
blifvit öfversände, at ordineras: det hade ej skedt, om
Riksdagen en gång blifvit lik de fordna Riksdagar, och
endast 3 månader lång. Consistorium bar på alt sätt sökt
förekomma det; bref på bref hafva blifvit utfärdade nu til
den prästen, som man trodt vara ledig, nu til en annan;
med en del bar det lyckats, och Consistorium vunnit sit
ändamål; men andra hafva föreburit 100 hinder; flere,
som anhållit om ordination, och haft mycket starcka skäl,
at vinna ja, hafva måst resa med oförrättade ärender hem;
somliga hafva fått den tröst, at få med sig et bref, deri
dem tillåtes at med predikande hielpa den, som gifvit
dem vocation: några af de i år ordinerade, voro så gamla
academici, at ingen kan säja, det de för tidigt blifvit
adjuncter; flera af dem hafva kömmit til sådana, som långt
för detta haft adjuncter; och då det kommer an på minä
österbotningar, får jag ej gå efter strängaste rigueur. De,
som nu sidst kommo öfver, hade aldrig fått lof dertil, om
ej domprobsten giordt sig nastan som uprorisk; hän hade
fått hört några bondautlåtelser i Nummis öfver det hän
der höll ingen adjunct; och då var det ej mer at stilla
honom; hän hade snart sagt dagl, bud på bud hos mig,
och måste äfven prof. Olof Pryss par gångor löpa til
mig i samma ärende; man kunde då ej afslå de andre at
göra följe, hvaraf 2:ne hade kallelser af sådana, som i
långliga tider haft adjuncter; och 2;ne hade ordinera kal-
lelser til små sysslor. I Lebells kallande har Consistorium
ingen del; det har endast sagt, at det för sin del ej är
emot, at hän i Stockholm blir examinerad och ordinerad:
hans kallelse är ock med Kongi, förordningar enig.

Nu får jag komma til våra nyheter. Förslaget til
ling. profession lärer högvördigste Herr Biskopen redan
sedt. Spådde jag icke rätt? Jag menar, at jag för någon
tid tilbaka gissade, at prof. Jac. Haartman skulle äfven
bli en af de sökande, och at jag såge ingen utväg at
stänga honom från förslaget. Hän blef ock på de sidsta
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dagarna sökande; men kom dock ej här på förslag. Prof.
Hassel och jag voro de ende, som voterade på honom;
det är sant, at prof. Olof Pryss var uppe vid första
voteringen, och då giorde et med prof. Hassel och mig;
men sedän Billmarck och Lefren värit hemma hos
honom, tog hän sig .från leken, då det skulle justeras, af
grund, at hän hade tienstfrihet från alla sysslor; men det
hade hän strax bort besinna. Jag för min del såg ingen
giltig möjlighet, at gå Haartman förbi, sedän Consist.
flera gångor satt honom på theol. professors förslag, och
par gångor på theol. adjuncts förslag, och det den ena
gången, Innan saken emellan honom och Nääf var af-
giord hos Riksens Höglofl. Ständer, det är, Innan Haart-
man hade fått någon Ständernas förskrift för sig; ty hän
stod på theol. adjuncts förslag efter Rossen. Jagvetock
intet, hvad dråpliga saker i desse språk de giordt framför
honom, som nu stå på förslag, mer än det de inom lykta
dörar, tör hända, läst för en eller annan student öfver 10
capita prima genes. Ho har värit och hört, huru de då
läst? Haartman är ledsam; men intet bör man likasom
upresa en persecution mot honom. Et sådant procedere
kan på andra sidan i nu varande omständigheter mera
hielpa än stiälpa honom. Utaf voterings protocollet lärer
högvördigste Herr Biskopen se, huru dristigt prof. Ross
voterat, och på hvilcket votum Consist. sig mycket stödjat;
til lius i saken fär jag nämna, at gubben den gången vid
voteringen var väl ; och Oud vet, om hän någonsin
sehn såg på sit votum, samt huru orden fallit; ty vid
justeringen var hän borta, och de närvarande Consistoriales
sade, at man ej borde tola några knutjusteringar. Väl
vore nu, om Haartman brydde sig ej mera om detta;
men känner jag honom rätt, så är hän segsliten, och går
ej så lätt ifrån det hän satt sig före (in parenth.: jag nämde
i mit sidsta, huru det såg ut, som Haartman och jag
skulle komma ihop, för det hän undandrog sig, at under-
skrifva förklaringen öfver Sonckens besvär; jag lade ock

220



1771 25/12.

in et starkt dictamen mot honom; men Haartman var
glad, at talla til föga och strax skrifva under, mot det jag
pä hans begäran vijste honom det vännstycket, och tog
tilbaka från protocollet mit dictamen). Men jag kommer
tilbaka til ling. profession: än jag som tror, at om Haart-
man blefve professor deri, vore den profession ändå bättre
belåten, än den var med den, som nyss lämnat den? Ty
aldrig lät hän så förut examinandi veta, hvad capitel och
vers i Nov. Test. hän ville låta dem explicera, och aldrig
tillät hän dem in examine så fritt och oförsynt bruka
impurum, som nu gemenligen skedt. Men tror högvör-
digste Herr Biskopen det, at här äro de mäst opartiska
män, som fulleligen tro, at om den får syslan, som nu
står primo loco, skal lindrigheten med examinandis altid
blifva lika stor, ja tör hända än större än härtils skedt.
Med Schalberg gick vid disputerandet ej braf; hän har
förut altid värit en disputations häcklare, och ofta nog
ovettig; men nu fick hän inbärga tilbaka i ymnigt mått.
Mag. Avellan var prior opponens ordin.; hän satte väl
Schalberg mycket i trängslen; men brukade dock mycken
höflighet såsom ccmpetitor; men sedän kom mag. Porthan
extra; hän tvälade bättre til Schalberg, så at Schalberg
hade ingen undflykt; och at än mera plåga honom, på-
stod Porthan, at den arabiska radix Schalberg om-
talar, vore af Schalberg updiktad, och fans ej i något
arabiskt lexicon; och at öfvertyga honom derom, bar hän
fram arabiska lexicon, och bad Schalberg der visa sig
den radix: hvad skulle Schalberg göra, som ej kunde
läsa en enda arabisk bokstaf? Porthan vijste då, at hän
var den största idiot i de tungomål, til hvilckas förklarande
hän nu sökte blifva professor; dock medgaf Porthan, at
Schalberg var en mästare, at jaga, fiska, spela och någor-
lunda uti metaphysiquen; men slätt intet i annat.

Borgmästar Hagert dog efter en kort siukdom d.
21 hujus; hän hade Starck anstöt af podager; och vid den
starcka ijsgången vi hade i denna månad, kom hans lilla
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brunstinna vid åån i fara, at af isen blifva medtagen; hän
gick då ut tunnldädd och i tofflorna, at rädda den; blef
så kali, samt mycket våt om fötterna, hvaraf podagern
slog upp i magen; hän tog et laxativ, hvarmed hän än
mer befodrade den upp i kroppen, tils hon tog hastigt
lifvet af honom.

Jag nämde ijsgängen: denna var ovanlig; isen hade
redan blifvit så Starck på åån, at man i 14 dagars tid
körde frän Corois til staden, och längs efter åån i staden,
jämväl under broon, med 10 och flera största ved- och
höölass som midt om vintern; men om natten emellan
d. 12 och 13 hujus rägnade så starkt, at myckenheten af
samma rägn lärer göra Vao del af det rägn, som tallit
hela detta år; detta lyfte upp isen, och sedän förde bort
ali ijs ofvanför bron från Mailis tili broon; et stycke
nedanför min gård i nystaden stockade sig isen, hvar-
medelst vatnet ofvan bron så uphögdes, at det stod mycket
högre, än acad. trägårdens bållvärck; så högt har vatnet
ej stått mer än om våren 1770, sedän jag kom til Åbo;
på hela acad. bolvärck ligga nu fullt med stora ijsstycken;
jag har mätt tiockleken af isen; de tunnaste vore et
quarter; de mästa 8ä 9 tum. Qamle minnas ej en sådan
ijsgång denna tid på året; man spår sig elaka påfölgder
af den nästa vår; ty ungefär midt mot min gård i ny-
staden har isen stockat sig nästan ända ned til ååbotn af
så tjocka stycken, som nämdes; innan den der i vår hinner
bryta löst, torde vatnet stiga öfver Åbo broo. En drucken
tavastbonde, som just kom til Moldaviero tullen, då isen
bröt lös, omkom tillika med häst och lass.

Domprobsten ser nu braf med bägge ögonen; om
hans öron så kunde hielpas.

Som högvördigste Herr Biskopen lärer få vara Lärda
Tidningar, så snart de utkomma, så behöfver jag ej nämna
de af Consist. eccles. upsatte förslager, emedan de redan
stå der.

Vid det nya adjunctvalet i Karcku har Hornborg
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fått 50 röster, och den som var näst honom fick 2:ne;
den tredje 0. Men nu lärer vara tid at silitä. Oud låte
högvördigste Herr Biskopen öfverlefva det snart ingående,
och mänga mänga påföljande år i ali sielfönskelig väl-
måga, då vinner den sin önskan, som til stoftet fram-
härdar

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste. tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 25 Dec. eller Juledagen 1771.

P. S. På det ej för mycket skal lämnas oskrifvit af
detta papper, vil jag söka upfylla somt: vid de sidstas
examen, som kömmit til Stockholm at ordineras, sökte
Haartman, jag vet ej af hvad orsak, at komma unga
Oadden på lifvet; bland annat, då hän explicerade grse-
kiska för prof. Ross, ropade Haartm. Oadden til sig,
at se om hän hade impurum; men Oadden befans
oskyldig; dock at det ej skulle se ut, som hän måttade
allenast åt Oadden, ropte hän sedän Qottleben til sig,
som stod bredevid prof. Ross, och til olycka hade Oott-
leben impurum; och det som värre var, var Qottleben
Haartmans närä släktinge; Qottleben var eljes i alt
nog svag; när de stått examen, och det delibererades om
deras progresser, påstod jag, at Qottleben ej måtte gillas,
innan hän vijst bättre pröf; men här märktes, at Haart-
man likväl var släktkär; hän sökte på alt sätt uttyda alt
til det bästa för Qottleben, och recommendera honom
för hans gamla faders skull; hade Oadden värit så svag,
aldrig hade hän denna gång kömmit til ordination; förr
hade Haartman fylt et helt arck i prötocöllet med sit
dicterande.

Unge Fredr. Juslen och stud. Kreander ostrob.
blefvo i vår lilla lärda societets sidsta sammanvaro an-

223



1771 2V12.

tagne til ledamöter. Vetterblad blef ordförande för nästa
quartal, vi tänka nu gifva ut et halft arck om veckan; får
se, om vi få pranumeranter nog; det tryckes nu på säll-
skapets egen bekostnad.

Cancell.-Colleg. skickar hjt förböner för änkedrottn.
och prinsessan endast på svenska, och deraf ganska få
exemplar, at det räcker ej stort mer, än til hvart probsterie;
Consist. bar derföre måst skrifva til Cancell.-Colleg. och
visa, at finska präster aro ej mer skyldige at afskrifva
exemplar deraf til hvar kyrcka, än de svenska.

På förslag til Eura nya capell i S:t Mårtens sokn
äro förra capellans måg Rönnblad (tror jag hau heter),
Monten, som är adj. åt kyrckioherd. i Säkylä, och Ham-
maren, som är adjunct åt Rossen i Lundo; Eura boerne
hafva med en skrift til Consist. förut begärt Hammaren.

Haliko boerne hafva begärt unga Paulin, som nyl.
blef ordinerad, til soknadjunct, och säga sig ej taga adjunct,
om de ej få honom; det är afgiordt, at de altid haft
den frihet, at sielf utnämna sig soknadjunct utan förslag;
kyrckoherden och en del af herrskaperne, samt några få
bönder, med herrskaperne tilsammans 14 stycken säga sig
nu ej vela hafva adjunct; kyrckoherdens afsikt är, at fram-
deles få sin son dertil; Consist. har ej än yttrat sig häröfver.

En kant af Wirmo sokn vil hafva särskildt präst;
men de vela endast bestå honom 10 t:r spanmål, och et
uselt prästbohl; probsten Lizelius har vijsat, huru de
kunna få präst med tilräckelig lön, neml. om en näst-
gränsande annan kant giör et med dem. Consist. har på
probstens begäran remitterat det til äimän kyrckstämma
i landshöfdingens och Consistorii fullmägtiges närvaro.
Probst Amnell har lagt in och begär, at soknadj. Lignell
må der få curam; Consist. har anstånd dermed, i hopp, at
probsten kan sielf få bortbyta sin egen adjunct mot en
bättre, som nu arbetas på. Nu rums intet mera hijt på
papperet.
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59.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Postgångens afstadnande öfver hafvet bar värit orsa-
ken, hvi jag nu på en månad, eller något mera, värit en
lat skrifvare; jag bar väntat på om posten skulle siippa
Öfver eller ej: nu bar väl än ingen post kömmit; men
den ovanligt kalla vintern gör mig mäst säker, at posten
nu kan siippa trygg öfver på isen; i dag morgons
kl. 6 var thermometern netto 37 grader under frysnings-
puncten; än kl. 8 i morgons stod hän vid 36 8/io grad
under samma punct; på 22 är bar kölden endast en enda
gång värit så sträng förut, neml. d. 7 Januari 1760, då
thermometern var än en grad lägre, neml. 38 grader under
frysningspuncten. Hvad skola vi nu tro om vårt climats
förmildrande mer och mer? Och hvad hopp skola vi nu
kunna göra om våra trägårdars bestånd? Det bär til fiälls
och Lappmarcken småningom med alt.

Vi få nu ingen ting veta af hvad som sker vid
Riksdagen i Stockholm. Kröningen hinner gå för sig;
herrarna hinna sluta Riksdagen, och vi få ingen ting
veta deraf, innan vi hafva herrar riksdagsmän oförväntadt
hemma hos oss; men, tör hända, alt gär ej så fort.

Nu kun de här vara et och annat nytt at berätta;
den som bara i hast komme det ihog. Det bedröfligaste
är nästan det, at i går aftos kl. 9 afled genom en stilla
död den genomärliga mannen kyrckovärden Deutsch.
Vid den sysslans besättande framdeles lärer nog blifva
kinkot.

Qamle collegan Hai len ius skal i dag begrafvas:
med syslans besättande efter honom lärer ock ej blifva
mindre kinkogt. Wrangen torde vela påcka'sig dertil;
men Qud förblinde ej så Consistorii ögon, at det ville
tilfoga scholan och publicum så stor skada! Det är dock

15
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braf, at desse sysslor ej komma at bortgifvas, innan Gud
förhielper högvördigste Herr Biskopen hem.

Qamle Seipel är för en månad sedän död; men ej
än begrafven; på prästerskapets begäran undersöktes i
kämners rätten om des christeliga vandel: det befans, at
hän på 16 år ej värit til Herrans nattvard: aldrig gått i
kyrcka, sökt med stryk förhindra sin hustru, at gå til
Herrans nattvard, ej gerna velat låta des barn döpas, ej
velat höra af Herrans nattvards annammande på sin döds-
säng; kortl. lefvat och dödt som et fää; kämnersrätten bar
dömt honom, at begrafvas på norra sidan i tysthet; arfvin-
garna hafva vändt sig til Hofrätten: der hvilar saken nu,
och Seipels kropp hvilar i et material-huus vid kyrckan.

Tili sällskap med sig i samma material-huus har
Seipel rådman Indrenii afledna piga. Saken är den:
rådman Indren, som börjat fasl. tiltaga i supande, kom
hem ganska beskänkt: hän laser dä in sig i kammaren
tillika med sin piga; der voro de bägge på andra dygnet,
utan at värdsfolket- hörde et ord af dem; af fruktan, at de
voro döda, ärnade de låta dyrcka upp dören; men då
kommer Indren i svagt tilstånd, och öpnar dören: pigan
ligger i hans säng, men mållös; doctorer, fältskärer, barn-
morska hades dijt; Indren kom sig småningom före;
men pigan låg utan sansning i dvala en veckas tid, då
den, oaktadt alt läkarenas bemödande, dog: hon ligger
nu obegrafven, tils det blir utredt om hennes dödssätt.
Rådman Indren är redan så frisk, at hän som ledamot
bivistar magistratens sessioner. Grufveliga historier gå i
staden om hela denna saken.

Capellan Wallenström på Custö är död: hän dog
i rötfebern: den siukdomen grasserar nu grufveligen på
Kustö; halfparten af invånarena ligga i den; många hafva
dödt deri, den går ock i några andra soknar: här i staden
är den ock elak. Nu är Consistorium brydd, at få någon
nådärspredikant dijt.

At få nådårs präst för sokne adjunctens sterbhus i
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Töfsala lärer äfven bli svårt; til första Maii blifva bägge
nådårsprästerna i Pungalaitio lediga; den som bara kunde
draga sig fram dertil, och ho vet, om de vela påtaga sig,
at predika för desse fattiga sterbhuus.

Fäktmästaren Fick är nu här: hän sysselsätter sig
dageligen med sinä privata öfningar; 10 stycken gå redan
privatim hos honom; bland dem är min gåsse äfven en;
men det, som är roligare, så är protonotarien i Hof-
rätten von Törne också en af lärjungarna; hän har härtils
sökt angripa sinä förmän i Hofrätten med sin penna; men
sedän hän vinner färdighet i pliten, ty tyckes hän blifva
formidable. Ficken tager 6 plåtar för månaden af 16
timmar.

Haliko boerne äro hei envisa, at få deras förra capel-
lans son, unge Paulin, som nyl. blef präst, dijt til sokn-
adjunct. Kyrckoherden arbetar deremot, har herrskaperna
med sig, samt par bönder, hvilcka, herrskap och bönder
tilhopa, utgöra endast 14 personer. Bönderna hafva
Aminne-herrskapet, eller riksgrefvinnan, på sin sida. Hela
deputationer af bönder hafva värit inne til staden om den
saken. Jag fick med mycken möda dem öfvertalta dertil,
at låta saken hvila tils högvördigste Herr Biskopen kom-
mer hem.

Vår ordförare doctor Mesterton orckar intet med,
at strax genomläsa de bref, som komma til Consistorium;
utan- hän efterföljer Kongi. Hofrättens exempel, at ej bryta
upp brefven, förr än hän kommer til Consistorium, då
hän i sittiande Consistorium låter notarien bryta upp dem.
Häraf är ej ovanligt, som ofta sker, då vi endast en gång
i 14 dagar hafva Consistorium, at Consistorii fullmäktiga
ej kunna i laga tid blifva förordnade, utan at sakerna
nödvändigt måste upskiutas til annat ting; men det angår
ej mig; der äro i Consist. 2;ne ledamöter af theolog. facul-
teten, dem tilkommer, at bevaka detta. Härtils har jag
måstat se öfver, och corrigera mäst alla i Consist. namu
utgående bref; men sedän termin nu går in, har jag ej
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tid dermed, utan tänker remittera den syslan til veder-
börlig facultet.

Nu är det åter igen helt rasande i värt Consistorio
eccles. Prof. Nääf är väl borta; men friden bar ändå
blifvit bruten. Rättnu rymmer jag från alt. Jag undrar
hvad utgång det skal omsider taga. Saken är den: mag.
Jacob Chydenius och prästman Kikovius voro i dag
upkallade, at undergå pastoralexamen; den förra lärer
ärna söka Kimi; och den sednare är af gref. Cronhielm
begärd, at blifva andra bataillons predikant vid Österbotns
regemente, som blifvit utcommenderat til cordons dragande.
Som Haartman skulle examinera förut, så gick jag ej
upp förr än kl. 9. Då jag kommer genom kyrckbakdören
in i kyrckan, finner jag examinandi stå derute, och Haart-
man i det samma utgående; jag skulle fräga, om hän
examinerat, men hän förekom mig strax, och sade, at hän
ej stiger med sin foot in i Consistorium, innan flera blifva
adjungerade; ty hän hade under sit examinerande blifvit
med ovett öfverfallert af prof. Ross; både jag och exami-
nandi sökte förmå honom at stiga tilbaka, men hän var
obevekelig: hän gick hem. När jag kom in, var Mesterton
och Rossen der: Rossen var nu hei riktig och hei kali:
jag fick då höra, hvari saken bestådt. Mag. Chydenii
8 thes. lyder så: Qui bona operä minus necessaria et noxia
ad salutem esse docent, aeque errant, ac qui illis salutem
mereri adstruere conantur. Haartman har beskylt Chy-
denius, at hän felat mot grammat., då hän satt mereri i
passivo; Chyd. svarade, at hän slagit upp ordet i lexicon,
och funnit, at det är passivum äfven; Haartman påstod,
at mereri är deponens, och kommer af mereor; och då
det ordet mereo brukas, är det ej activum, utan neutrum;
när Haartman detta sagt, kunde ej Rossen tiga, utan
säger: det är orätt, mereo är activum, och mereri brukas
i passivo som mag. Chydenius säger: desse Rossens
ord satte alt i eld och låga hos Haartman; de hafva der
brukat nog ovett mot hvarandra. Tör hända, at Rossens
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votering til ling. sacr. profession ökade elden hos Haart-
man. Nu är Consist. nti inactivitet, huru 'skola vi nu
adjungera? Prof. Planman häller sin heder för när,
at gå upp som adjungerad, om hän ej sedän ständigt
blir consistorialis; Deutschen är död; Vetterblad gör
endast en person. Jag påtog mig väl, til at gå hem til
Haartman at söka bemedla saken; fär se huru det lyckas;
jag tviflar om, at kunna nägot uträtta. Nog hade Rossen
kunnat hälla truten; om Haartman felat i sin fråga, så
hade det kunnat stå för hans räkning; hän hade sedän
amicissime kunnat säga honom det. Här var ingen arti-
culus fidei hän stötte mot, och intet var salus patriae
i fahra.

Capell. Sini us i Wasa och Simelius i Sikajoki
äro, efter deras begäran, inkallade at stå pastoral-examen
d. 5 Martii.

Både tid och papper befalla mig sluta, jämte brist
på mera skrifvärdigt. Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 13 Febr. 1772.

P. S. Cornett Wilhelms, som ägde Kankas fordom,
dog i förra veckan efter 3 dagars siukdom på Nådendals
prästgård, der han med hela sit hushåll inquarterat sig.

Urmakaren Hagert dog ock för en tid sedän.
Gamle Montin i Pikis, och gamle Thorenius i

Lohjo, samt gamle capell. i Brunkala hafva kömmit in til
Consist. och söka sig adjuncter: de tyckas ej förhastat sig.

Sökande til borgmästar syslan efter Hagert äro
vice häradsh. Ulner, Vechter från Hofrätten, borgmäst.
Kepplerus, vice borgm. Kask, audit. Loffman, audit.
Walheim.
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60.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellair.

Nog uträcknade jag rätt förra veckan, dä uti mit
bref ti! högvördigste Herr Biskopen jag spådde, at Ålands
haf skulle. lägga sig, så at posterna skulle kunna komma
deröfver: vi hafva nu erhållit bref från Stockholm ända
til och af d. 14 hujus: man kan ej begära mera om som-
maren: med desse poster hade jag ock den förmån, at få
högvördigste Herr Biskopens högstvördade skrifvelse.

Högvördigste Herr Biskopen åstundar deruti få veta
huru långt det hunnit med finska bibelens tryckande,
samt huru det stär til med vårt lazarets lotterie. Hvad
det förra angår, så är bibeln aftryckt til och med bok-
stafven U, som stadnar i andra Mosis bok; eljes äro bok-
stäfverna eller arcken X och Y äfven upsatta, men ej
afdragna. Redan vid sidstledne Michaelis tid hade de
på trycket hunnit så långt som nu nämnt är; sedän har
det alt stått der stilla, hvad bibeltryckningen beträffar.
Orsaken sade Frenkell vara, at de ej hafva tienligit skrif-
papper: Hisingen hade väl i höstas anskaffat skrifpapper,
men det var odugligit; får man lita på Hisingens ord,
så väntar hän med första oppenvatn hijt godt holländskt
skrifpapper; men skönt och tilräckeligit tryckpapper sade
Frenckell här vara. På Frenckells sida tror jag nu
ej minsta feel vara; de tyckas vara nog goda vänner; men
på förlag för Hisingen torde det nägot brista.

Hvad åter vidkommer lazarets lotteriet, så är det ej
i det tilstånd man skulle önska; antalet af lottzedlarna är
endast 4000, och dock blifva vid hvarje dragning en stor
hop outtagne, ja desse sidsta gångor ibland ända til QOO,
som då komma på lazaretets äfventyr; jag fruktar, at vi
snart få lägga ned det igen; alla zedlar, som utskickas til
landsorterna gå ej öfver 300, alla de andra skola tagas af
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Åbo stad, eller de näst intil liggande soknar. Apothec.
von Mell har ingifvit sin räkning för par år: den stiger
allena til 9000 d:r kopp:mt; jag är rädd, at directionen
måste minska antalet af patienterna; och olyckan är, at
lues venerea så tagit öfverhand, at dessa patienters antal
ibland utgör mäst hälften af de siuka, så at en hop af
andra siukdomar bekajade ej få intagas, emedan lands-
höfdingen Hällit högst nödigt, at de med fransoser be-
häftade först botas, på det smittan ej för mycket måtte
utbreda sig.

Jag nämde 1 mit sidsta om det kattkrig, som up-
kommit emellan Rossen och Haartman: det är nu
stillnat; jagfick öfvertala den envisa Haartman; de hafva
bägge från protocollet uttagit sinä dictamina i den saken,
och vi hafva undgått, at adjungera någon: jag hade et
starkt skäl, at få ifrån Haartman den häftiga lusten, at
få någon adjungerad: jag sade, at vi ej kunna gå Plan-
man förbi, och då upväcker Planman strax den frågan,
hvar Hans säte skal bli, och påstår rum öfver om Haart-
man; jag visste, at det skulle gälla, och så giorde det.

Avellans gamle svärfader Carström är död och
begrafven; knapphet halp honom i förtid ur verlden: hän
nändes ej taga någon läkare, utan tog efter egen föreskrift
från apothequet et så starkt vomitiv in, at hän fick blod-
störtning, miste alla krafter, och dog, til Avellans och
mag. Carströms sorg eller glädje.

Hofrättsrådet Pippings änckefru är Ula siuk i röt-
febern.

Fru Gadd har hela tiden värit mycket siuk; en
envis hsematuria mattade tienne mycket först, och en lika
envis hemlig feber antastar henne ännu.

Här är mycken strid om borgmästar-sysslan. Magi-
straten jäfvade sig sielfva, at kunna sitta öfver förslaget,
och föreslogo tillika med flera handlande auditeuren
Carlstedt dertil, som kunde adjungera sig ledamöter:
men en del af finska borgerskapet hafva kömmit in til
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Hofrätten med protest moi Carlstedt, och föreslå 3:ne
andra, neml. d:r Brandt, sekret. Malm, och Krabben;
de säga sig vara nögda, hvilkendera af dessa de få. Får
se, hvad utslag Hofrätten fäller.

Den stränga kölden här värit, har skadt en mycken-
het folck.

Consistorium eccles. har antydt bägge nådårs prä-
sterna i Pungalaitio, at ej taga sig fast någonstäds, utan
vänta på Consistorii befallning för hvilka de nasta år skola
predika nåde-året.

Capellan Zelonius i Brunkala har kallat en student
vid namn Angelius, aboens. och 15 åra academicus sig
til adjunct, den der ock skal gifta sig med hans andra
dotter. Consistorium har afslagit samma, och antydt
Zelonius, at accordera med nägon brödlös präst, emedan
Consistorium för hans skull ej vil recommendera någon
til ordination.

Förslag til Töfsala adjuncture nödgas Consist. up-
rätta innan nådåret går in, emedan man ej kan fä djt
någon ordinerad til nådårspredikant; och det bär til skogs,
at ordinera präst efter hvar capellan eller adjunct, som dör.

Konungen har skickat hijt böndagstexter, med be-
fallning, at Consistorium här skal låta öfversätta och trycka
dem på finska; men hvar skal Consistorium taga pen-
ningar dertil? Det har ej fått betalning eller sinä penningar
igen för det det flera gånger förr utlagt, ehuru flera
underdäniga påminnelser blifvit giorda; förr var här fiscus
af lediga pastorater; men den källan är uttorkad och för-
svunnen; än kan man skrapa så mycket tilhopa, som til
denna gången tarfvas; men bara vi få räckning på ut-
gifterna, gå vi Cancellie Collegium förbi, och directe til
Konungen, begära Consistorii flera gångor utlagde pen-
ningar tilbaka, och undanbedja oss vidare heder med
finska böndagstexternas tryckande. Cancellie Colleg. skic-
kade oss i höstas endast några fä exemplar på svenska af
bönen för änkedrottningen och prinzessan, som äro utom-
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lands; det mente, at vi skulle låta öfversätta den på finska;
jo, vänta fingo de; derföre äro flera ställen, der denna
bönen ej läses; ty prästerna äro ej här mer än annor-
städes i Sverige skyldige, at skrifva af bönerne.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 20 Febr. 1772.

61.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 28 Febr. hade jag den aran at emot förmodan er-
hälla i gär: jag säger: mot förmodan, ty en och hvar här
tänkte, at den häftiga stormen, som var sidstledne söndag,
hade i grund sönderbräkat isen pä Ålands haf, och giordt
slut på den behändiga postgången.

At sådant slut vid Riksdagen skulle falla angående
understöd för acad. trägården härstädes, har jag altid
fruktat, i synnerhet nu; nog fodras god hushållning; minä
utlagda penningar för Sipsalo har jag, at få af desse pen-
ningar tilbaka, hvarpå jag har Cancellerens utslag för flera
är tilbaka; och dem vil jag hafva, så snart högvördigste
Herr Biskopen kommer hem; ty at vidare för mig tanka
på Sipsalos återvinnande, vore mer än enfaldigt. Trägårds-
mästarens lön, och ved til orangeriet draga väl årl. det
mästa på min sida; men Qaddens plantage-underrättelser
lära ej medtaga stort mindre på hans del.
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Trägärdsmästaren Oottmarck är nog commode, i
synnerhet hvad orangeriets vårdande angår, oaktadt minä
mångfalliga påminnelser, varningar och bannor. Den som
kunde få en annan bättre från Sverige! Mon herr archiat.
och ridd. v. Li nne hade någon dugelig eleve at aflåta?
Men i desse dyra tider lärer någon dugelig kari ej vela
komma hijt från Sverige för 600 d:r kopp.rmt, när hän
sielf skal hyra sig huusi våra usla trägårdsmästare i landet
få mäst alla större löner, ja somliga mycket större, om
man nu beräknar deras siat til penningar.

Mon det vore giörkt, at anten af herr archiat. v.
Li nne eller herrarna i Stockholm, få några växter eller
frön til väri orangerie eller trägård?

Med adjuncturets bortgifvande i Haliko kommer at
hvilas til högvördigste Herr Biskopen kommer hem; det
är ej periculum in mora; ty Paulins moders andra nådår
tager först sin början nästkommande första Maii; dess-
utom hafva bägge de häftigt stridande parterne, så för,
som mot Paulin, förklarat sig vara nögda, at vänta så
länge. Kyrckioherden Widenius, som ämnar denna bru-
den ät sin son, menar väl, at med tidens utdrägt torde som-
liga des antagonisters hetta något svalna; men jag fruktar,
at den blir än mera upeldad; de Haliko boar, som jag
nyl. talt med, gifva mig mer än mycket anledning til den
tanckan. Nå, nå, herrarna, som nu aro i Stockholm, skola
ock få något at roa sig med, när de komma hem; vi
böra ej här vara för mycket tilgripande til heder.

I dag undergingo capellanerne Sinius från Wasa,
Simelius från Sikajoki och Keckman från Limingo
pastoral-examen; de voro ej oäfna. Haartman exami-
nerade dem äfven i hebraiskan, och bad dem explicera et
språk hos Esajam; de som ej voro beredda derpå, svarade
upriktigt, at de icke voro så hemma i det språket, at de
strax kunde öfversätta det på latin; men i grsekiskan voro
de käcka; Haartman ransakade deras Nova Testamenta,
om deri var latinsk version; men det var bara graekiska.
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När de sedän kommo för Rossen i hebr. voro de täml.
flinka; men nb. de hade förut 3:ne efter middagar värit
hemma hos honom, då hän lagt svaren dem i mun.
Väl var, at hän lämnade ling. sacr. profession; en af
Stiernas gässar hade på slutet kunnat väga sig til examen
i ling. sacr.

1 morgon komma vi tilhopa i Consist. acad. at svara
för vära goda gerningar vid förslagets uprättande til ling.
sacr. profession: besvären skola vara hijtremitterade til för-
klaring.

Både capellan och adjuncten i Nousis hafva begärt
få undergå pastorabexamen.

Kyrckoherden Wallenius i Rimito är nyl. med
döden afgången.

I dag uprättade vi förslag til adjuncturen i Töfsala;
derpå upfördes brödlösa prästmännerne: Raudelin, som
är d. Mestertons adj., Ylenius, adj. hos sin fahr i Masko,
och Bergrot nådärs pred. för framl. kyrckoherd. Proch-
man s sterbhus. Det är visst, at nådåret går först in i
Majo; men at undvika skapa nägon ny präst, måste Consist.
göra detta steg; eljes är et halft år förbi sedän tiensten
blef ledig.

Prästman Laurell fick i dag fullmakt på Carislojo
adjunctur.

Sokneadjuncten Lignell i Tammela har på probsten
Am nel Is trägna begäran fått der curam, dock nb. tils
vidare, som orden i brefvet lydde; man ville ej göra mot
en så gammal hederlig gubbe; och ingen bättre var
der i soknen at tilgå; lefver probsten, och får sig fram-
deles någon käck magister til adjunct, kan cura gifvas åt
honom.

Probsten Hortelii doter-doter, en Schauman, är
trolofvad med rådman Aitan här i Åbo; nog hade den
prackaren, som äter Åbo bröd, värit mera skyldig, at för-
sörja en Åbo flicka, och bidraga til, at minska antalet af
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de många ogifta flickor i Åbo, hvaraf en del torde längta
efter förlossning.

Sökande til Orihvesi äro kyrckoherdarna Idman och
Carling; capellan Utter i Orihvesi.

Kyrckoherden Idman i Ijo bar nyl. ökat de sökandes
antal til Kemi.

Småningom inkomma prästmän med vocationer til
medhielpare; e. g. kyrckoherden i Birkala för sin son;
gamle Thorenius i Lojo för en gammal student af
samma sokn, som har godt betyg af probsten Paccha-
lenius; den äldre capellan i Muohos får en student och
6 ärs acad. Törnudd, en den bästa predikant nu vid
nation; jag skulle önska honom än bättre än detta, ty
predikogåfvor, synnerlig flijt, lära och lefverne samman-
stöta at pryda honom; hans enda fel är, at hän är mycket
fattig; noch kallar capellan Freitag i Munsala studenten
Ahlquist; denne sidstnämde har gift sig med klåckar-
änkan i Munsala. En hop, som förr sändt in sinä voca-
tioner, har jag förr haft den aran, at nämna om.

Consistor. blir fast vid sit beslut, at ej admittera
någon til präst-examen, innan högvördigste Herr Biskopen
sielf kommer hem; jag tigger och beder minä ämbets-
camrader tidt och ofta, at ej göra någon ändring i den
föresatsen.

Våra utkommande svenska skrifter uti Stockholm
stöta nog ofta pä, huru präster bära upp stora löner,
predika sielfva säilän, taga sig adjuncter och kasta ali
bördan på dem; då en annan ämbetsman ej får kasta
mästa tyngden på sin adjunct, ja ej en gång få lof, at
taga en sadan; men domare-ämbetet torde dock niuta
deri samma förmån som prästen; åtminstone är praxis så.

Men huru skal man göra med Uhleå-schola? Den
blir nu i grund förderfvad: jag blyges, ja jag törs ej säja,
huru eländiga de få gåssar äro, som derifrån komma til
Academien: när jag gick i Wasa schola och satt i öfre
collegan Msexmontans class, var jag och de mästa minä
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kamrader bättre, än alla, som nu komma från rectors class
i sielfva Uhleå; flera i Uhleå stad, som hafva räd, hafva
skickat sinä söner til Wasa schola; från denna sidstnämda
schola komma nu hieltar.

Prästerna i norraste delen af Österbotn, som ej hafva
råd at sända sinä söner til Wasa, måste sielfva informera
dem så godt de kunna och hinna: de resande, som
komma derifrån, och flera bref derifrån, grufva och jämra
sig, at man må löpa bort, då man får höra deras klago-
visor. Aldrig kan Consistorium för Oud, Konung och
fädernesland vara ansvarig för et sådant sielfsvåld; boot
måste tagas, fast det blir hårdt; sätt käcka karlar, at för-
rätta rectoris, conrectoris och öfre collegans sysslor med
halfva lönens afdragande från de lata; vela de ej god-
villigt, kan ju Consistorium gå til Konungen; så tala hvar
man och hvart bref derifrån, intet duger at vara flat med
sådana förbannade lathundar. Consistorium längtar mycket,
at få högvördigste Herr Biskopen hem för den saken.
D. Mesterton säger, at Consistorium behöfver ej bry
sig om den saken: det hörer Herr Biskopen som ephorus
scholarum allena til, och at allena svara före.

Häradshöfdingen påÅland adsessor Palm kom redan
in under framledne kyrckoherden Sidens siukdom med
en skrift til Consist. och begärte, at mag. Vallin skulle
förordnas der til vice pastor; Consist. kunde ej reflectera
på hans skrift, utan bad öfverhofpredik. Orunnerus höra
Siden och Rossen, samt komma in med sit betänkande;
Siden dog, innan hän fick veta deraf; Orunnerus och
Ross hafva inkommit med svar: Orunnerus visar, at det
är osant, hvad Paimen skrifver om det elända tilståndet
i soknen; Paimen och Wallin spela tilhopa; nu fodras
der nådårspräst; man kunde tänka, at den saken vore lätt
afgiord, ty Vallin är der, och är brödlös, men ankan
beder Oud bevara sig för honom. Siden ville fodra
något af honom för det året Siden blef der pastor; men
Vallin hade förut upburit alt; och oaktadt alla de steg
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Consist. tagit, at förmå Wallin, at cedera, hvad rätt vore,
har han ej kunnat förmås, at gifva tilbaka det minsta, utan
svarar, at de kunna lagföra honom; ty han litar på sin
domare Palmen. Ankan sitter med 8 barn, det yngsta
2 år gammalt; satte man Vallin tilnådårs predikant åt
henne, så skulle han väl åter så dela med henne, at hon
ej skulle hafva stort af nådåret. Orunnerus säger i sin
skrift, at om man tvingade ankan, at taga Vallin, vore
det för henne ej et nåde år .utan et plåge år, tvärt emot
Konungens afsikt med nåde-år. Hon tör finna utväg,
at få någon ordinerad präst, som påtager sig, at predika
nådåret; men Consistorium kommer i en ny bekymmer-
samhet; Palmen recommenderar Wallin til curam, och
angriper Rossen; Consistorium skal yttra sig deröfver:
Rossen och jag äro jäfviga; då kan adjunction ogörl.
undgås. Rättsom vi undvikit et besvär, så råka vi i et
annat.

Framhärdar til mit stoft
högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 5 Martii 1772.

62.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrifvelse
af d. 8 hujus hade jag den förmån, at erhålla redan i förgår
aftons, eller d. 12 hujus; förut på någon tid har posten
värit nog oviss, ehuru mot förmodan den ändå krafsat
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sig fram, och ehuru postmästaren nästan velat sätta vad,
at hän på några veckor mera ej skulle siippa fram. Vi
hafva således här nog snart fått veta, hvad 1 Stockholm
sig tildragit; fast man icke är nögd just med alt. Men
vi kunna ej annat vänta.

Nu börja de, som kalla sig adjuncter, alt mer och
mer ökas; och tycka en stor del aldeles intet om de steg
Consistorium i den saken tagit: Consistorium har sig före-
satt, at ej företaga det ärendet, mindre at släppa någon
til examen, innan högvördigste Herr Biskopen kommer
hem: man har ännu intet tunnit så stort periculum in
mora. Somliga hafva kömmit in, e. g. den probsten
Haartman i Loimijoki kallat, med den visshet, at de
nasta vecka begärt examen, emedan de ärnade strax resa
öfver til Stockholm, at låta ordinera sig; men man har
svarat dem, at det går intet så fort, de kunde behaga
vänta litet, at öfva sit tolamod. Jag är så arg på en hop
präster, som sitta i bästa vigueur, och ändä skola de
hafva adjunct til hyende för sin lättja: deruti är prof.
Haartman braf, at hän gör et med mig derutinnan.
Andra borde ej äga den förmån, än de, som anten för
hög ålder, eller för Starck siukdom, äro så af sig komne,
at de ogiörl. kunna göra sysslan; och det sednare borde
vara bevitnad både af medicus och församlingen.

Dem jag nu kan erinra mig, at hafva med deras
kallelser inkommit, äro följande: probsten Haartman i
Loimijoki för en student från samma sokn; kyrckoherd. i
Sastmola för en Rangelius (nog hade hän kunnat finna
någon bättre), kyrckoh. i Birkala för des son; capell.
Freitag i Munsala för A*hlquist; capell. i Muohos för
Törnudd; adj. i Lempälä för en studerande, som nu gör
sysslan der i sådant, som en oordinerad kan göra; past.
Mennander i Pelkänä för en studerande aboens; gamla
Thoren i Lojo för en gammal beskedlig student, som
nu et halft är efter Consist. anvisning hulpit honom;
capell. i Brunkala för stud. Angelius, som skal blifva
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des måg; capell. Levän i Biörneborg för candid. San-
delin; äncke probstinnan i Orihvesi för en student deri-
från soknen; unga mag. Sai ovi us, och capell. Utter
derstädes äro sökande til samma pastorat, derföre vil
ingen af dem vara nådårspredikant; dock äro redan så
många gamle dijtsökande, at mag. Salovius ogiörl. kan
få rum på förslaget. Än äro kallande: änke pastorskan i
Jumala för en student; caplansänkan i Kustö för en d:o,
noch Kreander i Tavastkyro för stud. Ypeni us; capell.
Fonseniusf?] i Korpo för stud. Kappström, capell.
Stenius i Puhdasjervi för stud. Thurin. Än lära vara
flere, dem jag nu ej i hast kan erinra mig; men hög-
vördigste Herr Biskopen lärer finna, at de nu anförda
kunna vara nog til början.

Probsten Hortelius bar lämnat saken om adjunct
i Consistorii behag, och Consistorium bar upskutit den
tils högvördigste Herr Biskopen kommer hem, hvarmed
gubben skal vara ganska nögd.

Studenten Ahlquist, ostrob. bar nu hela tiden måst
predika på Kustö, och kommer at fortfara dermed tils
änkan kan få nägon ordinerad dijt.

Capell. Simolin i Nerpis bar kört sin adjunct ifrån
sig: hän torde väl vara så dierf och snart komma, at be-
gära en ny; men sådant sielfsvåld bör aldrig tolas.

Wirzenius i Tyrfvis har til samma församling fått
enhällig kallelse, och derpå redan erhållit fullmagt.

Capell. Lindsten i Merimasko, som stod sub reatu,
dog d. 1 Maii utan hustru och barn; arfvingarna vela
niuta inkomsterna af detta år, emedan det är hans tiehstår;
det blir en rolig casus.

Huru herrar riksdagsfullmäktige votera för vår Aca-
demies ärender, vet jag ej; men det vet jag, at prof.
Billmarck, Planman och Oadd, utom flere af docen-
terne, äro obeskrifl. missnögda med det votum, som herr
prof. Oadolin säges gifvit, i tvisten emellan Haartman
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och Nääfen. Ej den minsta bättring vil visa sig hos
prof. Vallenius.

Prof. Olof Pryss bar nu några veckor värit i Tam-
mela, at anstalta om sin svärfars begrafning, arfvet m. m.
Man vet ännu ej visst, hvad testamente gubben Amnell
giordt.

Mag. Collin har sagt sig vara nu nögd med trä-
gårdsmästarens göremål: jag har låtit honom veta, at om
han ej fullgör sin sysla, skiljer jag honom från trägården,
och låter andra bestyra om göremålen; i går aftos reste
han til Ala-Lehmo capell.

Beckman i Caris är d. 1 hujus med döden af-
gången.

Nu vil jag nämna de inkomne sökande til följande
pastorater: til Limingo: Jac. Frosterus, Peitzius, Vest-
zynthius, Falander, Appelgren, Steenbäck, Ravan-
der, Sinius, Simelius, Forshasll, Henr. Vegelius,
Conr. Bäck, capell. Molijs; til Kemi: Vestzynthius,
Is. Fortelius, Berg, Fellman, Jac. Chydenius, Idman
uti Ijo, Sinius, Simelius, Juvelius, Molijs, Bäck, Henr.
Wegelius; til Orihvesi; Tålpo, Carling, Berg, Utter,
Salovius, Idman i Tavasthus, Indren, Fencquist; til
Jumala: Dahlgren, Backman; til domkyrcko-sysselman:
Faurseus, Dahlgren, Stierna, Gylling; til Kimito:
Krusell, Tenlenius; til Tammela: Bång; til collegatet
i domscholan: Wrang, Stierna; til Kustö sacell.: Ål-
ström, Melanus; til Cangasala adjunctur efter Anthonius,
som blifvit capellan: Bergrot, Alander. Flere sökande
äro ej inkomna; til somliga kunna de anförda väl vara
tilräckeliga.

Med svar til upfostrings Commission om scholae
böcker m. m. har Consistorium ej trodt sig behöfva hasta,
sedän nu mera på en gång alla vara academier äro utan
cancellerer.

Förslag til de ledige pastorater täncker Consistorium
ej uprätta, innan högvördigste Herr Biskopen kommer hem.

16
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Om orgvärckets reparation hölts här kyrckostämma
i April månad; och cum nemini obtrudi potest, itur ad me;
sä fick jag lof, ehuru sysselsatt jag var, at vara Consistorii
fullmäktig den gången: med orgbyggaren Wålström
slöts dä contract, at hän skulle sätta orgvärcket i sit förra
ständ, och i et för alt få derföre 10,000 d:r k:mt; arbetet
skal nu i sommar företagas.

Vid samma tilfälle gaf magistraten in en skrift, deruti
de först klandrade derpå, at domkyrcko-räckningarna aldrig,
enligit kyrckolagen ärl. upläses; sedän förbehölt staden sig,
at et kyrckoråd skulle förordnas, som tillika med oeco-
nomus templi cathedralis och domcapitlet skulle bestyra
om domkyrckans angelägenheter, öfverse räkningarna, och
draga omsorg, at de penningar, som ej högstnödvändigt
böra stå inne, måtte sättas ut på interesse hos sädana män,
som kunna skaffa fullgiltig borgen; uär de funno af räk-
ningarna, at 1771 uti Mali månad stod hemma hos kyrcko-
värden 28000 d:r kopp:mt, utan at något deraf blifvit för-
räntat, häpnade de, och frägade, hvar de voro, och hvilka
hade nycklarna til de skäp och kistor? Jag skämdes och
kunde ej gifva annat svar, än at Deutschen som en ärlig
man hade dem i sin värjo, och allena nycklarna til
dem; de häpnade då än mera och mente, at åtminstone
sä mänga lås bort vara för kistan, som det voro consi-
storiales, och at hvar consistorialis hade sin nyckel; de
yrckade än häftigt på, at penningarna domkyrckan til
skada ej måtte ligga så fruktlösa. Jag hade så när sagt,
at ehuru 28000 d;r k:mt stod inne hos Deutschen 1771
i början af Maii, Deutschen dock lät upsäja det lån jag
giordt, hvarvid domkyrckan vackert vunnit; men jag teg,
och ville ej skada honom på hans döda mull. Magistraten
lade derpå fram ett konungabref af år 1724, deruti denna
Åbo stads magistrat och borgerskap uttryckeligen tildömes
frihet och rätt, at tilsätta kyrckoråd, se öfver domkyrckans
penningar och räkningar, utlåna penningar, som ej behöfva
stå inne m. m. Jag bad, at saken måtte få hvila, tils
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högvördigste Herr Biskopen kommer hem; hvartil sam-
tyktes.

Men jag vet aldrig sluta. Framhärdar til min död

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 14 Maii 1772.

P. S. Med adjuncturens besättande i Haliko hvilas
tils högvördigste Herr Biskopens hemkomst.

Examen i cathedral-scholan lärer ske d. 5 Junii; den
kan ej bequäml. ske efter pingst, ty sommarmarknaden
är utlyst til d. 16 Junii, och at hålla examen dagen för
marknadsdagen passar sig ej väl; en hvar har då annat
at hushålla; dessutan vore det mer än hårdt mot gåssarna,
at för en en da läsdag efter pinges tvinga dem at ligga
14 fridagar i Åbo.

P. S. Det är et halft Marstrands arbete, at denna
tiden vara consistorialis; ty som vi endast aro 4 och ej
vela adjungera någon, får man ej vara borta en enda gång;
detta kostar på denna vårtiden för den, som har at göra
med flera kryddgårdar och åkerbruk. Jag har förr mäst
öfverse project til alla bref, trolofning, skilnader m. m.,
men nu har jag redan par gångor vijst Orren från raig
til Mesterton och Ross: hän klagar väl, at det aldrig
kommer ur deras händer; men det tilhör dem och ej mig.
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63.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Utaf högvördigste Herr Biskopens högtvördade skrif-
velse inhämtar jag, at vi härstädes ej än på några veckor
få den länge efterlängtade fägnad, at se högvördigste Herr
Biskopen här hos oss: vi hafva hela tiden smickrat oss
med det hopp, at hafva högvördigste Herr Biskopen här
i Åbo just i dessa dagar alrasidst. I grund af denna tancka
har Consist. eccles. upskutit med flera göremäl: inga för-
slager hafva blifvit uprättade: ingen deliberation förehafd
angående de många, som fått kallelse til sacros ordines.
Nu nödgas vi skrida til somliga af desse göremål efter
högvördigste Herr Biskopens befallning.

I går uprättade vi förslag til Keuru sacellanie, derpå
aro Långhielm, sokneadj. Kingelin och prästman Men-
nander.

Nasta Consist. dag ärna vi företaga Limingo, Orih-
vesi och Jumala pastorater, samt Kangasala adjunctur; til
Limingo är 16 sökande. Arenius, Dahlgren, Jae. Ross,
Backman, Conr. Piimän äro sökande til Jumala.

De, som kallat sig hielp präster, äro inemot 20, som-
liga giordt det nödsakade, andre at lindra deras lättja.

Vi kunna nu ej undgå at i nasta vecka sända 2 til
högvördigste Herr Biskopen at ordineras; den ena är stud.
Bergrot, kallad af Justander i Lempälä; soknen blir för
prästernas ålder och siukdom snart utan ali prästerlig be-
tiening; den andra är stud. Kurberg, kallad at bli nådårs-
präst på Kustö.

I Pikis sokn är endast en präst, neml. Justin, capellan
och gl. Melin orcka mer als intet; Consistorium har sändt
härts och tvärts at få djt präst, men fåfängt; Consist. har
befalt brödlösa präst. Anders Nummelin at gå djt; men
hän har sökt 1000:de undflykter, och absolut ej mottagit
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det, hän har blifvit upkallad i Consist. och pålagd, at gå
dijt, men hän svarade til protocoll, at hän förr vil lägga
bort kragen, än gå dijt, hän har retat upp sin fader, at
säja, det hän behöfver honom; jag har låtit för mig der-
emot flyta til protocoll, at hans fader ej behöfver honom,
och at vi i Mariae sokn aldeles kunna vara honom för-
utan, men hän går ändå ej dijt; mon en sadan skal hielpas,
då hän söker något? Vi måste derföre skaffa til Custö en
ny präst, ty folcket der lamenterar fasl.

För öfrigit hafva vi i Consist. kömmit öfver ens, at
absolut ej släppa någon af de andra kallade ti! examen,
innan högvördigste Herr Biskopen kommer hem, de må
löpa, huru flitigt de vela, och vid det beslutet står Consist.
fast som et berg; de hafva sedän i går lupit som gråkatten,
men jag har sagt dem, at om de lupo natt och dag, blir
deri ingen ändring, och at jag aldrig går upp til examen
för flera, än de 2 förenämde, samt protesterar til protocolls
emot alt examen, om ock hela det öfriga Consist. vore
enigt, at admittera någon.

Esquadronspredikanten Berg skal jag biuda til, at
få på något kyrckoherde förslag.

Kyrckoherden Idman lärer förmodeligen komma på
förslag.

Capell. Indrenius i Wehmo har fått fullmakt på
Keuro pastorat; han hade allas röster enhälligt.

Capell. mag. Utter på Kaxkerta har fått fullmagt
på Kiukais sacellanie.

Prästman Bergrot, som fordom var kyrckoh. Proch-
mans adjunct, har fått mångfalt de flästa röster til Töf-
sala adjunctur; _sä| snart hän fått fullmakt, skal hän dijt,
at predika nådåret, at ej ny präst behöfver ordineras
derföre.

Capell. Elfvenberg har fått de mästa röster i Län-
gelmäki; men starcka klagomål äro inkomna mot honom,
så at Consist. måst remittera saken til verldslig rätt til
undersökning.

245



1772 20/ 6.

Capell. Gummerus i Wambula i Hvittis sokn ärdöd.
Förleden natt afsomnade fru doctorinnan Mesterton

af den här gängse rötfebern: hon var siuk mot en vecka,
innan de påkallade med. doctoren, fläckar voro då redan
utslagne på henne; doctor Bergman kunde ej förmå
henne, at dricka och taga in det han ordinerade. Han
är rädd, at doctor Mesterton, som förr haft slag, nu
torde löpa fara, at af oro få det ånyo; och då torde
det vara bestält med honom; och huru uselt blefve det
huset då?

Oamla boktryck. gesällen Michaelis begrofs mid-
sommars dagen.

Rector Brander, som söker Tammela, och capell.
Hoeckert i Nousis, som söker Rimito, aro inkallade til
past. examen til d. 21 Julii.

Termin til magist. promotion är utsatt til d. 22 Julii;
primus är Clevberg; gratist Ringbom; hade candid.
Schulten värit frisk, så har om primatet blifvit låttadt
einehän honom och Clevberg; men hän ligger nu i Nagu
ganska Ula siuk i rötfebern, och har i dag et rykte kömmit
til staden, at hän vore död. Det vore skada; ty Schulten
var af de mäst rara genier, och säkert vida vägnar den
käckaste af alla dem, som i år blifva magistrar. Magister
frågan är mathematisk, an method. anal. algebr. plus profuit
vei obfuit scientiis? Secr. Calonius är utnämd, at pro-
ponera den; får se, hvad Schalberg tycker derom.

Clevberg och Törnquist blefvo i dag candidater;
intet kunna de klaga, at de vid examen saknat förhör
in ling. or. et graec., ty Lefren började examen, och
Ro s sen, som decanus honorar. slöt den samma.

Decanus i phil. facult. blef i dag Vallenius; men
som hän är i lika uselt tilstånd som förr, ja än i uslare,
så påtog sig prof. Planman, at förrätta hans sysiä i de-
canatet, mot betingande af Vs af de inkommande sportlar;
jag och prof. Hassel, som pro-decan. och pro-pro-decan.
hade väl tilkommit, at endera förrätta den syslan; (ty
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Rossen är nu i an facultet) men vi undanbodo oss den;
det kan ock vara en liten hielp för Planman i hans
snäfva viikon

Sedän doct. Gadolin upskutit med rectoratets emot-
tagande til nasta år, så fölgde d:r Mesterton nu i ordning;
men hän har för sin siukdom, och det, innan hans fru
blef siuk, afsagt sig samma; adsessor Haartman har in
perpetuum afsagt sig samma; altså kommer det til prof.
Olof Pryss, som än är i Tammela; skulle hän, mot för-
modan, afsäja sig det, så torde de vela påtruga mig samma;
men quaedam beneficia odimus; jag kan då så väl visa,
at jag ej är mer angelägen om den hedern än de andre,
och at jag är så stor mästare i den saken, af egen äras
försakande som de.

Ehuru man fruktade, at det skulle skrida til process
emellan prof. Olbf Pryss och hans svärmoder, angäende
arfvet, har dock alt blifvit i godo bilagt; ja hans svärmor
har cederat honom mera, än hon genom lag värit skyldig,
at göra.

Probsten Amnell har lämnat efter sig 108,000 d:r,
at delas bland des arfvingar. Hän har förstått oeconomien
bättre än jag.

Vär anhållan at få hans excell. r.r. gref. Liewen
igen til vår Canceller, är redan til honom afgången; vinna
vi ej den nåden, voro vi enhälligt hogade för hans excell.
r.r. Falkenberg; men det låter för oss Ula, i anseende
til bägge desse herrar, at andre torde röfva dem från oss;
vi lefva sålunda nu emellan hopp och fruktan.

Ansökningar om dubbla nådår äro inkomne från
probstinnan i Kemi, pastorskan i Längelmäki och caplan-
skan i Lumijoki; af desse är den förstas tilstånd det
beklagligaste; egendomens värde stiger til 9000 d:r, och
skulden til 38,000 d:r; hennes synnerliga man tvang henne,
at förplikta sig, at af nädåret betala hans skuld. Hon
säger i bref til reet. Vetterblad, at om hon ej blir
hugnad med dubbelt nådår, ser hon ej annan utväg, än
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taga stafven i hand, och gå omkring och tigga. Nasta
Consist. dag företager Consist. sig desse saker.

Med domkyrckosyslemans och collegatets här vid
cathedr. scholan bortgifvande befattar Consist. sig ej,
innan högvördigste Herr Biskopen kommer hem. Oud
låte scholan blifva väl hulpen; flere, äfven af hederligare
ståndspersoner, som ärna sätta sinä barn i cathedral scholan,
göra det ej förr, innan deras gåssar hinna förkofra sig sä
mycket, at de strax kunna siippa til conrectors class, och
säledes undgå, at stå under den, som nu förestår den
öfverste collegse classen, jag menar Wrangen, som aldra-
minst är fallen, at vara annan scholkarl, än apologist.

Qålros har blifvit acad. vaktmästare; sökande til
cursor efter honom aro cursor Ekegrens son, som går
i scholan, 14 år gammal, förra vaktmäst. Kijllens måg
Zimmerman, och en dokt. Qadolins dräng; den med-
lersta har fätt försäkran om sysslan, i fall hän inom 3
veckor afbördar sig sin skuld til Academien.

Orgbyggaren Wålström är nu här; nästa vecka blir
besiktning på orgvärket, och strax derpå ny kyrckostämma.
Nääfen är vid bägge desse Consistorii fullmäktig; jag har
nog för min del lupit dervid, och derföre absolut undan-
drog mig den syslan, emedan jag såg förut, hvad trätor
der ofelbart blifva, dem Nääfen icke hade minsta aning om.

Råg-åkrarna stå här omkring Åbo ganska härliga,
at ej bättre kan önskas; men på somliga orter längre från
staden skola de vara något fläckote. Vår-utsädet står ock
ganska vackert. Hvete ser skönt ut på alla ställen; men
fruktträn hafva mycket lidit af vår sidsta vinters ovanliga
köld. Ängarna lofva ock en härlig hööväxt.

Nu måste jag vandra til vara unge candidaters colla-
tion, om annors alt skal vara väl. Framhärdar ouphörl.

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Åbo d. 26 Junii 1772. Pehr Kalm.
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64.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Nu, sedän vi mistat hoppet, at snart få se högvör-
digste Herr Biskopen hos oss, hafva vi i Consist. eccles.
börjat med förslagers uprättande; vi söka taga så säkra
steg, som möjeligit är, får se, om de ändå kunna hafva
bestånd, emedan vi hafva ingen tydelig lag, at vid prästa-
syslors besättande rätta oss efter.

På förslag til Orihvesi pastorat äro upförda kyrckio-
herdarna Lencquist, Idman i Tavasthus och Carling
från Calvola. Idman har lofvat taga probsten Sai ovi i
dotter; men hän nämner intet derom i sin inlaga til Con-
sistorium och brudens sväger berättade mig, at då hän
för kort tid var i Orihvesi uti de ärender, talade hän endast
derom med flickan emellan 4 ögon; men åt flickans moder
och broder nämde hän icke et ord derom.

Til Limingo pastorat är förslag uprättat, fast ej än
justerat; derpå stä Stenbäck, Frosterus från Lohteå, och
vice past. Appelgren från Paldamo. Kyrckoherdarna
Ravander, Peitzius och Palander mäste man gå förbi;
ty de 2:ne sidsta hade mångfalt mindre tiensteår än de
på förslaget stäende; Ravander hade väl lika många
tiensteår med Stenbäcken, neml. 40 stycken; men Sten-
bäcken sitter med et helt snäft pastorat, då Sikajoki der-
emot näppeligen eftergifver Limingo. Frosterus har 53
och Appelgren 56 tiensteår.

På Jomala förslag stå: Arenius, Dickman och
kyrckoherden Backman; detta är ock ej än justerat.

På förslag til Lumjoki sacell. i Limingo aro mag.
Jae. Chydenius, Flander och Cajanus från Lohteå, är
ock ej än justerat.

Til Limingo voro 15 sökande; och Q til Jomala.
På förslag til Kustö: mag. Sai. Möller, stockhus-
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predikanten i Helsingfors Melanus och prästman Orön-
ström.

På förslag til Merimasko: adj. Wijkman från S:t
Martens sokn, prästman Tallquist, och prästm. Tillae-
nius, som nu predikar i Merimasko, och för hvilcken
Merimaskoboerne i varas inkommo med skrift, at få
honom på förslag, desse voro af sök. de äldste.

Andra förslag äro ej än uprättade.
Til d. 21 hujus äro inkallade til past. examen: rector

Brander, som söker Tammela, samt capell. Hoeckert i
Nousis och collegan St ierna, som bägge söka Rimito.

Cum nemini obtrudi potest, itur ad me; så kan jag
säja om rectoratet för nästa acad. är: prof. Olof Pryss
undanbad sig detta är det samma: hän förestälte och af-
målade med sä lifliga ord för mig sit siukliga tilstånd,
och huru högst nödvändigt det vore för honom, at nu på
alt sätt få sköta sin hälsa, at jag ej hade hierta, at afslå
hans begäran, neml. at jag detta år ville påtaga mig det.
Ombytet sker d. 14 hujus; gubben Hassel längtar högl.,
at få häfva af sig denna bördan, och siippa bort på
landet.

Nu äro candidaterna åter galna: som jag förr hade
äran at berätta, var faculteten sinnad, at låtta emellan
Schulten och Clevberg, men då saken företogs, kom
et rykte, at Schulten vore död; faculteten beslöt då, at
Clevberg skulle blifva primus; dagen derefter kommer
Schulten hei frisk til staden, och har ej stort värit siuk.
Candidaterne trodde sig då finna, at ryktet om Schultens
död fätt sin uprinnelse från den eller dem, som ville hafva
Clevberg til primus; det tyktes confirmeras deraf, at då
candidaterna gingo i ordning, alt huru ryktet gätt frän
den ena til den andra, blef första början i Clevbergska
huset; de ville derföre ej hafva et barn, som ej än gätt
til Herrans nattvard, och som ej kunde göra hyllnings
eden, til primus; åtminstone ville de, at det skulle låttas;
de ville gifva in en skrift derom til nu varande decanus
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Pian m an, men hän tog ej emot den; professor Qadd
upretade dem än mera genom det, at hän med hårda ord
angrep dem, för det de understodo sig, at ej vara nögda
med facultetens beslut; hän var likväl jäfvig såsom Clev-
bergs mosters man. I dag var ändtl. facultet derom;
Planman anmodades, at i godo bilägga saken; men
hielper ej det, kommer det väl til votering i faculteten.
De missnögda candidater hafva sammansatt sig, at i tali
deras begäran afsläs, ej gå upp i Acad. promotionsdagen;
utan anten förut resa bort, eller börja dricka brunn, eller
giöra sig siuka; sker det, så får promotor ej mer, än 4,
högst 6 med sig i Academien; men de torde svalka deras
hetta. Promotor är starkt på candidaternas sida. Halfva
faculteten är för dem, och halfva mot dem; bland de
sednare är decanus.

Et rykte har värit i dessa dagar, som prästgården i
S:t Mårtens sokn så totaliter och i hast upbrunnit inom
par timmar, at gubben Hortelius mist alt hvad hän haft,
utan at få rädda det minsta, och skal nu nödgas bo i en
badstuga; men detta ryktet fodrar närmare bekräftelse.
Man tror det är ogrundat.

Jag glömde förslaget til Kangasala adjuncture, det är
redan justerat; derpå äro: mag. Wanochius, prästman
Palan der från Vihtis, och prästman Nyholm.

D. 21 Junii hade vi en Starck frostnatt om morgonen
i solgången; marcken var då snöhvit af rimfrost: den tog
bort i staden på de mästa ställen gurckor, turkiska bönor
och dylika ömtoliga växter; på landet giorde den mycken
skada; rågåkrar, som lägo närä til kärr och sumpiga ställen
blefvo så illa medfarne, at somligstäds hälften, och annor-
städs 2/3 af rågaxen stå nu hei hvita och utan minsta gruta
uti. S:t Mårtens sokn har mer än mycket lidit härigenom;
Tyrfvis, Karcku, Hvittis, Pöytis och många andra soknar
har fätt för dryg känning häraf. Kornbrodden frös ock
då på somliga ställen aldeles bort ända til marcken. Uti
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de soknar, som ligga näst omkring Åbo, bar rågen deraf
litet eller alsintet blifvit skadad.

Så sehn blomstringstid på ali ting, så på villa växter,
som på åker- och trägårdsfrukter, lärer knapt någon erinra
sig; rågen står först nu som bäst i blomma. När skal den
då hinna mogna med en så kulen väderlek som vi 1 desse
dagar åter haft, då man mäst behöft elda rummen man
bodt nti?

När högvördigste Herr Biskopen, såsom ephorus
scholarum, kommer hem, ärnar jag dictera til protocoll
om Uhleå scholas nu varande mer än usla tilstånd, at
någon boot må tagas deremot; de få gåssar, som komma
derifrån, äro så genomsvaga i alt, at de borde visas til—-
baka hem; men de äro utan skuld; vi få från den kanten
til österbotniska nation bara vrak; största uslingar i studier,
men hieltar at spela kort; när deras lärare med kortspel
använda ej allenast sinä lediga stunder, utan ock schol-
timmarna, hvarföre skal då gåssarna icke få följa sinä
lärares förebild? Consistorium skal få lof, at lämna veder-
börande lärare der del af mit dictamen. Som inspector
nationis ostrob. kan jag ogörl. undgå, at giöra det.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 9 Julii 1772.
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65.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Utaf Consistorii skrifvelse lärer högvördigste Herr
Biskopen inhämtat, at jag i år blifvit tvungen, at emottaga
rectoratet, emedan de, som i ordning tilkommit samma
syssla, dels undandragit, dels undanbedit sig den samma.
Jag har altså denna tiden fått händerna tulla med arbete;
ty för promotions skull, infalla för rector hvarjehanda
göromål; och uti Consist. eccles. ligger nu mästa bördan
på mig; emedan, sedän doct. Mesterton för en månad
tilbaka började dricka brunn, lade hän på mig omsorgen
om de göremål, som höra til sidstnämde Consistorium;
jag ville väl skiuta den från mig på doct. Ross, såsom
ledamot af theolog. faculteten; men notarierne bådo mig
för alt hvad heligt vore, at emottaga detta arbete, emedan
de annors fruktade, ja trodde sig vara hei vissa derom,
at om Ross finge den syslan om händer, skulle hän för-
lägga, eller aldeles borttappa de inkommande skrifter m. m.
Jag anstaltar dä der om alt, men låter anten Mesterton
eller Ross underskrifva alla bref, som pä Consistorii
vägnar utgå. Ingen kan derföre mer än jag längta efter
högvördigste Herr Biskopens hemkomst, at siippa afbörda
mig en del af detta träldoms arbetet.

Sedän förslaget til Jomala är justerat, hvarpä stå
Arenius, kyrckoherden Backman och capellan Dick-
man, har Arenius trägit bedt mig, at hos högvördigste
Herr Biskopen anmäla hans angelägenheter och omstän-
digheter; jag tror mig ej behöfva nämna mycket derom,
emedan högvördigste Herr Biskopen har sig dem närmare
bekanta än jag: hän har förut värit på förslag til Jomala;
hän har 5 å 6 gångor förut värit på kyrckoherde förslag;
ingen capellan har så länge trälat vid domkyrckan som
hän; hän sitter fördiupad i gäld, emedan inkomsterna äro
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så snäfva, då alt ankommer på ähörarenas nåd; och
lärer hela domkyrcko församlingen för flera orsaker höge-
ligen önska, at hän blefve hulpen hädän. Hän anhåller
på det högsta, at högvördigste Herr Biskopen, Innan af-
resan från Stockholm, ville hos Hans Kongi. Maj:t lägga
et godt ord för honom; hän tror det uträtta mera, än alt
annat: hän säger sig ej hafva någon annan at i den saken
af menniskor taga sin tilflykt til om hielp och räddning,
än endast och allenast til högvördigste Herr Biskopen.
Jag tror ock, at ingen i hela stiftet kan rada upp sä
mänga tiensteår som hän; och kan väl Åbo domkyrcka
på kortare tid trötta ut en der arbetande. Kan bön förmå,
så anhåller ock jag om hielp för honom; och både hän
och jag veta noga, hvad högvördigste Herr Biskopen för-
mär hos Hans Kongi. Maj:t; näppeligen kan någon mera
behöfva hielp än hän; åtminstone på långt när ingen af
hans competitores.

Nu är candidaternas rörelse stillad. Candid. Clev-
berg fan sig, at afsäja sig primariatet; Schulten är nu
primus. Hade det ej skedt, så hade helt visst ej öfver
4 å 5 värit närvarande vid promotion; nu äro de mer än
nögda: de hålla måltid, och sedän om aftonen stor bal:
detta sker i Rothsteinska huset.

Vi äro obeskrifl. bekymrade om Cancellers saken.
Vi frukta, emedan det drager så länge ut, at anten få vi
ej den glädjen, at erhålla hans excell. r.r. gref. Liewen
til Canceller, emedan en del af våra med sinä trätor förr
så tröttade ut honom, eller taga Upsalienses honom ifrån
oss. Sker det, sä äro vi rådlösa. Flera af de rätt tän-
kande hafva gifvit oss förslag på hans excell. r.r. Falcken-
gren; hän är väl , men hän skal vara en lärd herre,
älska vetenskaper och rättvisa, och hafva allmänhetens
goda tycke. Men vi kasta ali denna bördan och om-
sorgen på högvördigste Herr Biskopen. Hans excell. r.r.
Schverin, som stadd utom riket, lärer man ej få falla på.

Til Harjavalda sacellanie i Kumo äro 20 sökande;
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bland dem äro somliga bara åldermän, hvilcka näppi, kunna
mera sköta sig sielf, mindre en så förfallen församling.
Consist. har af denna svärmen utnämt vice past. Brander,
capell. Nylund i Rusko, och mag. Eckman; men för-
slaget är ej än justerat; Haartman tykte Eckman vara
för ung; vi andre trodde, at församlingen ej var giord för
de gamle orcklöse, utan at den borde förses med sådana,
som än hade någorlunda vigueur, och at på förslaget
borde åtminstone vara en dugelig.

I dag f. m. hafva vi haft pastoral examen. Inkallade
dertil voro reet. Brander, capell. Hoeckert i Nousis
och colleg. Stierna; Stierna infant sig ej, emedan hän
ännu vandrar omkring i Nagu gård från gård, at upbära
scholpenningarna, och tigga sig til ost och ströming m. m.
Brander gick förträffel. väl igenom examen; men Hoec-
kert var så jämmerl. svag, at Consist. ej kunde annat, än
improbera honom.

Herrar officerare af Åbo läns infant. regemente hyl-
lade i går här Hans Kongi. Maj:t; general Stakelberg,
öfverste lieut. Taube, major Fock äro än inne; de äro
budna af candidaterna på balen i morgon; generalens
fröknar komma för den orsaken skull in til staden denna
afton.

Til nu varande magister promotion har Lenningen
påstådt, at honom allena tilkomme at upföra musiquen,
och at hän hade privilegium exelusivum derpä. Candi-
daterna trodde åter, at som betalningen för musiquen
skulle tagas af deras pung, så borde de få accordera med
den, som kunde upföra den bästa musique: i grund här
af accorderade de med den från österbotniska regementet
nu här varande käeka capellmästaren Jahns, at hän tillika
med regements musicanterna skulle upföra musiquen i
Acad. och kyrekan vid promotion; saken devolverades til
Consist. academicum; det beslöt, at som ej Academien,
utan candidaterne kosta på musiquen, så gillar Consisto-
rium deras fattade beslut, at Jahns upförer musiquen;
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dock at Lenningen för sin egen person får lika stort
arfvode som någon af de andre musicanterne. Man vet,
at Lenningens musique är så usel, at det redan blifvit
et ordspråk, om någon oduglig ting, neml. den är ej
bättre än Lenningens musique.

Här innelykt följer efter högvördigste Herr Biskopens
befallning en liten förtekning på sådana orangeriträn, som
lära finnas hos de flästa bättre trägårdsmästare i Stock-
holm; jag har med flijt brukat de namn, som vara trä-
gårdsmästare sielfva betiena sig af; ty då förstå de bäst,
hvad trän man vii hafva; de äro på listan rangerade i
den ordning, som jag hälst ville först hafva; jag har ej
vågat sätta flera; ty jag fruktar, det desse torde redan bli
dyra. Herr prof. Oadd lofvade vid afresan härifrån höra
efter desse, allenast han af högvördigste Herr Biskopen
finge min catalogue, som jag då ej hant upsätta; men nu
följer. När man får veta priset, och hvilka man får, kan
man sedän tanka på sätt, at i tid i höst få dem hijt.

Framhärdar oaflåteligen

högvördigste Herr Biskopen och Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 21 Julii 1772.

P. S. Hööväxten blir detta år nog snäf för den
starcka torckan; men råghalmen, som i fiohl var så kort,
är nu ungefär dubbelt längre, än sidstledne år.

Uti nästa Consistorio uprättas förslag til Kemi, Tam-
mela, Kimito. Til Kemi äro 14 sökande; til Tammela 17;
til Kimito 16.
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66.

Högvördigste Herr Doctor, Biskop och Procancellarie.

Ehuru vi här smickra oss med det hopp, at stunde-
ligen få fägna våra ögon med högvördigste Herr Biskopens
ankomst til oss, vågar jag dock än en gång skrifva ti!
högvördigste Herr Biskopen på Stockholm; flera hinder
tora, efter vanligheten, infalla, som förorsaka, at afresan ej
just sker på den dag man sig föresatt.

Högvördigste Herr Biskopens bref, tillika med herr
doctor Gadolins project i accis-saken har jag haft den
aran at bekomma. Jag kan ej få Consistorium tilhopa
innan nasta thorsdag, emedan åtskilliga af professorerna
aro nu på landet. Alla af de närvarande, som sedt det,
gilla det högeligen. Med fredagsposten nasta vecka skal
expedition i den saken til herr doctor Gadolin öfver-
sändas. Väl vore, om det arma folcket på et eller annat
sätt blefve hulpit.

Nu äro vi åter få i Consist. eccles. så at vi sidsta
onsdags icke kunde företaga oss förslagen til Kemi, Tam-
mela och Rimito; ty doctor Mesterton har blifvit siuk:
han har rosen i fötterna; men assessor Haartman fruktar,
at det är en sadan roos, som förvandlar sig i kallbrand i
hela kroppen, emedan alla vätskor äro så förskämda.
Han har denna sommar druckit brunn; men med lika
diaet som förr. Det blefve et eländigt huus; Oud hielpe
honom.

Det berättas, at probsten von 01 ah n skal vara död.
Öfverste lieutenant Lode, som nu bor i Nyland, har

fått slag; man fruktar at han ej mera kommer sig före;
ja, medici äro rädda, at han näppi, lefver några veckor
mera.

Nägon kitslig studerande har värit fram med en art
af pasquill; det har natten mot sidstledne söndag blifvit
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slagit på acad. taflan; flere läste det om söndags morgo-
nen, tils cursor fick uti det, och bar det til mig. Det
skal vara en imitation af et promotions programme; är
på latin, och i sin art mycket quickt författat. Collegan
Wrang är promotor, som inviterar alla guden Bacchi
vänner och dyrkare, at bivista en doctoral promotion;
promovendi äro studenterne (julisteen, Tallberg och
Forselius; de sägas redan aflagt lärdoms prof, neml.
d:nus Oullsteen de cauponis Aboas hodie illustrioribus,
praeside viro olim celeberrimo, jam vero inter coelites
translato d:no Seippel; d:nus Tallberg de usu multifario,
quem prasstat cerevisia et vinum combustum musico, sub
tutela praeclariss. d:ni Lenning; d:nus Forselius de
bacchanaliis veterum sub clypeo maxime reverendi domini
Stierna. Litet derefter börjar hän invitera patronos et
hospites, och säger: Huic vero solennitati cum destinatus
sit dies mensis currentis quintus, te s. s. theol. doctor
atque professor, commendator et eques de ordine po-
dagrae Bacchi, celeberrime maxime reverende d:ne Carol e
Mesterton; te quoque s. s. theol. doctor atque professor,
commendator ac eques de ordine laureae Bacchi, amplis-
sime atque maxime reverende d:ne Isace Ross, te denique
secretarie dicasterii regii, director oeconomiae Bacchi per
Finlandiam, eques baculi viridi (så står det) amplissime
atque consultissime d:ne Johannes Browalli; etc.; flera
nämnas ej vid namn; sidst säger hän: velitis praedicto die
hora post meridiem septima, signo campano curiali dato,
in prastorio Bacchi apud d:num Foenandrum (det är rad-
stugukällarmästaren) frequentes convenire etc. etc. Man kan
ej gissa, hvilcken värit fader för detta fostret, i synnerhet
som de flästa magistrar och studerande äro bortreste på
landet; man ser dock, at Wilh. Ross lämnat afvel efter
sig. At fä reda på uphofsman, lärer vara svårt, emedan
det ses, at stylen är med ali flijt förvänd.

I går stod hofrättsrådet Gripenberg brudgumme:
hän kommer at bo hos sin nya frus faster fru Li di n.
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Mon förtroendet dem emellan skal kunna blifva lång-
varigt?

Framhärdar

högvördigste Herr Doctoren, Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 7 Aug. 1772.

67.

Högvördigste Herr Doctor, Erche-Biskop och
Procancellarie.

At högvördigste Herr Erche-Biskopen skyndsamt och
lyckeligen ankommit til Stockholm, hafva vi af Inrikes Tid-
ningarna inhämtat. At väderleken under resan den års-
tiden värit så härlig, at man icke kan önska sig bättre
om sommaren, har jag anledning at sluta af minä meteo-
rologiske observationer. Vi längta alle, at snart få se
högvördigste Herr Erche-Biskopen i sielfönskelig välmåga
til oss återkommen; men det, som gör vär längtan full-
komlig i mindre grad, är den oro, at högvördigste Herr
Erche-Biskopens vistande hos oss ej blir långvarig; Upsala
academie har vunnit för mycket.

Först måste jag komma fram med tiggande: när
monne vi få hugna oss af Kongi. Maj:ts allernådigaste
lofven, at från Kongi, orangerierne få någon hielp til värt
fattiga orangerie. Högvördigste Herr Ärchie-Biskopen kan
dels sielf, dels genom hans excellence Cancellairen alt häri
uträtta. Om detta anhåller allerödmiukast.

Nyheter har jag denna gången inga af värde, at
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berätta: jag skal dock krafsa ihop nägra, som i nödfall
kan bära namn deraf.

Vid kyrckoherde valet i Karcku bar adjuncten Asp
fått de mästa röster. Vid capellans valet i Oravais bar
Cuhlberg, Strömers måg, fått de flästa röster. Chur-
berg bar blifvit sokn-adjunct i Hvittis. Det säges, at
kyrckoherden Sacklen fått pluraliteten af röster i Pöytis.

At probsten Ravander är död, lärer nog vara be-
kant. Probsten Stenbäck är tils vidare förordnad at
hafva probst-vården i contractet; och sai. probsten Ra-
vanders son och adjunct bar fått curam nti Sikajoki, at
undgå ledsamheter vid pastoraliernas upbärande.

Hans Kongi. Maj;ts utslag öfver adjuncturen i Pikis
är hijtkommen; soknen befrias från ajduncts hållande.

Pipola och Pulkila boernes träta är af Konungen
remitterad til landshöfdingen och Consistorium. Con-
sistorium lärer styrcka dertil, at Pipola boerne äfven må
få sin egen präst. Konungens utslag af är 1769 gifver
ali anledning dertil; det blir ock aldrig frid annors.

Mag. Törnquist bar blifvit vice lector; mag. Alanus
collega secundus, och mag. Hypeen collega infimus här
vid cathedral-scholan. Den sidstnämde, som en gång af-
sade sig samma, kom in med en ny skrift, deri hän åter
begärde det. Lector Selens begäran, at få upbära salarium
af conrectors class, samt at få en god del af conrectors
lönen, tillika med de conrector tilslagne soknar af diekne-
penningar, bar Consistorium afslagit.

Prof. Planman bar blifvit antagen til bisittare i
Consist. eccles. Doctor Oadolin var jäfvig i 2:ne saker,
så at hän måste taga afträde. Planman ville, at det skulle
hafvas anstånd med hans intagande tils högvördigste Herr
Ärchie-Biskopen komme tilbaka; men då jag försäkrade
honom, at högvördigste Herr Ärchie-Biskopen talt med
mig om hans antagande, fan hän sig nögd, at taga mot
tilbudet.

Vid det frågan i Consist. upkom, at vi måste blifva
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förstärkta med en ledamot, sedän d:r Oadolin var jäfvig,
föreslog Haartman, at Deutschen skulle blifva antagen;
andre nämde Arenius, såsom den förut en gång värit
adjungerad. D:r Oadolin teg stilla; men jag påstod med
flera skäl, at Pian man borde kallas; som sedän skedde.

Uti sidsta Consist. itererade åter Haartman sit förra,
om dags utsättande til biskops vahl; men vi fingo än
stilla honom. Monne hän är rädd, at om det drager
längre ut, torde de, som hafva svagt minne af präster-
skapet, glömma bort, at de vid prästmöts tiden voro hos
honom til måltids?

Om candidaterna, eller rättare, hvilcka 3 framdeles
komma på förslag til biskopsämbetet härstädes, är väl än
ogörht, at med visshet kunna nämna en. Det säges, at
här arbetas pä alla kanter; men så vet jag, at intet arbetar
jag: til denna stund har jag aldrig talt med en präst i
stiftet derom, och ärnar ock aldrig görat. När nägon
präst värit hos mig, och velat börja med dylikt tai, har
jag ej svarat et ord derpå, utan strax börjat et helt annat
tai; så at de tydeligen sedt, at jag icke velat tola sådant.
Jag är oryggelig i den tanckan, at en Högre Hand i syn-
nerhet vid biskops vahl styrer alt; och min dagl. bön är
til Oud, at om Hän ser, at biskopsämbetet vore et hinder
i min salighet, Hän dä ville kasta 100:de hinder i vägen,
at jag aldrig måtte blifva det. Jag har aldrig i något
ämbete, det jag sökt, värit så kali, som häri. Hela min
välfärd i den saken lämnar jag allenast til 3:ne; neml.
l:o och förnämligast til den altrådande Ouden, som Hän
finner bäst för sin församling. 2:o til Hans Kongi. Majt.
3:o til högvördigste Herr Ärchie-Biskopen, til den jag altid
gått som til min huldaste fader. Fär jag tro ryktet, så
lära mäst alla de capellaner, som komma at votera, äfven
nämna mig, i synnerhet om de äro fattiga. Jag torde ock
få några kyrckoherdar. Laihander skal starkt arbeta mot
d:r Oadolin; och Oadolin mot honom lika starkt. Vid
prästmötet skal doct. Oadolin sagt sig tycka vara bäst
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för prästerskapet, at de höllo sig uti voterandet vid theo-
logiska faculteten.

Probsten Idman bar ock fått några, som börjat söka
arbeta för honom; men desse hafva just upfört sig nedrigt;
man kan ibland bruka pias fraudes, men det bör ske, at
ej vara otacksam mot en annan; dessas, och ibland dem
probstens mågs pia fraus bar bestådt deri, at de sökt
inbilla prästerskapet, det högvördigste Herr Ärchie-Bisko-
pen nödvändigt skulle vela, at probsten Idman skulle
komma med på biskops förslaget. Detta bar grufl. stött
en stor del af prästerskapet, som likasom med en mun
svarat: at sådant föregifvande vore största lögn; at de
kände högvördigste Herr Ärchie-Biskopen bättre, och voro
i högsta grad försäkrade, at högvördigste Herr Ärchie-
Biskopen ej en gång drömt derom, at Idman skulle
komma på förslag, den de ansägo som en idiot, egen-
nyttig, på intet sätt meriterad til en sådan syssla; de
undrade högl., at intet Indrenius blygdes vid, at göra
sådana propositioner, och sä oförskämdt liuga på hög-
vördigste Herr Ärchie-Biskopen. Några politici, acade-
mici etc. hafva frågat mig, om jag vetat något derom?
jag har svarat, at högvördigste Herr Ärchie-Biskopen är
större politicus, än at hän under sit sidsta vistande här,
då hela prästerskapet var som i full yra öfver biskops-
vahlet, skulle yttrat sig för någon, ho hän ville, at de
skulle med sinä röster falla på; och aldraminst hade hän
nämnt en probst Idman. Probsten Haartman lärer ock
fä en hop röster. Får nu se, hvad österbotningarna göra:
det glunkas mycket derifrån.

Nu hafva vi här roligt. Hofrätts ungdomen har för
sin praesidents skull hållit en bale, dijt alla stater voro
inviterade. Sedän är här den inrättning giord, at i Roth-
stenska huset vid broon blir så kallad assemblee hvar
onsdag från kl. 4 e. m. til kl. 10 om afton; flera herrar
sammanskiuta dertil, dock ej mer än Q d:r k:mt hvar herre;
fruentimren få här thee, chocolad och skårpor; ej annat,
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undantagandes at dansa eller sätta sig vid spelbord.
Herrarna hafva pipor och tobak i en särdeles kammare.

Som h. praesidenten Leyonhufvud med sin vanliga
vänlig- och höflighet bemöter ali ungdomen vid liofrätten,
så at hän ock haft til måltid hos sig alla dem, som anstält
för hans skull den ofvannämda balen, så är hän tilbaka
obeskrifl. af dem älskad och vördad; de skulle bära honom
på händerne, om hän villet.

Deremot torde man få afpruta något af den kärlek
de hysa mot deras vice president. Följande vers, som
säges hafva mag. Browallius til uphofsman, synes be-
kräfta mit tai:

Så skynda dig från denna ort,
Du som så många villor giordt,
Som himlen i sin vrede sändt
Åt oss til vice prassident.
Ledsaga lyckan dig,
Men långt från vara stränder,
Och blifve aldrig du mer sedd i dessa länder;
Tro ej, at någon fins, som vid din affärd gråter;
Vi ropa med en mun: han komme aldrig åter!

Ända til denna dag hafva vi ej haft någon frost:
de ömtoligaste växter i acad. trägården, som indiansk
krassa, sammetsblommor, poteter m. m. hafva än ej tagit
den minsta skada af kölden; nu har ändtl. vädret vänt sig
til nordan.

Nu ser det ej braf ut på somliga ställen med råg-
brodden: den är ej allenast lång, så at den på många
ställen lagt sig, at det fodras grufl. köld, om marcken
under den skal blifva väl frusen; utan den har på flera
ställen icke allenast gått i led, utan har äfven ax i bal-
jorna; jag har på Rändämäki åkrar tagit 2:ne sådana stånd,
deri inom baljan hela axet finnes; jag har vijst dem åt
flera. Andra hafva ock nu funnit samma.
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Ehuru här rägnat täml. ymnigt i Septemb. och denna
månad, ty högden af rägnvatnet i Septemb. var 1.650 och
högden af det tils datum i denna månad fallna regnvatnet
är 3.389, sä bar härtils skedt, at om det rägnat starckt
den ena dagen, och värit uppehålds väder den följande,
har samma följande dag botn af diken värit om aftonen
hei torra; ty jorden har dragit det mästa vatnet i sig.
Prof uppå, huru uttorckad marcken blifvit genom par
somrars långa torcka.

Innelykte probstens Aspegrens bref kom med sidsta
post under mitcouvert.

Cursorerne intyga heligt, at de under intet rectorat
värit i sadan skärseld med uppassning och löpande, som
under nuvarande- de önska sig krafter och tolamod at
kunna uthärda

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Ärchie-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 27 Octob. 1775.

68.

Högvördigste Herr Doctor, Ercke-Biskop och Pro-
cancellarie, höggunstigste Qynnare.

Högvördigste Herr Ercke-Biskopens höggunstigste
skrifvelse hade jag den synnerliga fägnad, at erhålla redan
d. 10 i denna månad: jag har upskutit med mit ödmiukaste
svar dag från dag, i väntan, at få nägot nytt at berätta
tillika; men som här är än ganska magert på nyheter, så
vågar jag ej dröja längre.
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Öfver högvördigste Herr Ercke-Biskopens lyckeliga
öfverkomst til Sverige fägne vi väl oss alla; dock hafva
vi hällre på mångfalt sätt sedt, om vi fått behålla hög-
vördigste Herr Ercke-Biskopen här quar hos oss; men då
Ouds församlings bästa och Finlands heder komma tillika
i öfvervägande, så böra vi finna oss nögde med hvad
som skedt.

Vår nye biskop lefver än uti inactivite, hän har gifvit
bägge Consistorierne tilkänna, at hän ej kan befatta sig
med något, innan hän fått Hans Kongi. Maj:ts svar på sin
förfrågan. För den orsaken är ock catalogus lectionum
otryckt; ty biskopen har svarat Consist. acad. at det vore
orimligit, at hän som biskop kan upföras deri som den
sidste i facult. theolog. och Consist. tycker, at hän ej heller
kan der sättas främst, emedan biskop H allenius ej fann
oanständigt, sedän hän var design, episc. at i Upsala
catalogue stå bland theologerne på sit förra ställe. Haart-
man borde väl göra syssla som professor til förstaMaii;
men som hän i alla sinä dagar värit så rädd för lectioners
hållande, som haran för trumman; så har hän nu lyckel.
sluppit samma räddhoga; hän lärer ock i alla sinä dagar
näppi, hållit 29 publique lectioner. Så ojämnt delas be-
löning! Ringa upmuntran!

Framledne landshöfdingen Rap pe hade en ganska
hederlig begrafning; borgerskapet hedrade sig dervid på
alt sätt; en stor del tro, at samma skedt mera af innerl.
glädje, än sorg; åtminstone vet man det, at både dagen
efter hans död, och begrafningsdagen voro alla krogar
fullproppade af stadsfolck, som då drucko af innersta
glädje, under flera bitande ords framförande på den döda.
Så kan en ej vara allom til lags. Hän har vid sin död
confirmerat testamentum reciprocum, som värit giordt
emellan honom och hans fru, i grund hvaraf hon sitter i
egendomen til sin död; sedän går den efter lag til bytes
emellan bägges arfvingar. Sit bibliotheque har hän testa-
menterat fru H -- n. Sin skuld har hän upgifvit til 12000
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plåtar; man tror, at de Hans löpande zedlar, som nu
smäningom inkomma til fru landshöfdingskan, lära vara
de, som hän gifvit til fru H—n.

Nu bar ändtl. prästerskapet i Nummis upvaknat;
uti sidsta Consist. uplästes en skrift, upsatt af vice past.
Avellan i Nummis, deri hän gifver tilkänna, at frun på
Haga, som vistats der i församlingen något mera än halft-
annat år, åstundat få gå til Herrans nattvard; men som
hon intet har något prästbevis från den församling, der
hon förr nyttjat sinä salighets medel, så frågar hän, huru
hän skal förhålla sig i synnerhet, som hon lefvat i oenighet
med sin man, och flyttat från honom ut til Haga: Consist.
har lämnat honom til svar, at hän har, at rätta sig efter
kyrckolagen och Kongi, förordningar.

Domprobsten Pryss har genom döden mistat sin
son af förra giftet, som var i booktryckareläran: hän åt
hemma hos fadern aftonmåltid hei frisk; klagade sig få
ondt litet derefter; brukade fläder-thee, tykte sig blifva
bättre; men kl. 12 om natten dog hän af stickfluss i sin
faders kammare.

Et prof har man nu, at de så kallade upväcktas
nattsammankomster ej altid ske i heliga afsikter; til Hof-
rätten är inkommit et mål, huru under desse samman-
komster en broder giordt sin egen naturl. syster hafvande;
och när hän det sedän märckt, har hän, til undflyende
af straffet, af förtviflan stört sig i elfven, och dränkt
sig sielf.

Borgmästar Keppler i Lovisa är med döden af-
gången.

Professorskan Billmarck fortfahr, at vara mycket
siuklig; hennes moder är mäst beständigt hos henne.
Ofta äro bäde mohr och dotter siuka på en gång, så at
ej säilän sker, at Billmarck har sin fru liggande i den
ena sängen, och sin svärmoder i den andra. Fru Bil-
marks systrar tycka ej särdeles om detta; ty som den
unga frun ofta längtar efter maat från sin moders gård,
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så sändes alt godt ned til henne, och des syskon måste
noja sig med sämre.

Prof. Ross infinner sig nu ganska säilän i Consistorio
eccles. Hän blef svag igen, så snart biskopsämbetet blef
bortgifvit.

1 går börjades igen assembleerne med dans för fruen-
timrerne, och skola continuera hvarje onsdag från kl. 4
e. m. til kl. 10.

Lector Qothenius i Götheborg är en af sökande
til theol. prof. efter Haartman.

Wetil-boerne i Oamle-Carleby har fått Hans Maj;ts
tilstånd, at delas i 2:ne capeller: så at i Öfre och Nedre
Wetill blifva nu 3 capeller.

Levän i Sagu har enhälligt af församlingen der-
städes blifvit begärd til quartus på förslaget; Consistorium
har samtyckt dertil.

Sidstledne onsdags var här rusthållarenas samman-
komst; directeuren Ross ville då visa sin vältalighet; men
det slöts ej bättre, än at han både af officerare och rust-
hållare blef formelt utskuffad; käppslängar, stötar och
sparkande fick han då halla til godo ända ut i förstugan.

Rågen gäller här 9 plåtar tunnan: kornet half siunde.
Det säges af flera för helt visst, at assessor Haart-

man skal söka förmå sin fru, at flytta til honom igen.
Nog har han då god smak!

Utbeder mig aldraödmiukast, at städse få vara inne-
sluten uti högvördigste Herr Ercke-Biskopens vanliga
ynnest: framhärdande

högvördigste Herr Doctoren, Ercke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 31 Octob. 1776.

P. S. Adjuncten i Pelkänä Alander har vid capel-
lansvahlet derstädes fått så godt som enhällig kallelse.
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Mag. Granrot bar återkallat sinä besvär öfver rec-
toratet i Oamle-Carleby, och söker nu Munsala sacellanie.

I går dog af lungsoot den äldsta fröken Freden-
sköld.

Borealska nation inbillade prof. Nääf, at de ville
hafva honom til inspector; men vid inspectors vahl folio
de mästa på futurus eloquentise professor. Nääfen är hei
bös deröfver; får se, hvad Consistorium säger.

P. S. Prof. Billmarck bar värit så lycklig och fått
sälja bort sin gärd i S:t Marise sokn Mätzämäki til hofrätts-
rådet Mich. Lilius, och än fått några hundrade daler
mera, än hän sielf gaf. Hofr. rådet Lilius ärnar fram-
deles flytta dijt at bo.

Gamle Brehmer har köpt Hisi frälsehemman i S:t
Mariae sokn af hofr. rådet Fredensköld för 17,000 d:r.

69.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Tiden, då et nytt år snart instundar, påminner mig,
hvad min allerödmiukaste vördnad fodrar, neml. at til-
önska fiögvördigste Herr Ärke-Biskopen och Procancel-
larien et välsignadt och godt nytt år. Den Högste låte
fiögvördigste Herr Ärke-Biskopen och Procancellarien
öfverlefva det och många många påföljande i ali sielf-
begärlig välmåga til Guds dyra församlings tienst, fädernes-
landets hugnad, vettenskapernas förkofran och alla hög-
vördigste Herr Ärke-Biskopens clienters glädje och under-
stöd! Denna min önskan är af upriktigaste Merta; dock
kan jag ej undgå, at rent ut bekänna, at jag tyckt hundrade
falt mera om, i fall jag fått aflägga den här hos hög-
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vördigste Herr Ärke-Biskopen och Procancellarien såsom
delta stifts och denna Academies högstälskade Biskop och
Procancellarie. Jag saknar, och flere med mig; men vi
få låta oss noja med den Högstes behag.

Högvördigste Herr Ärke-Biskopen och Procancel-
larien täckes icke onådigt uptaga, om jag nti et nyårs bref
äfven inblandar andra små saker och bagatells nyheter.
Nyårsbrefven i gemen, ehuru frän flera händer, aro dock
gemenl. af lika innehåll; de få ju ibland utspädas med
något annat. Så vågar jag nu göra. Vid våra första
sessioner i Consist. eccles. strax efter högvördigste Herr
Ärcke-Biskopens afresa anmodades h. biskop Haartman,
at äfven infinna sig; men hän upskickade et vidlyftigt
dictamen til protocolls af innehåll, at som hän gått med
underdånig förfrågan til Hans Kongi. Maj:t, huru snart
hän finge tilträda biskops syslan, sedän högvördigste Herr
Ärke-Biskopen rest härifrån, så afvaktade hän Konungens
svar derpå, och tildes kunde hän ej befatta sig med
några consistoriella och biskopliga förrättningar. Samma
svar gaf hän ock til Consist. acad. När hän nu i flera
veckor väntat, och intet svar erhällit, förgick ändtel. tola-
modet för honom; derföre infant hän sig d. 7 hujus i
Consist. eccles., tog sit säte i biskops stolen, och med et
vidlyftigt tai önskade sig och Consist. ali lycka. D:r
Oadolin svarade, at Consist. fägnade sig öfver hans när-
varo; men som hän förut skriftl. lätit flyta til protocolls,
at hän gått med förfrågan til Konungen, och sagt sig ej
förr vela taga del i något, innan Konungens utslag fallit;
så understälte d:r Oadolin, om icke vördnaden för
Majestetet fodrade, at hän afhölle sig från Consist. tils
Konungens svar ankomme; med d:r Oadolin giorde
Planman och jag et; Nääfen var borta och siuk. D;r
Ross sade, at biskopen giorde rätt, och behöfde ej vänta
Konungens svar derpå. Biskopen sade, at hän någon sysiä
skulle göra; hän hade förut värit consistorialis; hän borde
nu ock vara; men at intaga sit förra ställe i Consist. kunde
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hän som biskop ej göra; om Consist. tviflade, at hän nu
giorde rätt, så kunde det gå med förfrågan til Konungen;
saken slöts sä, at Consist. sade, at hän kunde göra, huru
hän tunne för godt; Consistorium hade endast sagt sin
mening til protocolls; sedän har hän ständigt infunnit sig
och fördt ordet i Consist., men at ordinera präster det
vågar hän sig ej til, innan Konungens svar kommer, eller
Maii mänad infaller. Uti sidsta Consist. började hän tala
om syn pä biskops huset, och sade, at hän ej kan flytta
dijt in, innan huset blir reparerat; rummen sade hän vara
så kalla, at ingen kan bo deri; hän proponerade derföre,
at Consist. skulle låta hålla syn der: honom svarades, at
det ej tilkommer Consist. utan bör landshöfdingen anlitas
derom; hän ville, at Consist. då skulle tilskrifva lands-
höfdingen derom; men slutet blef, at hän sielf finge göra
det. Får nu se, sedän hän fätt vidare tid, at grubbla
derpå, hvad slut hän sielf tager. Blir syn der så lång
som i domkyrckan i fiohl, så räcker den väl til.

D:r Ross infinner sig ganska säilän i Consist; han
har nu intet mera något at vänta. Inga lectioner håller
han: annors är han frisk; men minnet totaliter borta;
theolog. faculteten är altså här i nog uselt tilstånd: ingen
särdeles saknad var det dock för den, at biskopen togs
derifrån bort.

D:r Oadolin hardenna höst-termin måst läsa publice
theolog. dogmat., emedan ingen på flera år publice af-
handlat den.

Nääfen har denna höst värit illa siuk: gikten hölt
på at gå upp i kroppen: han brukade ena dagen doctorer,
och den andra käringar; desse sednare rådde honom, at
badda magen med varma lijngarns härfvor, at drifva gikten
bort: han giorde så; men hans husjungfru lade härfvorna
så heta på magen, at de skållade derifrån bort alt skinnet;
nu börjar han blifva litet bättre.

Probsten Zidbseck i Somero skal ligga i det yttersta.
Nousis kyrckoherde saken är än långt ifrån sluten:
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Konungen bar befalt, at lagligen skal undersökas, huru
vida Wirzenius och Stierna aro sådana fyllhundar,
som några Nousis boer bar beskylt dem före; nog går
Wirzenius fri; men jag fruktar, huru det aflöper med
Stierna.

Pedersöre capellaner, som begärt få räkna dubbla
tiensteår, bar hos Konungen fått afslag.

Rimito sokne-adjuncten Sciurenius, den Rimito-
boerne ville hafva til den fierde på sit kyrckoherde för-
slag, var d. 12 hujus til pastoral-examen; men befans
mer än usel, så at Consist. ej annat kunde, än improbera
honom.

Prof. Bilmarck vil sälja sin gård: hän säjer, hän ej
bar hierta mer vara der, emedan hän saknar sin Ulrika;
men jag tror det sker mera derföre, at hän ej gerna så
längt bort kan få auditores til privata collegier.

Utbeder mig, at städse få vara innesluten i hög-
vördigste Herr Ärke-Biskopens och Procancellariens ynnest,
framhärdande

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 26 Decemb. 1776.

P. S. Vid det jag hunnit skrifva hälften af denna
sida, hade jag den oskattbara hugnad, at få högvördigste
Herr Ärke-Biskopen och Procancellariens höggunstigste
skrifvelse af d. 17 hujus.

P. S. Fru landshöfdingskan Rappe låds intet förstå
sig på framl. landshöfdingen Rappes testamente i den
delen, som angår hans bibliotheque: hän testamenterade
det til fru Haartman; men fru landshöfdingskan säger,
at hon ej lämnar bort det, utan, tör hända framdeles, vil
hon skäncka det til något publikt bibliotheque. Väl vore,
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om hon gofve det til vårt. Fru landshöfdingskan skal
eljes hafva den svagheten, at ofta tala nog förklenligit
om sin framl. herre.

70.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste Herr Ärke-Biskopens höggunstigste
skrifvelse hade jag väl den fägnad, at erhålla redan d. 26
sidstl. Febr. Men posternas ovissa öfverkomst, och brist
på någon nyhet af värde hafva värit orsaken, hvi jag så
länge drögt, at i ödmiukhet besvara samma. At herr
archiater v. Finne blifvit så mycket siuklig, grämer mig
i innersta hierta: andra onyttiga gamla få ofta niuta biörna-
hälsa och krafter til sednaste åren; de för mennisko-släktet
nyttigaste män förlora deras hälsa, när man än väntade
ganska mycket godt af dem; så underliga aro den store
Qudens vägar!

Nu vil jag nämna en och annan nyhet, ehuru den
kan vara af mindre värde. Första söndagen efter påsk
ordinerade biskop Haartman första gängen präster; hän
har härvid giordt den ändring från det förra, at alla, som
siippa til ordination, skola förut predika i domkyrckan i
svenskan på någon söndag; någon enda kan få lof, at
hälla någon veckopredikan. Ordination skal ske på sön-
dagen emellan svenska högmässan och finska aftonsången;
orsaken är, at det är en mycket helig akt, samt at hän
blef invigd til biskop på en söndag, och hans fader blef
på en söndag ordinerad til präst. Om syn på biskops-
huset har hän lagt in til landshöfdingen, som anbefalt
magistraten förrätta samma.
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Doctor Ross blef för en månad tilbaka slagrörd, at
det såg ganska ilta ut för honom; men genom medicorum
tilhielp är hän dock så mycket nu för sig kommen, at
hän går litet uppe; men den högra handen är dock än
utan ali kansia. Med hans son directeuren Ross står det
värre til; jag nämde i mit bref til högvördigste Herr
Ärke-Biskopen i höstas, huru direct. Ross blef utskuffad
vid rusthållarenas sammankomst; öfverste lieut. Mont-
gomery, som var en bland dem, som befalte honom
utskuffas, tykte sedän litet lila derom, och derföre tilböd
Rossen förlikning; men Rossen hade högre tanckar:
hän afslog ali förlikning: lägger in hos Konungen en
klagoskrift häröfver, vil påbörda Montg. at hafva brutit
mot duells placatet m. m. Konungen befaller Hofrätten
undersöka saken; Rossen låter inkalla flera rusth. at vitna;
men ingen kunde taga på sin ed, at de sedt Rossen vid
rusth. sammankomsten få stryk; tvärt emot befans vid
undersökningen, at den skarpa skriften, mot öfverheten pä
visst sätt, som i rusthållarnes namn var ingifven, var för-
fattad af Rossen, som låtit en sin broders skrifvare skrifva
den ren, och då den ej ville som concepist tilsätta sit
namn derunder, lagade hän, at en enfallig borgare här i
staden, som ej kan skrifva eller läsa skrifvit, satte sit namn
derunder; mot Rossen blef, då de sidst voro i Hofrätten,
af Montg. giordt det påstående, at hän skulle tagas i
arrest, men Hofrätten fan det ej än vara tid, utan tilsade
Rossen, at ej mera få resa utom staden; när Hofrätten i
början af sidstl. vecka kom tilhopa för samma sak, vän-
tades länge på Rossen, men hän infant sig ej; de skickade
då til hans gård; der var hän ej; de sände til hans moder,
och läto fråga, om hän var der, eller om hon visste hvar
hän var? Hon svarade, at hon ej hade sig det bekant,
utan trodde, at hän rest ut til sin landsgård: dagen derpå
trumlades på alla gator här i staden-efter honom; lysningar
lära ock ske på landet; men ingen director Ross har än
vijst sig.

18
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Prof. Nääf är nu frisk; hän har i vinter roat sig
dermed, at med alfvare frija ti! Oyllenstolpens äncka,
som är dotter åt lector eller prof. Herm. Ross; Nääfen
hade rivaler, några officerare; men hän skröt, at hän skulle
slå dem utur brädet, så at de skulle flyga som damb för
honom: nu har leken sä slutat sig, at Nääfen fätt korgen;
men det tilstår hän ej sielf, utan säger, at sedän hän giordt
sig nogare underrättad om boets tilstånd, och befan, at
hän ej kunde viima der 4 öre koppmt, var hän glad hän
fick draga sin foot tilbaka. Nu säges det, at hon skal
vara förlofvad med capit. Willbrand, som bor i Nousis.

Prof. Nääf har nu påtagit sig, at läsa för doct. Ross
i theolog. dogm. Mig tilböds ock i Consist. acad. den
hedren; men jag betackade mig, och recommenderade
prof. Nääf dertil. I vår ärnar dock prof. Nääf öfver til
Sverige, at dricka Medevi brun.

Sökande til Limingo äro kyrckoherdarna F e Ilman
och Falander, rector Cavander, capell. Hedberg; flera
väntas dagl.

Til Kumo pastorat, som förledit år in Majo blef
ledigt, äro än så godt som ingen sökande inkommen;
ingen äfven inkommen, at söka efter Bäckman til Töf-
sala; frägar man efter orsaken, så svaras: at det ej lönar
mödan för en äldre at söka det, och at hafva besvär, at
resa dijt och hålla profpredikan: det är regalt: någon
ung nyss blefven regements präst får det ändå utom
förslag.

Probsten Zidbeck dog i slutet af Martii månad;
sterbhuset skal vara helt fattigt; orsaken är, at frun värit
en nog slätt hushållerska: hon ligger nu af sorg, slagrörd,
och det skal oroa henne mäst, at hon ej nog ömt vårdat
sin man under des siukdom.

På förslag til Tavasthus äro mag. Borenius, mag.
Rangelius och prästm. Ytter; mag. Salgen och mag.
Ahrenberg, som ock sökte samma, återkallade sinä an-
sökningar, innan förslaget hant uprättas. Det tros dock,
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at Tavasthus boerne gä med böneskrift til Konungen för
deras präst mag. Salvenius, som är barnfödd der i sta-
dein, och med heder genomgick pastoral examen.

Min sokne-adjunct Alander bar fätt mäst alla röster
til Pungalaitio sacellanie.

Mag. Schaefer bar fått de mästa rösterna til Kumo
sacellanie.

Angelius bar fått fullmakt på prästesyslan i Vahto,
derom så länge värit strid. För par veckor sedän giorde
biskopen 3;ne praepositos honorarios, neml. Carlingen i
Calvola, Lagus i Vichtis och Avellan i Tammela.

Kyrckoherden Mennander i Urdiala är ganska siuk;
hän bar värit plågad af stark stenpassion; och dertil bar
sedän kömmit lungsot.

Nousis pastorats besättande står än in statu quo:
Konungen befalte, at de klagandes skäl mot Wirzenius
och Stierna skulle undersökas; saken bar flera gångor
värit före i kämners rätten; Montan är Wirzenii advocat,
det hän erbudit sig at göra gratis; och vice häradsh.
Ahlquist är Stiernas; dessa advocater söka at lära de
klagande, at ej blindtvijs löpa med klagomål för öfver-
heten: de hafva väl värit 10 gångor framme för rätta, och
ännu är det bara i praeliminaerier; Delamot bar fått göra
flera resor från sit boställe til staden härföre, samt betala
dem, hän inkalla! til vitnen; vitnen resa in; men advoca-
terna drilla, at vitnen få resa tilbaka, och befallas komma
in en annan gång. Delamot har fått böta för uteblif-
vande. Delamot svär i öfverste Armfeldt, som förledt
honom, at sätta sit namn under skriften, sagt, at aldrig
frågas efter, hvad man säger, och försäkrat, at hän (Arm-
feldt) väl skulle så laga, at det skulle ingen ting ledsamt
blifva af derföre för Delamot; nu ligger hau i Sverige,
och lämnat Delamot här ohulpen.

Nu hafva vi i Consist. eccles. några dagar hållit som
bäst på med Utterska saken. Probsten Lencquist har
ock derföre värit inne, at gifva uplysning: mag. Utter
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tyckes återkalla sinä satser; men Hans härtil giorde åter-
kallelse är nog stäld på skrufvar; hän lärer måsta tyde-
ligare yttra sin mening: när hän förra gången var uppe,
anhölt hän til slut, at hän finge lof, at nedlägga och af-
säga sig sit prästa-ämbete; men hän råddes, at ej förhasta
sig, utan besinna sig nogare til nasta Consistorii dag;
sidstl. Consist. dag lämnade hän i Consist. behag, om det
ville låta honom än vidare vara präst: man börjar blifva
ledsen vid detta: ty praeses är ganska grälig och långsam,
och Utter har förbehållit sig, at genom dicterande åt
notarien lämna sinä svar; genom detta dicterande lära vi
få hela sommaren roa oss härmed: vid protocoll. juste-
rande i sidsta Consist. voro både Gadolin och Pian man
i nog hack med praeses; de hade absolut rätt: nog är
praeses i stånd, at göra en och hvar bijsittare trött; mig
fägnar, at jag i höst, vil Oud, fyller mit trettijonde pro-
fessors är. Biskopen ville inkalla til Utterska saken
probstarna Litzelius, Haartman och Idman, at vara
bijsittare. Mera härom en annan gäng.

I går slöt jag renskrifningen af fierde tomen utaf
min Amer. resa; jag har med egen hand måst skrifva alt.

Framhärdar med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste t:re
Pehr Kalm.

Åbo d. 17 April 1777.

P. S. Än äro åkrarna mäst öfver alt täkta med snö;
der de blifvit bara, står rågbrodden ganska grön och vacker.
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71.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste Herr Ärke-Biskopens höggunstigste
skrifvelse hade jag den synnerliga törmän, at erhälla
med sidsta posten, jemte den deri liggande Arrhenii
bill. på 28 U sterl. transporterad på högvördigste Herr
Ärke-Biskopen, och at utbekommas af afledne siömannen
Degerströms arfvingar. Jag skref strax derpå til mag.
Achrenius i Nousis, och begärade, at hän med det aldra-
första ville lämna mig underrättelse, om förenämde siöman
Degerströms fader ännu lefver, eller, om hän är död,
hvilcka lefva af hans närmaste arfvingar, samt bad honom
så föranstalta, at de med det första skulle komma til mig,
emedan de hade, at erhälla arf efter förberörde siöman:
jag tillade, at jag hälst såge, om mag. Achrenius kunde
sielf tillika med arfvingarna komma hijt til mig. Får jag
icke snart svar, sä sätter jag mig i chaisen, och kuskar
sielf til Nousis, at få reda på alt. Hvarpå jag sedän skal
lämna högvördigste Herr Ärke-Biskopen vidare under-
rättelse.

Vi börja nu hvar något mer och mer märcka, hvad
vi mist, och hvad vi fått igen: jag menar ombytet med
biskop. Vi blifva snart alle ledsne med vår gräliga biskop;
dock är bäst, at hän ej löper långt med oss, och respecten
för honom synes ej tiltaga. Jag har ock fått något, at roa
mig med honom. Anledningen är denna. Hans broder
assessoren hade länge värit sinnad, at testamentera något
til Academien, sedän hän kom i oenighet med sin fru,
som satte för långa horn på honom. När ändtl. för en
månad sedän hans excellences Cancellerens skrifvelse kom
hijt, deri bland annat berättades, at Hans Kongi. Maj:t
allernådigst skänkt til acad. trägårdens ständiga vid makt
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hällande 6000 d:r k:mt, at årl. utbekommas i 6 ärs tid,
som tilhopa utgör 36,000 d:r och Cancelleren befalte
Consist. acad. yttra sig, huru desse penningar kunde så
förräntas, at af interesset acad. trägärden kunde ständigt
hafva beständ, utan cronans vidare betungande; så lyste
desse penningar för starkt assessor Haartman i ögonen:
hän ville draga dem in i sit testamente: Hans broder vår
gräliga Procanceller framgaf derföre en assessorens skrift
til Consist. deri hän förbinder sig, at årl. af egna medel,
så länge hän lefver, lämna 900 d:r koppimt til en botanices
demonstrators lön, samt efter sin död sit rusthåll Ylikylä
til praebende för samma demonstrator, dock med det för-
behåll, at samma demonstrator äfven årl. skulle af de hijt
til Acad. skänkte trägårdens penningar få 900 d:r k:mt:
anbudet var väl ganska hederligit; men hvarföre skulle
acad. trägårdens penningar dertil medgripas? Jag lade då
in et memorial, deri jag mer än liusligen vijste, at om
900 d:r tages först af interesset til en demonstrator årl.,
måste acad. trägärden inom några år aldeles förfalla; som
häremot ej kunde disputeras, så sökte vår gräliga biskop,
at indraga et och annat vid acad. trägärden, til ex. Sipsalo
plantage bör kunna bestå af det, som bonden der betalar;
för acad. trägårdsmästaren behöfver ej byggas huus, jag
bör maka åt mig, och lämna honom åtminstone par
kamrar, af dem, som jag hijttil haft; at halla huus för
praefectus horti blir för kostsamt; de böra framdeles raseras,
och tomten användas til trägårdens utvidgande; praefectus
horti kan hålla sig huus sielf; m. m. Jag svarade, at
sådana upmuntringar anstå allena en biskop Haartman;
ingen annan Procanceller har giordt eller någonsin ville
göra sådana: jag nämde, med hvad vilckor jag tog mot
den sysslan, och hvad jag giordt, neml., at jag värit en
dåre, om jag gått från min egen gård, om någon sagt
mig, at trägårdsmästaren skulle bo med mig: at altid tai
värit, at enskilta huus skulle byggas åt honom: at Acad.
har at tacka mig, för det jag af magistraten och staden
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van, at staden skänkte sin del af biskops tomten til acad.
trägård; jag nämde, hvad arbete jag i så många år haft
för trägärden; samt at jag tigde af Konungen til acad.
trägärden de penningar, som nu blifvit ett trätofrö: jag
frågade, om biskop Haartman något bidragit til samma
penningars erhållande, och om hän kunde minnas, hvad
hän giordt dertil? Jag sade, at som biskops gärden står
öde, så kunde hän, då hän vil visa sit nijt för värcket,
lämna acad. trägårdsmästaren et eller par rum der. Kortl.:
hän fick höra i allas närvaro för starcka sanningar. Det
kom sedän til votering, och hän hade den harmen, at se,
det pluraliteten stadnade deri, at gilla mit memorial; man
söker nu, at på annat sätt vinna för demonstrator dessa
900 d:r. Saken hvilar nu så länge. Jag vil nämna än,
at jag i allas närvaro sade åt Haartman, at jag värit
drifven som af en enthusiasmus för acad. trägärden och
des i stånd sättande, men om b. Haartm. fortfar at gifva
mig sådana upmuntringar, som hän börjat, så förkolnar
Och försvinner väl snart hos mig denna enthusiasmus,
och då torde den, til min fördel, falla på min egen gårds
samt S:t Mariae prästgårds åkrars och ängars flitiga skö-
tande; jag lade til, at jag är nögd, at strax skilja mig
totaliter frän alt upseende öfver trägärden och Sipsalo.
Får se, hvad Orälen nu funderar på.

Qamle häradshöfd. Stålhandske har nu beklageligen
mistat sit förstånd: hän har ibland värit så rasande, at
man måst binda honom; orsaken til det, at hän råkat i
detta olyckliga tilstånd säges värit någon förargelse hän
fått. Högvördigste Herr Ärke-Biskopen vet, at dufvor
värit hans liffoglar: hän har i flera år haft en dansk til
betient: denna hade värit något vårdslös med hans dufvors
skötande; Stålhandsken bestraffar honom derföre; min
gode dansk går och tager fast Stålhandskens käraste
dufva, kommer til Stålhandsken dermed, och midt för
hans ögon vrider haisen af tienne. Detta tog Stålhand-
sken så hårdt, at hän miste förståndet. Assessor Bergman
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fruktar, at hän aldrig mera fär det igen. Nej, i dag e. m.
har jag fått höra, at hän nu par dagar värit hei redig,
ehuru hän förut var så oregerlig, at 4 karlar näppi,
kunnat hilla honom; hän slog då sönder alla sinä fönster.

Nu börja de förra tider komma tilbaka; för 14 dagar
sedän proponerade biskopen, at mag. Borgström i Pargas
kunde få vice pastors namn; andre proponerade ock vissa;
då blefvo derpå vice pastors fullmakter utfärdade för be-
mälte mag. Borgström, mag. Bång i Lundo, adj. praepos.
Munselius, capellan i Paemar Etzelius, och mag. Welo-
nius; för den sidstnämde är dock intet visst beslutit.
Biskopen lofvade dermed hedra flera framdeles. Jag
hoppas, at framdeles skola på förslag til reg. pastorater
pluraliteten vara vice pastores. Jo, mag. Welonius fär
nu äfven vice pastors fullmakt.

Mag. Utters saks undersökande, som börjades strax
efter påsk, continuerade ej länge, utan upsköts tils i går,
emedan biskopen sade, at hän ej hunnit gå genom pappe-
ren hörande til samma handlingar; sedermera har biskopen
allena i Consist. namn utfärdat til Utter bref, och up-
skutit saken til d. 7 Junii; men Utter fick ej samma bref,
utan kom in på den förut satta termin; hän fick då i går
företräde, och tilsades, at d. 7 Junii åter infinna sig; men
Utter gaf til svars, at hän nu ej annat kan, än med besvär
vända sig til Kongi. Hofrätten öfver flera ting, hvari hän
trodde, at Consist. ej låtit honom niuta Sveriges lag til
godo. Således har undersökningen tils vidare afstadnat.
Probsten Len cq ui st har värit något för het; och bisko-
pens upskiutande från ena tiden til den andra, har vållat,
at Utter tagit detta steg.

De studerande hafva denna termin värit mot vanlig-
heten något ostyrige: de hafva i en attack med gesällerna
huggit et finger af en gesäll; jag kom, då saken under-
söktes, at vara pro-rector, då samma gesäll kom och lade
i et papper för mig på bordet sit afhuggna finger. Saken
blef dock bortförlikt. Uti par prof. Olof Prysses pubi.
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lectioner samlade de sig til 60 ä 70 stycken, leto i Acad.
förstugan som getter, grisar, tuppar, gökar; inne i audit.
spelte somliga kort under lection; en tog fram sin tobaks-
pipa, och med eldstålets gnidande mot flintan tände eld
derpä; par kläfvo på musicant-lectarn, och under lection
ibland stodo der på hufvudet. Probsten Lizelii son är
väl förnämsta anföraren härföre; äfven skal en af probst.
Idmans söner [vara med]; några österbotningar aro ock
ej fria. Pryssen måste sluta midt i lection och gå ut. Nu
undersökes saken, som bäst; de lära få tilgift, sedän de
nu säga: pater, peccavi; med Starck förmaning etc. I dag
beslöts, at de studerande nästa vecka upkallas i Acad.
och få af Procancelleren förmaning och varning.

I Pikis församling har denna vinter då och då värit
anten mässfall, eller at anten passions- eller catech. predi-
kan blifvit bortlämnad; orsaken har värit, at capellans
adjunct värit siuk, och Haartman ej dragit omsorg om
präst; Pikis boerne trösta sig dermed, at sådant i deras
sidsta kyrckoherdes tid ej värit ovanligit.

Svenska och finska församlingen i Riga hafva in-
kömmit, och begärt sig pastor: de klaga högl. öfver den
pastor de sidst fingo härifrån, neml. Hodeen; och ej
bättre har den värit de derefter bekommit från Sverige;
bägge stora fyllhundar. Brefvet är rätt väl upsatt. Nu
vil Consist. söka, at skaffa dem en den bästa det kan få.

Capell. Keckman har fått de flästa röster til Sika-
joki pastorat; men Högman besvärar sig, fast utan ali
grund.

Papperet befaller mig sluta. Utbeder mig ständigt
få vara innesluten i högvördigste Herr Ärke-Biskopens
ynnestfulla åtanka, såsom den, hvilcken til döden framhärdar

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 28 Maii 1777.
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P. S. Vi hafva, Gudi lof, haft här en ganska härlig
vår: alla våra åkrar stå ganska vackra: alla våra fruktträn
och buskar i trägårdarna stå så tulla med blommor, at
jag mins mig aldrig sedt bättre. Husesyn på biskops-
huset sker d. 22 Junii; biskopen ville hafva en consisto-
rialis til Consistorii fullmäktig; men vi förstodo oss ej
derpå, utan proponerade anten en af svenska, eller finska
capellanerna.

P. S. Öfversten för Nylands dragouner Stiernwall
dog för kort tid sedän, och lämnade sin fru samt 7 des
omyndiga söner i största fattigdom och skuld. Öfverste
lieut. Montgomery reste strax derpå öfver til Stockh.
och förestälte Hans Kgl. Maj:t saken; vår store Konung
har så sökt hielpa dem, at Montg. blir öfverste och be-
talar 11,000 plåtar til änckefrun; äldsta son blir cornett
vid Nylands dragouner; 2:ne söner tager Konungen til
pager, som tillika åtniuta underofficers lön vid Nylands
regemente; en son tager Montg. til sig, at kosta på; en
tager assessor Hi Singer til sig, at draga omsorg om; så
at öfverstinnan har hos sig endast den son, som föddes
sidstförledne höst.

72.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Qenom bref til högvördigste Herr Ärke-Biskopen
af d. 29 Maii sidstförledne gaf jag i ödmiukhet tilkänna,
at jag bekommit högvördigste Herr Ärke-Biskopens hög-
gunstigste skrifvelse med den deri liggande växeln på
London för gamle gästgifvaren i Nousis Degerström.
Nu får jag den aran, at berätta, det samme Degerström
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undfått samma växel, som hans härinneliggande quittence
utvisar. Efter mit föranstaltande kom förenämde Deger-
ström tillika med sin hustru i följe med h. mag. Achre-
nius litet derefter hijt til staden til mig: jag lämnade då
växeln til dem, samt undervijste dem, huru de bäst kunde
få valuta derföre: de gingo då strax til h. handelsman
Jac. Brehmer, som med fägnad emottog växeln, och gaf
dem samma dag tuli betalning derföre efter den växel-
cours, som stod i samma veckas aviser från Stockholm.
Jag bad dem deraf lämna til mag. Achrenius 4 plåtar
för sit besvär med hijtkommande til staden, samt växelns
förvandlande och penningarnas uttagande och lefvererande
til dem; jag hör dock, at hän sedän tagit 8 plåtar för
detta sit lilla besvär. De ville ock biuda något deraf åt
mig, men jag bad dem ej hafva så nedriga tanckar om
mig, at jag för så ringa omak skulle taga det minsta af
dem. De bodo mig aflägga deras ödmiukaste tacksäjelser
hos högvördigste Herr Ärke-Biskopen, och önskade tusen-
falt välsignelser öfver högvördigste Herr Ärke-Biskopen
och pastor Mathesius, som så bevakat deras bästa.
Degerström och hans hustru äro bägge mycket ålder-
stegne: hän har förr värit gästgifvare på Willbrandts
gästgifvare-gård i Nousis, men är nu der i soknen in-
hysinge: de hafva haft endast 2:ne barn, neml. en son,
den Degerström, som nu lämnat dem desse penningar,
och en dotter, som än lefver, hvilcken är gift med en
soldat i Nousis sokn, och med honom har 2:ne barn.
Bägge desse gamle tala så väl svenska som finska; jag
gaf dem allehanda råd och varningar, at rätt använda
desse penningar, at de deraf kunna hafva hielp och under-
stöd på deras höga ålderdom. Mag. Achrenius sade,
at de voro mycket beskedeligit folck.

Oamle häradshöfdingen Stålhandske har nu hela
tiden värit redig och vid sit fulla förstånd.

Mag. Utter från Orihvesi har värit inne, at i Consist.
svara för sinä religions satser: han återkallade alla sinä
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fehl; men vijste tillika, at åtskilliga fel och satser blifvit
honom påbördade, som hän ej en gång drömt om;
honom mötte endast den svårigheten, at Hans sak utdrogs
från den ena veckan til den andra: orsaken var, at bisko-
pen föregaf, at hän för andra ämbetssysslor ej hant se
igenom alla til saken hörande skrifter: jag för min del
tycker, och så andre med mig, at biskopen på 3 månader
nog hunnit flera gångor gå dem alla igenom. Til slut
skickar hän dem til d:r Gadolin utan at nämna i hvad
afsikt: d:r Gadolin upsätter sig til minnes några få frågor,
dem hän tykte man än kunde sätta för mag. Utter, ehuru
både d;r Gadolin och vi andre tykte, at Utter redan
tilräckeligen besvarat; desse frågor visar d. Gadolin i
Consistorio; biskopen upskiuter åter med saken, och tager
frågorna hem, at se på: i nasta Consistorio vil hän låta
til protocoll. helt annorlunda och til d:r Oadolins mindre
fördel inflyta saken om frågorna: d:r Gadolin kunde ej
annat, än högl. förifras öfver biskopens underliga och
listiga företagande härmed; imedlertid, när saken upsköts
från den ena Consist. dagen til den andre, grubblade
mag. Utter så mycket derpå, at hän blef aldeles tokot
och från förståndet. Nu hvilar saken tils hän blir bättre.
Detta sit usla tilstånd får hän väl förnämligast tilskrifva
en biskop Haartman.

Jag nämde i mit förra, huruledes de studerande
denna termin mot vanligheten värit något oroliga, samt
at saken slöts deri, at de af biskopen i Acad. skulle få en
föreställning och varning. Detta skedde ock med nog
skarpa ord; biskopen anförde bland annat Pauli ord, at
hän nog hade orsak, at med rijs komma til dem m. m.,
de straffades ock nog utan undantag, då likväl en mycken-
het ej haft del deri. Sedän har alt värit tyst; endast at
följande morgonen efter bestraffningsdagen fans med krita
mälad på den större intimations taflan vid Academien
en kari utan hufvud, och endast ägande en arm och hand,
med desse ord ofvanföre: Biskop Haartman.
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För den äldre af mademois. Mesterton lyses nu:
hon skal gifta sig med en cofferdie capitain Siöman.

Bokhandlaren frän Upsala Suederus är nu hän
Hän har nu haft någon liten förtret: vid ankomsten hyrde
hän sig en kammare hos Edner; denna kammare hade
lieut. Rappe förr bodt uti, som ännu hade der en coffert
stående. Rappen kommer från lägret in til staden, och
går i kammaren: hän frågar då, hvad kari Suederus var:
Suederus skal svarat, at det ej angick den andra; det ena
ordet gaf sedän anledning til det andra; slutet blef, at
Rappen gaf Suederus nägra blodsår. Alla tycka illa härom.
Får se, om det blir process, eller om saken förlikes.

Mag. Lindquist, som läst publice för prof. Lexell,
är en bland sökande til Uhleå conrectorat.

D:r Ross går nu uppe; men har den ena armen
mycket svullen. Assessor Bergman tror, at hän ej kan
lefva längre än til hösten; men bäst är, at herrar medici
i sådant ofta missräkna sig.

Directeuren Ross har ej ännu låtit höra af sig,
sedän hän i hast försvan; det tros för visst, at hän skal
vara i Ryssland.

Halfva regementet af lifdragonerna campera i S:t
Mariae sokn et litet stycke från Kärsämäki by: de tycka
ganska mycket om det stället, emedan fältet är der slätt,
jämnt och tort, och de der hafva tilräckeligen och godt
vatn för deras hästar.

Nästa odensdag blir rectorats ombyte, då prof. Bil-
marck mottager sysslan.

Men, nu är tid at sluta. Utbeder mig allerödmiukast,
at ständigt få vara innesluten i högvördigste Herr Ärke-
Biskopens vanliga ynnest, framhärdande

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 20 Junii 1777.
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P. S. Prof. Nääf bar fått nägon Hien förnöjelse
hän frijade med ali ifver förleden vinter til prof. Herman
Rosses dotter, som var änka efter Gyllenstolpe: men
hon fant sig ej vid, at taga Nääfen, utan gaf honom
korgen, och i des ställe trolofvade sig med capit. Will-
brandt, boende i Nousis: någon tid derefter, sedän
bermte capitain fant, burn Gyllenstolpes sterbhus stod
i nog skull för penningar Gyllenstolpen tagit, då hän
köpt sig frälsegårdar, ångrade Willbrandt trolofningen;
och kommo de trolofvade i godo öfverens, at uphäfva
trolofningen; detta roar prof. Nääf, som säger, at hän
väl frijat til fru Gyllenstolpe; men då hän fant, at der
ej var 4 öre kopp:mt at vinna, var hän glad, at hän fick
taga sin Matths ur scholan.

73.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Nu har jag en lång tid värit en lät skrifvare, men
jag har ock haft intet af värde at skrifva om; och et bref
fullt af intet, eller bestående endast af krus, är ledsamt
at läsa. Gud låte detta träffa högvördigste Herr Ärke-
Biskopen vid sielfönskelig välmåga! Gud låte mig, så
länge jag lefver, ofta få tilfälle, at hos högvördigste Herr
Ärke-Biskopen aflägga min vördnad!

Härifrån är rätt litet nytt at berätta. Hvilcka Consist.
satt på förslag til de lediga pastorater, lärer högvördigste
Herr Ärke-Biskopen redan sedt af vara Åbo Tidningar.

Fellman tros gå närmast til Limingo; dock arbetas
ock starkt för Cavander.

Kumu boerne hafva kömmit in, och begärt kyrcko-
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herden i Kiulå mag. Tålpo til quartus; Consist. bar icke
än fält utslag deröfver. Jo, det blef samtykt.

På förslag til adjuncturet i S:t Marise sokn efter
Alander voro Vilenius, Qottleben och mag. Levin;
vid vahlet fick den förste ingen röst, den andre 19 och
den tredje 30.

Nu väntas vahlprotocollet in från Töfsala: Töfsala
boerne tyktes i marknaden ej mera vara så hogade för
Lencquisten som förra gången.

Kyrckoherden Olof Westzynthius i Cajana synes
vela förlora något af den goda tancka man annors haft
om honom: både af landshöfdingens skrifvelse, och prob-
sten Frosteri berättelser inhämtas, at hän ligger i mycken
träta med de flästa af sinä åhörare; mot sin fru har hän
värit så hård, at hon i våras måste ryrnma til skogen för
honom: för hans häftiga sinne låter ingen mera sinä barn
gå i Cajana paedagogie. När hän förledit år var på för-
slag til Sikajoki, och reste dijt, at hålla profpredikan, skal
hän i Sikajoki piskat upp sinä skiutsbönder; ej under der-
före, om hän icke fick der någon röst. Sådana obehag-
liga berättelser hafva inkommit om honom.

Men än obehagligare är, hvad som til Consist. in-
lupit om capellanen Adde uti Kumalax capell i Kangasala
sokn: hän är den, som kom dijt genom det hän tog förra
capellanens äncka med ganska mänga barn. Uti sidstl.
Augusti månad insände Hofrätten til Consist. et protocoll
hållit af häradshöfdingen i orten, deri capellanen Adde
ock varder rörd: af samma protocoll inhämtas, at capellan
Addes piga framfödt et barn, det hon strax mördat, at
hon så godt som i sielfva gerningen blef gripen: at hon
bekändt, det hon i flera är haft oloflig beblandelse med
sin husbonde capellan Adde; at hon af honom blifvit
rådd med det nu mördade barnet: at hon gifvit honom
tilkänna, så snart hon märkt sig vara med barn; at capel-
lanen gifvit henne in hvarjehanda, at fördrifva fostret: at
hän väl afrådt henne, at mörda det, dock bedt henne,
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anten så lägga det, at ingen skulle veta, hvars det vore,
då det fans som et hittebarn, eller skylla på någon obe-
kant: at hän lofvat äkta henne, så snart Hans gamla hustru
skulle döö: at hans hustru i några är bodt i pörtet för
sig sielf för capellans hårdhet mot henne, samt för starcka
misstanckar om hans omgänge med sin piga: på denna
bekännelse säger barnamörderskan sig vela dö. Några
vitnen, som blifvit hörde, bekräfta nami. så väl det olofl.
omgänget, som försöken, at fördrifva fostret; än har Hof-
rätten icke fält utslag öfver capell. Adde, utan beror det
på den bekännelse pigan gör på afrättningsplatsen; imed-
lertid har Consist. ej kunnat undgå, at tilsäja capell. Adde,
det hän ej får befatta sig med några prästerl. sysslor, Innan
hän från desse beskyllningar blir befriad.

Än är direct. Ross, som fått Konungens leigd, ej
hemkommen: hän skal i bref från Ryssland skryta, at hän
får der en syssla af 12,000 d;rs årl. lön.

Doctor Ross är likadan som förr, går uppe, talar
mycket litet, kan ej stort röra högra handen. Hans fru
köpte i vintras et rusthäll i Wehmo, och gaf derföre
22,000 d:r; obegripeligit, hvadan de fått penningar dertil;
somliga gissa, at de härflutit från biskops conjuncturerne.

Vid husesynerna på biskopsgården, biskopsåkren och
Korois var jag på Consist. vägnar tilstädes: sedän Plan-
man förut påtagit sig, at vara Consist. fullmäktig i Pargas,
och biskopen så enträgit bad mig, samtykte jag dertil:
jag var just en Consist. fullmäktig, som man plär säga,
d. ä. jag giorde ingen ting, utan hörde på. Jag inbillade
mig, at Haartman skulle här vara mycket grälig; men
det var hän ej, tvärt mot sin natur: eljes var hän sielf
med på alla dessa syner från början til slutet. Öfver
rijvakten på biskopsåkren förargade jag mig: denna var
faslig ifrig, at vela upsöka alla fel i rijbyggnaden, rätt ofta,
der intet fel var; Secret. Calonius läste ock upp lagen
för honom; hän har dock af Herr Ärke-Biskopen åtniutit
så mycket godt. Nu roar det mig, at biskop Haart-
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man afkortadt Hans lön för besväret vid rijan til hälften
moi det hän förut åtniöt af högvördigste Herr Ärke-
Biskopen, samt sagt, at om hän är icke nögd, kan hän
få gå sin väg: hän, biskopen, har ej råd, at onödigt slösa
bort sit, fast hans företrädare så giordt. Pargas boerne
äro, för flere orsaker skull, ej särdeles nögda med sin nya
kyrckoherde. Nog hafva flera lust at se nästa år, huru
mycket skärare dä komma på biskopsåkern, för den ringa
betalning de detta år fått mot förr; det har hetat; om min
företrädare slösat bort sit, så har jag ej råd dertil.

Camreraren Biörckboms fru dog d. 17 hujus: det
var ängsligt at se, det 8 hennes egna sönner fölgde henne
til grafven, af hvilcka den yngste var på tredje året, och
gick än i koit, och den näst honom var endast på fierde
året; 6 af hennes sönner voro så små, at de näppi, visste
sakna deras moder.

Öfverste lieut. Wallwik har köpt lagman Idman s
gård.

En siö-capitain har tilhandlat sig assessors Wallens
stenhus i staden för 22,000 d:r.

Probsten Hedman är nyl. kommen til staden, men
jag vet ej i hvad ärende: hän har sökt mig; men jag var
då ej inne i staden; ty jag har hela sommaren bodt på
S:t Marise prästgård, det vet jag, at hän är sinnad, at kalla
studenten Sinius sig til adjunct.

Årsväxten har, Gudi lof, värit här nog vacker: höö
har man fått ymnigt. Rågen gäller 2 riksdaler turinan:
korn, ärter, kål fås vackert; dock skal köiden i slutet af
Augusti nog mycket skadt kornet, hafran och ärterna uppe
i landet. Mera äpplen och kersbär i år, än på många år.

Prästman Utter, som blef rörd til sinä sinnen, då
han i sommars sednaste gången skulle upp til Consisto-
rium, är nu igen redig: men har åter börjat halla sinä
sammankomster och by-predikningar i Orihvesi.

At probsten i Pelkäne Rothovius, kyrckoherden
Mennander i Urdiala, capellanen Molijs i Nerpis och

19
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capellanen vid, Kimito moderkyrcka äro döde, vet hög-
vördigste Herr Ärke-Biskopen förut.

Probsten von Glahn säges ligga i sit yttersta; men
probsten Hortelius är lika frisk som förr, går än och
siunger för lijk; men så snart sangen för liket är slutad,
går gubben hem, och ger sig ej tid, at vara i kyrckan:
hans hälsa skal ej tillåta honom det.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 25 Septemb. 1777.

P. S. Vid förslagets uprättande til Limingo blef
kyrckoherden Peitzius i Kelviå förbi gången; hän har
nu inkommit til Consist. med en skrift tätt skrifven på 2
arck, som är den ovettigaste, som kan gifvas, mot Consist.
Hän tror sig deri vara mer förtient (som hän uttryckl.
säger), än både biskop och ärke-biskop; mot rector Ca-
vander ifrar hän grufveligen; menar sig kunna väl ter-
valta flera acad. professioner. Den är skrefven i Augusti
månad, då mannen ej altid skal vara så väl förvarad til
sinä sinnen.

P. S. Liung-hedarna bak Kärsämäki by i S:t Marise
sokn blifva härefter mötesplats för lifdragounerna och
Åbo-länningarna; nästa sommare komma bägge desse
regementer på en gång, at hålla der sinä öfningar. Cronan
har redan låtit, och låter än vidare denna vinter bygga
der stora höö-magaziner. S:t Marise boerne hade redan
denna sommare der stor profit genom öhl- och åtskilliga
maatvarors försäljande; men Kärsämäki skogen lärer ock
något lida dervid. Tätt vid platsen är en källa, som
rikeligen kan gifva dagl. vatn åt 3:ne dragone regemen-
ters hästar.
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74.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste HerrÄrke-Biskopens högtvördade skrif-
velse hade jag den synnerliga fägnad, at i går bekomma:
jag kan icke med orden uttrycka, huru högt samma fäg-
nade mig, samt at deraf få inhämta högvördigste Herr
Ärke-Biskopens välmåga: Gud låte mig få höra deraf så
länge jag lefver!

Högvördigste Herr Ärke-Biskopens gamle bekante
och tienare härstädes hafva, Qudi lof, alla hälsan. De
deraf, som äro ledamöter i Consist. eccles., hafva altid
något at roa sig med: man kan ej klaga, at tiden der
bortlöper nti fyrsprång: hvad under högvördigste Herr
Ärke-Biskopens närvaro fordom och direction afgiordes
på en tima, det fodrar nu altid 3 eller 4, och ibland är
ändä ej något visst slutadt. Vi hafva mäst altid det nöjet,
at sitta i Consist. eccles. til kl. 2 e. m. och ibland til kl.
half tre; man måste ändå ibland skarfva lögerdagen eller
någon läsdag til: så noga granska vi nu alla saker! Vår
praeses är så flitig, at hän som oftast med egen hand
skrifver mästa delen af protocollerna, och det innan de
blifvit justerade; ej under då, at starcka disputer ibland
vid justeringen upkomma, då andra ej kännas vid, hvad
i protocollen finnes upteknadt.

För par veckor sedän hoit biskopen visitation i
Kimito; anledning dertil var, at den nya kyrckoherden
Weman anmodade honom, at installera sig. Biskopen
tykte då, at hän tilkka kunde halla visitation; hän frägade
i Concist. hvilcken af professorerna ville följa med? Jag
svarade, at som prof. Planman bodde på halfva vägen
til Kimito, så hade hän lägligast dertil; det fans för giltigt;
dock märkte jag sedän hemma hos biskopen, at hän velat
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hafva mig, emedan jag förr värit med. Om fredagen fohr
biskopen härifrån til Pehmar och om lögerdagen dadan
til Kimito; följande onsdag kl. 11 f. m. skedde resan til-
baka från Kimito til Åbo. När biskopen hoit sit tai för
altaret i Kimito, bar hän lagt sit concept bak sig på altaret;
och då hän under talet ej mera kom ihog, hvad hän
skrifvit, har hän vändt sig om til altaret, tagit conceptet,
blädrat deri, tils hän fant igen, hvad hän borde vidare
tala; då hän åter lade conceptet på altaret; prof. P1 an-
na an försäkrar, at hän under detta tai 3 å 4 gångor så-
lunda måst taga sin tilflykt til conceptet: det har derföre
värit bättre, at hän läst alt utur conceptet; ty gemene
man, och en del enfalliga eller lata präster göra sinä egna
conclusioner deraf. När de om söndagen i Kimito präst-
gård spisat middag, och stego upp från bordet, började
hän i alla gästernas närvaro bannas på prof. Pian m an,
säjande, at hän ej visste, hvilcken vore biskop och visi-
tator, anten hän eller prof. Planman m. m. Planman
bedyrar, at hän ej vet, hvadan biskopen tagit sig anled-
ning dertil, om ej deraf, at Planman språkat fritt vid
bordet med herrskaperna, och biskopen setat nog tyst.
Commercerådet Orubb frågade af Planman sedän, om
biskopen altid har sit fulla förstånd. Intet har Planman
lust, at en annan gång följa med biskopen på visitation:
så säga ock alle andre: jag är glad, at jag redan .giordt
den resan.

Nu är jag mer än viss derpä, at d:r Gadolin tusend-
falt ängrar, at hän vid biskops vacancen så ifrigt arbetade
derpå, at Haartman skulle komma på förslag, och vissa
andra utslutas; til bestyrckande af denna tancka vil jag
endast anföra följande: när syn värit på biskopshuset,
■borde Consist. eccles. och landshöfdingen yttra sig öfver
syn, och de omkostningar, som föreslås til repareringen;
biskopen anmodar Consist. at först göra det i bref til
landshöfdingen; som jag värit Consist. fullmäktig vid syn,
så var jag jäfvig, at taga del i detta Consistorii göromål;
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Arenius blef då adjungerad; Consist yttrade sig då, at
reparationerna voro nödiga; men domkyrckans penningar
spisade ej; man fick ock ej aldeles blotta den: de nya
stora fönster, som föreslogos i en gammat träbyggning,
samt porcellinskakelugnarna kunde umbäras, tils en gång
stenhus upfördes, eller tils domkyrckan finge mera pen-
ningar; detta yttrande sändes til landshöfdingen; men hän
gillade synerättens förslag. När biskopen fick detta lands-
höfdingens svar, lät hän först tasa upp det i Consistorio:
sedän tiltalte hän på det skarpaste d:r Oadolin och
Planman derföre (Näfen var då til sin lycka borta);
biskopen sade, at de ej bordt gifva sådan yttran, innan de
förut communicerat den med honom, och med den, som
var Consistorii fullmäktig; det blef då mycket hvasst ä
ömse sidor fört til protocolls: detta skedde näst för än
resan företogs til Kimito: sidstl. onsdag skulle samma
protocoll justeras: vi började dermed kl. 9 f. m. och fort-
foro allena dermed til kl. litet öfver et; och ändå blef intet
slut; biskopen hade hemma rättat protocollet efter sin
vilja, och infört för sinä vederparter, det de aldrig sade;
der blef nog Starck ordväxling: biskopen svor på, at de
så talt: d:r Oadolin bad föras til protocolls, at biskopen
sitter på sit ämbete i Consist. och svär, samt missbrukar
Quds heliga namn; begärte derpå få se protocollet, då
hän fant, at biskopen med egen hand skrifvit det mästa i
protocollet: hän (Oadolin) bad då om ursäkt, at hän icke
vetat, det Consistorium fått en ny notarius, och bad der-
före föra til protocolls, at biskopen mot lag tager sig den
myndigheten, at skrifva och rätta protocollet, innan det är
justerat, och det aldeles galit och emot facta. Der voro
skarpa ord å ömse sidor, dem jag ej alla hörde, emedan
jag gick ut, och var ute öfver en fierdedels tima. 1 mor-
gon skal detta protocoll vidare justeras. Så roar man sig
här. Notarien Hielt, som under biskops vacancen så
flitigt skref bref, at få Haartman på förslaget, jämrar sig
grufl., och säger sig snart blifva nödsakad, at begära
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dimission från notarie sysslan; hän mäste flere gängor
hvar dag löpa til biskopen med protocollen; och då de
icke aro efter biskopens smak, öfverhopas hän med bannor
på bannor, och får ibland höra nog hederstitlar.

Nu til annat: adjuncten i Kyrckslätt Stigelius har
blifvit capellan derstädes. Samma församling har inkommit,
och begär prästman Tersner, som är adjunct åt kyrcko-
herden derstädes, til sokneadjunct; få de ej den, vela de
hafva ingen.

Kyrckoherdens måg i Ruovesi, prästman Grönström,
har blifvit capellan i Teisko.

Prästman mag. Utter i Orihvesi, som i religions-
mål giorde så mycket alarm, är återigen aldeles rörd til
sinä sinnen, har velat springa och dräncka sig, om ej
folck fått hindra det.

Capellan vid moderkyrckan i Pyhäjoki Ahlberg
(om jag mins namnet rätt) är aldeles slag-rörd, at han ej
kan komma ur sängen.

Vahlet i Limingo kommer ej at ske så snart; ty
kyrckoherden i Cajana Westzynthius blef illa siuk under
resan til profpredikningens afläggande, at han måste vända
tilbaka; och altså måste få ny termin; dessutom har kyrcko-
herden Peitzius anfört besvär öfver förslaget.

Probsten von Glahn har åter kömmit til hälsan;
hans siukdom säges härrört deraf, at han öfvergifvit at
röka tobak, hvarmed han förut var vahn; men sedän han
ånyo börjat dermed, har han blifvit frisk igen.

Brusila snickaren Jacob, som är gift med Reimes
Lisa, hafva med sin hustru flitigt practicerat brännvin til
staden; men för 3 veckor tilbaka blefvo de i tullen attra-
perade med en brännvins kagge; de fingo böta 400 d:r
silftmt; vacker lärpenning.

Med det arrenderade brännvins bränneriet härstädes
vil det ej särdeles lyckas: arrendatorerne böra gifva 15
kannor af tunnan til kronan, och hafva denna tiden endast
fått 13 å 14 kannor efter tunnan: de blifva uslingar, om
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så går: deras brännvin är ock illa beryktadt; ty victrill
och annat skal läggas deri, och flera, som brukat det,
hafva sagt sig mått ganska illa deraf: men jag vet aldrig
taga pennan af papperet, innan det blir alt.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 3 Novemb. 1777.

P. S. Råg- och hvetebrodden står här omkring Åbo,
Oudi lof, nog vacker; längre upp i landet, och i Nyland,
skal den ännu vara mycket kort: uppe i landet fingo de
flästa inga ärter, emedan de icke hunno mogna. Rågen
och kornet gälla nu här 7 plåtar tunnan; först i höstas
betaltes endast 6 plåtar för rågen, och halfsiette för
kornet.

Nu är mästa delen af manuscriptet til fierde tomen
af min Amer. resa i Stockholm; de få arck, som än höra
dertil, och ligga hos mig rentskrefna, skickar jag näppi,
öfver, innan början göres med tryckningen. Chartan
öfver resan, författad i America af Evans, har jag ock
öfversändt.

P. S. Biskopen höres aldrig tala om prästmöte eller
visitations anställande, mera än hvad til Kimito skedde.

Landshöfdingen i Tavasthus vii, at Lojo paedagogie,
eller des lön, skal flyttas til Tavasthus-schola til en ny
lärare; Consist. måste väl vara deremot; men nog torde
landshöfdingen hafva rätt.

Prästmannen mag. Salvenius i Tavasthus har vid
vahlet derstädes fått enhällig kallelse, at blifva der pastor.

Prästmannen eller capellanen Rindelius i Haliko
är nyi. med döden afgången.
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75.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste Herr Ärke-Biskopens höggunstigste
skrifvelse hade jag den äran, at med sidsta posten erhålla:
jag kan ej med orden uttrycka, huru hiertinnerl. det fägnar
mig, at få inhämta min störste Msecenatis välmåga. Oud
läte sin dyra församling i många mänga tider få hugna
sig af en sådan öm styresman!

Denna gången fruktar jag, at mit bref blir ganska
magertijag bar ingen ting af värde, at skrifva: något
smått skal jag dock nämna om. I mit sidsta ordade jag
om, huru biskopen och d:r Qadolin voro starkt i ord-
växling med hvarandra; nu vil jag säga, huru det slöts:
när protocollen deröfver skulle justeras, kommo de ej
öfverens om facta; det blef åter ny träta; biskopen nekade
åtskilligt af det hän sagt, och at hans ord ej tallit så; får
man så neka, kan jag kalla en för hundsfätt, och sedän
neka, at minä ord icke folio så; nog sade biskopen det,
som stod i protocollet; justeringen blef upskuten til nasta
Consistorii dag; då den kom, togs intet protocoll fram, at
justeras; 2 å 3 Consist. dagar lupo förbi, utan at biskopen
taite om protoc. justerande; nog såg man då tydeligen,
at hän önskat det värit ogiordt, hvad skedt; när ändtl.
notarien yrkade på, at protoc. en gång skulle blifva justerat,
togs det före; då blefvo åter små trätor: det stadnade åter
af; nasta Consist. dag, då saken åter uptogs, proponerade
jag, som var neutral i saken, at förening skulle ske, och
at hela trätan skulle bortlämnas utur protocollen; efter
litet tai blef alt så samtykt, och ändades så detta katte-
krig. Sedän har det värit alt lugnt.

Nu får jag komma til det, som finnes infördt i
Dagligit allehanda om Consist. och at biskopen härdt
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snubbat en viss prästman, samt sedän improberat honom
i pastoral examen. Samma prästman är soknadjuncten i
Haliko, mag. Pauliin. Hän sökte komina på förslag til
Tavasthus pastorat: Consist. gick honom förbi; hän be-
svärade sig deröfver hos Konungen. Konungen gillade
Consistorii göromål: derpä, då begäran hijtkom från
svenska och finska församlingen i Riga, at härifrän få präst
dijt, tog prästman Ytter som stod på förslaget til Tavast-
hus, sig derifrån, och reste med hustru och barn til Riga;
et mm blef dä ledigt på förslaget: Pauliin var af sökande
i ordningen den äldsta. Biskopen var angelägen, at Tavast-
hus pastorat snart skulle besättas; derföre kallades hän in
til examen: alla consistoriales trodde, at hän med heder
skulle genomgä den; om hän vid ankomsten til biskopen
fått bannor, vet man ej; nog kan det vara troligt; ty flera
klaga deröfver, at biskopen ibland skal vara nog grof mot
dem, dä de komma til honom med någon ansökning.
Uti examen var hän nog svag; åtminstone hade man
väntat mera af honom. Biskopen hade under sin examen
nog oblida utlätelser til honom; när examen var förbi,
och hans prof togs under öfvervägande, voro mäst alle
patres misericord., men biskopen var ganska sträng, och
utlät sig, at om de andre consist. ville gilla hans examen,
blefve hän föranlåten, at besvära sig deröfver hos Konun-
gen; man ville då ej träta med honom, ehuru förut väl
någon gång så svag blifvit gillad, och äfven i biskop
Haartmans biskops tid; Pauliin blef derföre improberad.
Hän har strax yttradt sig, at hän ville besvära sig; jag
reste strax efter examen på landet, och råkade honom ej.
Hans besvär blefvo af Konungen hijtremitterade; deri är
hän i synnerhet mycket stickande både mot biskopen och
mag. Hielt: hän berättar ock deri, at de öfrige consist.
velat gilla hans examen, men biskopen af hat mot honom
lagt sig dermot (hvem som då squallrat det för honom),
hän genomlöper examens protocollet, och erinrar hvarje-
handa mot en och hvar examinator, och nekar, at det är

297



1777 18/12.

sant, hvad Mielten anfört om Hans svar i protocollet:
jag bar den lyckan, at vara den ende, vid hvilckens exa-
minerande inga erinringar göres; ehuru vid hans svar på
minä objectioner står 2:ne gångor, i stället för svar, det
ordet tacuit. Man anhåller ti! slut, at Konungen ville låta
kalla honom til Hofconsist. at examineras, men tillika med
honom en stor hop, som här undergått past. examen,
hvilcka dels redan äro kyrckoherdar, dels stå på förslag,
dem hän alla nämner vid namn, då hän hoppas, det skal
befinnas, at hän kan så väl stå past. examen som de.
Consist. förklaring var mycket kort: det beropade sig på
sin ämbets ed, och trovärdigheten af des protocoll; än
har ej Konungens utslag hijtkommit.

Biskopen har låtit trycka sit tai vid prästa-ordination
förleden vår, och utdelt exemplar deraf ti! alla präster här
i södra delen af stiftet; om de fått i Österbotn, vet jag ej.
Nog criticeras talet af flera. Högvördigste Herr Ärke-
Biskopen lärer långosedan fått det. Vid ordination, som
skedde d. 7 hujus i domkyrckan emellan svenska hög-
rnässan och finska aftonsången, hoit hän tai öfver desse
orden: I ären jordenes sait etc.; flera criticera äfven det; i
mit tycke var det ganska magert; får se, om det blir trykt.

I början af Febr. företager biskopen visitations resan
til Nyland; prof. Planman följer med honom.

(Jti Muohos har mag. Ervast fått nastan allas röster;
inga besvär äro deröfver inkomne; förslaget öfvergår nu
med posten: Oud gifve den stackars Ervasten blefve
hulpen en gång!

Kumo förslag går snart med öfver. Kyrckoherden
Tålpo, som församlingen begärte 4:to loco, har fått de
flästa röster; rector Brander ock några; men bägge de
öfriga endast en röst hvar.

Kyrckoherden i Sastmola går ut från förslaget. På
år och dag har man icke hört något af Sastmola pigan
och hennes predikande.

Uti Rimito har mag. Bång fått de flästa rösterna;
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capell. Dahl några fä; och Nicander en enda. Åtskilliga
bönder, ehuru de voro närvarande vid valet, hafva ej
voterat, utan sagt, at de äro nögde med det Konungen gör.

1 Somero bar capellan Blom från Bierno fått de
mästa rösterna; mag. Welonius bar ock fått tämk, men
kyrckoherden Borenius i Pungalaitio rätt litet.

Capellanerna vid finskan i Åbo hafva förr värit på
landet mycket berömda; men nu äro de komne i utrop
såsom varande ganska giruge och för när gångne med
sinä rättigheters uttagande; orsaken til denna tancka säges
probsten Avellan i Tammela gifvit, hvilcken skal vara
så noga, at när någon husbonde eller matmoder der i
församlingen dör, går hän sielf i fähuset, räknar kooma,
och utväljer sig den bästa; derföre hafva Somero boerna
haft grofva utlåtelser om Åbo finska capellaner, dem de
ville insluta i Ihanien, från hvilcka etc.

Mag. Arenius, född i Åbo, och nu adjunct åt prob-
sten Carpelius, har af baron Lybecker blifvit kallad til
capellan i Mietos i Wirmo, öfver hvilcket capell baron
Lybecker har jus patronatus.

Mag. Utter i Orihvesi är nu til sit förstånd riktig,
börjar erkänna sinä fel, och lärer snart få tilträda sin förra
syssla: probsten Lencquist recommenderar honom dertil.

Rector Kreander i Gamle-Carleby och collegan
mag. Carp i Uhleå komma at vigas til präster i Januarii
månad.

Direct. Ross är ej ännu tilbaka kommen från Ryss-
land, ehuru han fick Konungens leigd: han skal göra sig
hopp om, at få någon fördelaktig beställning der.

Doct. Ross är ännu til sinä krafter mycket svag;
går dock merendels uppe; är ibland mindre redig. Hans
fru köpte förleden vintras Monnos rusthåll i Lehmo sokn
för några och tiugutusende d:r kopp:mt (24,000); alla
undra, hvarifrån hon fått så mycket penningar; dock tro
de mästa i enfallighet, at hon fått desse penningar af doct.
Qadolin, då tilbud giordes åt hennes man, at afsäga sig
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sit rum på biskops förslaget, och Hermes man efter hennes
befallning ej ville en gång höra den proposition; jag måste
ock tilstå, at jag ock är så enfallig at tro det så vara:
jag bar mer än många skäl dertil.

Cursor Ekegrens son, som är magister, bar blifvit
ordinerad til extraord. bataillons predikant vid Åbo lähns
infant. regemente.

Jag måste återkalla, hvad jag skref i mit sidsta, om
assessor Wallens gårds säljande i staden; det blef ej köp
af; hän äger än sin gård.

Nu måste jag denna gången sluta. Den Högste för-
lähne högvördigste Herr Ärke-Biskopen et välsignadt godt
nytt år, samt låte Herr Ärke-Biskopen öfverlefva det och
många påföljande i sielfönskelig välmåga til Guds för-
samlings, fäderneslandets och allas förmån och glädje!

Framhärdar til stoftet

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 18 Decemb. 1777.

P. S. Til Herpes sacellanie efter Molijs synes blifva
så många sökande, at man skulle kuuna uprätta 10 för-
slager dertil; så ökas sökande mäst hvarje vecka. Framl.
prof. Herman Ross es dotter, som var gift med en Gyl-
lenstolpe, och för något mer än et år tilbaka blef änka,
hade i våras capit. Willbrandt til friare; de voro tro-
lofvade; men hän åtrade sig, då hän hörde, hvad gäld var
i boet; nu friar hän til tienne åter af alla krafter, och torde
blifva halftokot, om hän ej får henne; hon finner sig ej
än nögd, at taga honom; men hän är enträgen.

P. S. Jag har roat mig åt biskopens utfärdade
marcheruta öfver des visitations resa til Nyland: intet
ställe är, der icke 2 dagar äro utsatta til visitation, utom
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resdagarna; pä de mästa aro 3 dagar utsatte til visitation;
och på par ställen 4 dagar, e. g. i Lohjo: S:t Märtens
sokn blifver ock nu besökt, 3 ä 4 dagar skola ock der
användas til visitation, emedan biskopen tror, at hän skal
få der mycket at göra, och vil, at probsten Hortelius
skal afsäja sig probste-värden och probstetunnan. Det är
roligt, at fran nästan alla kanter höra, huru missnögda
prästerna äro med sit sidsta biskopsvahl. Den, soin då
dirigerade dem, ville nu gifva mycket, om det vore
ogiordt; hän har fått lärpenning!

P. S. Philos. candid. Elfvenberg har denna termin
blifvit både med. candidat och med. licentiat: jag var til-
städes vid bägge examina: hän giorde dem täml. väl ifrån
sig: hans doctoral-disp. är färdig trykt, hvars titel är:
Fundamenta diaetetica; men ovisst, när den blir ventilerad,
emedan assess. Haartman vintertiden ej vågar sig upp
i Academien; Elfvenberg blir provinc.-med. i Kuopio.
Uti disp. är hän, bland annat, mycket hård mot tobaks
rökandet.

76.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Som vintern torde snart sätta stängsel för post-
gången, så tager jag mig den friheten, at medelst dessa
magra rader narra bort någon minut för högvördigste
Herr Ärke-Biskopen från mera angelägna, men ofta tröt-
tande göromål. Jag har väl intet nytt af värde, at berätta;
men lappri kan ibland ock roa. Först bör jag dock af
innersta hierta önska, at detta, och alla minä bref, måtte
träffa högvördigste Herr Ärke-Biskopen i sielfönskelig hög
välmåga!
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Nu börjar antalet af hedersmän i andeliga ständet
ökas i södra delen af Åbo stift. Uti sidsta Consist. be-
hagade herr biskopen utnämna följande kyrckoherdar til
probstar: kyrckoherden Sacklenius uti Raumo, hofpredi-
kanten Backman påÅland, Widenius i Haliko, Polvian-
der i Eura, Pihlman i Eura Åminne. Man undrade först,
hvarföre Pihlman, som så nyligen blifvit kyrckoherde,
skulle få den hedern; men man bar sedermera fätt nyckeln
dertil; Pihlman skal vara trolofvad med biskopens syster-
dotter, en mademoiselle Ti mm, för hvilken biskopen är
förmyndare, och som derföre bor hemma hos honom:
mänga hafva trodt, at denna flicka aldrig skulle vela gifta
sig, emedan hon har et underligit och kirrogt sinnelag;
men hon lärer blifvit ledsen, at längre vara hos sin mor-
broder, som det gissas; annors skal hon förut haft mänga
friare. Pihlman skal ock vara i mycken skuld, så at hän
väl behöfver et sådant gifte.

På tilökning af probstar i Österbotn lofvar ock
biskopen täncka med det första. Et litet förökande af
vice pastorer skedde ock i sidsta Consistorio; neml. med
vice pastors titel blefvo hugnade capellan Pellmarck i
Hattula, Dahl i Kimito, och Sirelius capellan vid et
capell i Kimito äfven.

Kyrckoherden Borenius i Pungalaitio dog d. 22
Decemb. och vice past. Timenius i Pargas är ock med
döden afgången.

D. 31 i denna månad begifver sig biskopen på
visitations resan til Nyland; första visitation sker i Pehmar:
hän har sä nyl. värit i Pikis kyrckoherde, at hän icke der
behöfver visitera. Erän Pehmar har biskopen väl utsatt
resan til S:t Martens sokn; men probsten Hortelius har
kömmit in, och undanbeder sig samma, föregifvande til
ursäkt, at hän icke hafver rum, at herbergera biskopen uti,
icke sängkläder, inga husgeråd, ingen maat; det första miste
hän alt genom vådelden, och ehuru ny byggning sedän
blifvit upsatt, aro inga spisar eller kakel-ugnar i rummen;
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och hvad det sidsta, eller maten angår, så hafva tiufvar
delt och dela den med honom. Biskopen vet derföre nu
intet, huru hän med Nyby visitation skal göra.

Capellan Blom i Bierno har blifvit kyrckoherde i
Somero.

Prästman Snellman, son til fordna candidaten
Snellman i Kemi, blir capellan vid Pipola, som är et
af de öfre capellerna i Sikajoki; capellboerna, som 1 sit
nya capell fått Konungens tilstånd at hafva präst, hafva
vid förfrågan, giord på Consist. befallning, enhälligt yttrat
sig vela hafva samma Snellman, som en tid värit hos
dem, til sin präst.

Med denna posten afgår tili Hans Kongi. Maj:t för-
slaget och vai et til Rimito pastorat; derpå stå capell.
Bång i Lundo, capellan Dahl i Kimito och capell. Ni-
cander i Iniö nti Töfsala. Mag. Bång har fått nastan
alla röster: hän har par gångor värit hos mig, och nämnt
om, at hän genom bref til högvördigste Herr Ärke-Bisko-
pen supplicerat om Des högstgällande förhielpande til
detta pastorat: hän säger sig icke kanna eller hafva på
svenska sidan någon annan Maecenas hän derom kan an-
lita: hän är 2 årh äldre student än jag: hän har altså ej
skenat med lyckans tilhielp: jag har tröstat honom der-
med, at högvördigste Herr Ärke-Biskopen säkert söker at
bidraga alt til hans befodran. Häradshöfd. Stälhandske,
som har gård i Rimito, har sökt förmå honom, at lämna
sig en ovilkorlig zedel på 2 å 3000 d:r k:mt, dä ville
Stålhandsken sända samma til sin brorson lagman Stål-
h andske i Stockholm, som hei visst skulle så begå, at
Bången finge Rimito pastorat; men Bången har ej velat
derpå; vestigia me terrent, menar hän; Stålhandsken
skaffade sig en sådan zedel af förra kyrckoherden Fonse-
nius, då hän sökte Rimito; men Fonsenius fick sedän
veta, at hän minst eller aldeles intet hade at tacka Stäl-
handsken derföre; detta oaktadt måste nu Fonsenii
äncka lösa in samma ovilkorl. zedel.
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Nu skrides omsider til kyrckoherde vahl i Nousis;
Konungens utslag är ankommit, soin innehåller, at Ko-
nungen finner inga skäl, at göra någon ändring i Con-
sistorii förslag; och de af klagande, som tro sig hafva
orsak, at fodra skadestånd af sinä contraparter, kunna vid
vederbörlig domstol söka samma, om de tro sig dertil
vara befogade.

Flera arbeta nu här med alla krafter, at komma på
borgmästareförslag efter häradshöfdingen Ignatius; som
sakerna nu stå, så tros at rådman Mentzer, och vice
häradshöfdingen Ahlquist lära gä närmast til förslaget;
vice häradshöfdingen Synnerberg menes ock mäst komma
så närä til borgerskapets goda åtancka, som de 2:ne före-
gående. Auditeuren Loffman arbetar ifrigt för sin til-
kommande mäg hofrätts notarien Girss; men man kan
ingen ting visst säga, ty borgerskapets sinnen kunna
undergå många förändringar innan valet sker.

Corois landbonden Henrik har blifvit upsagd; or-
saken lärer vara, at hän ej vetat vara så ödmiuk mot stud.
Bange, som är biskopens oeconomus, och disponerar
mäst alt i dylika mål.

Capellanen och vice pastoren i Pehmar Ezelius
dog d. 10 i denna månad, 67 är gammal.

Vid capellans vahlet i Esbo var generalen och lands-
höfdingen Ramsay sielf närvarande, ,och tillät icke sinä
bönder votera, utan hän voterade sielf för alla sinä gårdar:
på förslag til capellans sysslan voro capellan Weckman i
Nådendal, capell. mag. Möller på Custö, och soknadjunc-
ten Buscherus i Esbo; åt denna sidsta gaf Ramsayn
sinä röster; hän har ock inkommittil Consistorium, och lätit
veta, at om ej Buscherus får til godo niuta Ramsayns
röster, skal hän hos Konungen skaffa rättelse deri, och
förbehållit sig, at i sådan händelse få lösa ut protocol-
let; alt detta oaktadt tog dock Consistorium i går det
dierfva steget, och förklarade alla hans röster för nulliteter,
då endast Esbo gård undantages, den hän brukar med
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egit folck. För det, at Esbo gård är säteries rusthåll vil
hän tilvälla sig samma makt vid voterande som den
har, hvilcken är ägare af et rätt säterie. Eljes skola hans
fru och hän ej mera särdeles förlikas; derföre uppehåller
hän sig nu mäst i Esbo, och vil icke vistas tilhopa med
frun på Jackarby.

Uti ovisshet om högvördigste Herr Ärke-Biskopen
fått til sig h. biskop Haartmans tai vid des först hälinä
präste-ordination, tager jag mig den friheten, at här inne-
lykt öfversända samma.

Doct. Ross är i lika tilstånd som förr; orckar gä
litet uppe; men måste noga efterses, at hän ej må falla;
ty hän staplar mycket snart: ali hans hetsighet är för-
svunnen, och hän finner sig i högsta grad nögd med alt,
utan at man någonsin skal höra honom knarra, eller fram-
föra et hetsigt ord. Af des son directeuren höres intet.

Rector Kreander och collegan mag. Carp aro hijt-
komna, at undergå ordination; deras examen kommer at
ske d. 22 i denna månad, och ordination nästa dag derpå
i sakerstijan.

Ehuru flere anhållit, at få nu tillika komma til ordi-
nation, hafver dock ej mer än en enda fått lof dertil,
neml. Carlenius, ostrob. som blir adjunct åt capellan
Hedberg i Öfre Wetil i Gamle-Carleby. Biskopen säger,
at han icke vii halla ordination mer än par gångor om
året, neml. in Majo et Decembri.

Framhärdar med diupaste vördnad til stoftet
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 15 Januarii 1778.

P. S. Til sokn-adjuncturet i Kyrckslätt har samma
församling inkommit med recommendation för prästman
Tersner, som är nu adjunct åt kyrckoherden derstädes

20

305



1778 %.

Limnell, och hvilcken förut blef ordinerad til präst åt
kycrkoherden Am n ori n på Åland, men kunde ej med
Am n ori n sedän förlikas; som Kyrckslättboerna enhälligt
begärt honom, så blifver hän förordnad der til sokn-
adjunct, i synnerhet som Kyrckslätt är bland de soknar,
som bar frihet at hålla adjunct, eller vara den förutan.

P. S. Efter marckgängs taxan är följande pris här-
städes; råg 42 d:r k:mt tunnan; korn 36 d:r; hafre 21 d:r;
et LU smör 19 V 2 d:r; en åhm höö 40 d:r; men nog är
marckgången satt för högt; jag, som deputerad, giorde
påminnelse mot; men fogdarnas förslag var än långt högre.
För en tunna råg betalas endast 39 d:r; och för en tunna
korn svårl. 36 d:r. En åhm höö kan man mäst detta
goda höö-året få för 30 å 33 d:r.

P. S. Nu på stunden, just då jag höh på at försegla
detta bref, hade jag den oskattbara förmån och fägnad,
at erhålla högvördigste Herr Ärke-Biskopens högtvördade
skrifvelse af d. 6 hujus; jag blef hei sticken på mig sielf,
at jag icke skrifvit förr; men jag har icke haft några ny-
heter af värde at berätta, och de i detta bref äro äfven
nog magra; dock bättre något än intet.

77.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Som posterna denna vinter ej länge blifvit hindrade
genom ijs uti hafvet, så nyttjar jag samma tilfälle, at af-
lägga min ödmiukaste upvaktning hos högvördigste Herr
Ärke-Biskopen. Gud låte detta, och alla minä bref träffa
högvördigste Herr Ärke-Biskopen uti sielfönskelig väl-
mäga!
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Nu utbeder [jag] mig åter ödmiukast, at med några
magra nyheter få stiäla bort några minuter från högvör-
digste Herr Ärke-Biskopen ifrån mera angelägna, men
dock tröttande tanckar. Lappris läsande kan ock ibland
vara hälsosamt.

Vår biskop är nu som bäst stadd på sin Nylands
visitation. Prof. Planman, not. Chytraeus och pedellen
Wahlström aro honom följaktiga. Hän vil med mera
noggranhet granska alt, än det skedde, dä jag 1767 hade
den törmän, at följa högvördigste Herr Ärke-Biskopen;
derföre har hän ock tagit sig sä tilräckelig tid på hvart
ställe; på det högvördigste Herr Ärke-Biskopen må se
sanningen häraf, sä tager jag mig den friheten, at här inne-
lykt öfversända cursum visit. episcop. 1778 af biskopen
sielf upsatt, och til vederbörande sänd.

Som första visitation skedde i Pemar, och prof.
Planman, som nu följer med på visitation, var som
kyrckoherde der jäfvig, så måste jag som consistorialis
följa biskopen dijt. Biskopen tyktes vara ganska nögd
med mig, och utlet sig der 3 särskildta gångor til mig, at
lian värit ganska nögd, om hän fått mig med sig på
denna resan. Vi kommo til Pemar om lögerdags aftonen;
om söndags morgonen kl. 5 hade jag gått igenom alla
kyrckoräkningar, och giordt minä anmärkningar, samt läm-
nade dem kl. 8 om morgonen til biskopen; om aftonen
sade hän, at jag satt honom i nog bekymmer med minä
anmärkningar; dock hoppades hän, at det skulle blifva så
färdigt, at hän om måndagen kl. 9 skulle blifva resfärdig
dadan; men huru det då var, sä skedde ej afresan från
Pemar, för än om måndagen kl. half 6 e. m. och tör
hända, at den ändå icke skedt, om icke följande dagen
eller tijsdagen var visitation i S:t Mårtens sokn. Probsten
Hortelius undanbad sig först visitation, men sedän hans
dotters måg, rådman Alftan, reste ut til gubben, fick hän
öfvertala honom, at emottaga visitation; hän har vid visi-
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tation skildt sig från probstevården i contractet, och prob-
sten Qadolin emottagit den.

At probsten Miödh i Nagu genom döden miste
sin k. fru d. 11 Januarii kl. 2 e. m. lärer högvördigste
Herr Ärke-Biskopen nog hafva sig bekant: hon var häng-
siuk en del af hösten; började redan repa sig; men i det
samma dog hon hei hastigt af slag. Probsten sörjer obe-
skrifveligen; hän har nyl. lagt in til Consistorium och
anhåller om Consist. intygan om des förhållande, samt
säger, at hän hos Hans Kongi. Maj:t vil göra ansökning
derom, at hän må få under vissa vilckor nedlägga sin
syssla, och updraga den helt och hållet åt sin son rege-
ments pastoren Miödh: Consistorium har ock redan lämnat
honom det begärta betyget.

Häradshöfdingen Stålhandske har uti arfstvisten
efter fru Brinck nyl. tappat i rådstugu rätten hela pro-
cessen, och blifvit dömd, at strax afträda til Ridder
gården i staden, samt bägge rusthållen Hanga och Huilu
med derunder lydande augments hemman; och som hän
ej får appellera, innan anten domen blifvit värckstäld,
eller hän satt full borgen, och hän ogiörl. kan få det
sednare, så har hän måst gripa til det förra: derföre har
hän redan flyttat ut ifrän sin egen gård i staden, och
lämnat den åt Ridder.

Borgmästar Ulner miste genom döden sin fru i
förra månaden.

Borgmästarvalet slog ut, som jag nämde i mit sidsta
bref: vice häradshöfd. Ah Iq ui st är derföre redan öfver-
rest til Stockholm, vice häradshöfd. Synnerberg gör sig
ock resfärdig: men rådman Mentzer, som har de flästa
rösterna, blir hemma, och tror det vara fåfängt för sig, at
företaga någon resa.

Secret, i rådstugu rätten Lebell har för skuld blifvit
nödtvungen, at sälja sin vackra gård på Biskopsgatan: fru
generalskan Stakelberg har köpt den; i början på nästa
vecka lärer hon flytta med sinä fröknar dijt in. Öfverste
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Hasstfähr bar med generalen accorderat, at hän får til-
träda Kustö gård i denna månad. Oeneralen ligger i
Helsingforss, och frågar ej efter fru och barn.

I Nousis bar skedt kyrckoherde vai; öfversten Arm-
feldt med en hop bönder hafva fortfarit, at ropa på mag.
Achrenius; men af de på förslaget stående bar kapplan
Höckert fått 24 mantal, Wirzenius af UlnerVa mantal,
men Stierna alsintet. En stor hop bönder voro med
flijt absentes, emedan de ej ville gä in uti Armfeldts
tanckesätt.

Assessor Haartman tyckes ej nu vara så nögd med
doctor Avellan; ty d:r Avellan bar tagit ut sin lön som
med. adjunct; men ej hållit en enda lection, och aldrig
hvarken sagt Consist. eller assessor Haartman til, då hän
reste til Stockholm.

Några säga, at äncke professorskan Wallenia och
vice lector Törnquist, som bor i hennes gård, skola
blifva et par äkta folck: somliga vela med ed besanna
samma: än tviflar jag.

Prof. Olof Pryss är mycket orolig deröfver, at uti
Konungens afsked för honom icke var med uttryckl. ord
infördt, at hans äncka, i fall hon gifter sig, eller omyndiga
barn efter honom skola niuta nådår; samma ords bort-
lämnande i framl. prof. Schultens afsked skola värit
orsaken, at hans äncka gick miste om nådåret.

Prästmännerna Hoffman, Ravander och Enquist
aro på förslag til adjuncturet i (jo.

Prästman Borg som är probsten Salmenii adjunct,
är af de Qamle-Carleby sokn boer, som fått Konungens lof
til nytt capell och präst, enhälligt begärd til samma syssla.

Inga dödsfall i prästaståndet har i detta stift än timat
detta år, mer än at adjuncten Snellman i Wöro mist sin
son, som var des adjunct.

Förleden vecka blef vice presidentskan Lagerborgs
dotter äncka; hennes man lieutenanten baron Lybecker
dog helt hastigt af en galopperande lungsot, den hän med
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litet öfverdåd skaffat på sig, som det säges; nägra af hans
kamrader, bland dem lieut. af Palen och Hedersvärd
kommo til honom på hans boställe i Kimito; de börja då
på, at roa sig med brännvins supande, intagande hvardera
tillika med värden 13 eller flera glas på en förmiddag;
baron Lybecker, som hade svagt bröst, fick omgälla det;
det skickades väl hastigt bud in til assessor Bergman;
men som Lagerborgs och Lybeckers huus förut altid
nyttjat d:r Avellan; så sade hän sig ej vela göra intrång
i d:r Avellans åkers skördande. Fältskären Odennat
blef då anlitt, som skickade ut sin underfältskär med
medicamenter, hvilka skyndade på slutet af lungsoten:
Odennat är eljes utropad för den, som är mästare, at
kunna skaffa en siuk på haisen en galoperande lungsot.

Til våra lediga regala pastorater äro ännu inga
sökande inkomne. Vid läsförhöret i Satava voro några
Pargas bönder närvarande: de sade sigönska, at prästman
Ti meni us komme på förslag efter des fader, då soknen
mäst enhälligt, ville kalla honom, emedan hän ali sin tid
tient hos dem.

Uti slutet af Januarii anhölt jag hos illustris. Can-
cellar. om tienstfrihet denna vårtermin för renskrifningen
af femte tomen utaf min Americ. resa; men ännu ej
erhållit svar; jag nödgas derföre nasta vecka börja minä
publique lectioner; och kommer än ej den veckan svar,
vil jag ej mera denna termin hafva frihet från lectionerne.

Landshöfdingskan Rap pe sålde i denna vecka bort
sin gård Buckila i Pikis, med dertil hörande par hemman,
til capit. Rehbinder, som härtils värit ägare af Linnanpää,
och har en Kijk til fru; för Buckila betaltes 61,000 d:r
kopp:mt.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Åbo d. 6 Martii 1778. Pehr Kalm.
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78.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Tvänne högvördigste Herr Ärke-Biskopens hög-
gunstigste skrifvelser har jag haft den fägnad, at inom
några få veckor erhålla. Nog lärer derföre högvördigste
Herr Ärke-Biskopen mer än mycket förundra sig deröfver,
at jag så lång tid kunnat uteblifva, at medelst skrifvelse
upvakta min störste Mascenas. Men då jag får nämna
orsakerne til drögsmålet, är jag säker om, at vinna en
höggunstig ursäkt. Flere här i Åbo hafva denna vinter
och vår blifvit angrepna af en ganska ledsam och svår
mag-colik: hos somliga har den värit sä svår, at de ej
fått minsta ro natt eller dag på 2 å 3 dygn; när de blifvit
litet bättre, hafva de åter fått recidiver. jag har denna
vår fått min goda del häraf; 2:ne gångor har jag fått svåra
recidiver; det är otroligt, huru den tager bort krafterna
för den, som blir rätt angripen deraf: ali lust at läsa, och
än mer at skrifva, är aldeles den tiden försvunnen: jag
har näppi, orckat uptekna väderleken; och dä den värit
häftig har trägårdsmästaren fått göra samma. Den är svår
at curera, ty den har obstruction i följe med sig; brukar
man corroborantia för magen, så ökar man obstruction:
iag har nu något öfver en vecka druckit artificielt Pyr-
monter vatn; något bättre är jag, men icke fullkoml. resti-
tuerad.

Efter så lång tid borde jag hafva många nyheter at
berätta: men jag fruktar de blifva nog fä. Biskopen
mådde väl på sin visitations resa; men par dagar, sedän
hän kom hem, hade hän anstöt af feber och frossa; men
blef inom par veckor fullkoml. restituerad: under sin siuk-
domstid hoit hän par gångor Consistorium hemma hos
sig; första gången voro Nääf, Planman och jag när-
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varande. D:r Gadolin föregaf, at hän var siuk; men at
det endast var en diktad siukdom, dömer jag deraf, at
både nasta dagen förut och nasta dagen efter var Consist.
acad. och der var Gadolin bägge dagarna närvarande;
nti veckan näst för påsk hade biskopen åter hemma hos
sig Consistorium; jag var då svårt ansatt af min mag-
colik; Planman var i Pehmar; Nääfen giorde sig siuk;
d:r Gadolin svarade ända fram, at hän hade predikan til
påskdagen, och hade ej tid at komma; bisittare hemma
hos biskopen blefvo då endast theol. adj. Deutsch och
past. Arenius. Många logo åt detta Consistorium. 2:ne
gångor under visitations resan har Planman och bisko-
pen värit i hack med hvar andra: sednare gången skedde
i Uskela vid bordet visitations dagen, då Planman hoit
på at tala med några af gästerna; biskopen tykte, at hän
allena borde tala, och ej andra då tillika; hvarföre hän
med stickande ord ville påminna Planman om sin skyl-
dighet; men Planman gaf honom då rätt kraftiga svar,
så at mannen blef hei tyst; och sedän hade Planman
frid hela resan.

För biskopens syster-dotter mademoiselle Timm
och probsten Pihiman skal redan vara par gångor lyst
på landet. Berättelsen är, at biskopen sagt åt Pi himan,
at han ville göra et ganska hederligit bröllop åt sin syster-
doter; men at Pihlman svarat, det han ej vore deremot,
om det skedde på biskopens omkostnad, men skulle det
ske af brudens arf, så undanbad han sig samma, och
vore då nögd, at vigseln kunde förrättas i 4 å 5 personers
närvaro allena; samt lät tillika veta, at han strax efter
bröllopet önskade få ut hela sin tilkommande hustrus arf;
hvarpå biskopen skal svarat, at det kunde han icke så
snart lämna ut, emedan hans biskops hatt kömmit at kosta
honom inemot 100,000 d:r.

Om. prästmöte härstädes talas icke det ringaste.
Nasta vinter täncker biskopen visitera Österbotn:

han har nu efter sin hemkomst flera gångor sagt åt mig,
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at hän absolut vil hafva mig med sig; jag bar ej lämnat
något svar derpå; det blir nog tid at det göra, när resan
i Consistorio beslutes: unnar Oud mig hälsan, så tager
jag mig väl til vara, at kasta mig i sådant besvär; dess-
utom dä jag täncker på prästerskapets voterande vid sidsta
biskops vai i Wasa och Limingo contracter, så kan det
allena gifva mig afsky från en sådan resa och Marstrands
arbete med en grälig biskop.

Nu hafva vi 4 dagar i rad haft präst-examina; 14
blifva nu ordinerade, och den 15:de är kyrckoherden
Ervast. Prästvigningen skedde i dag f. m. näst efter
svenska gudstiensten i domkyrckan: den seden har bisko-
pen infört, at alla, som fått vocation, skola förut predika
på svenska anten i högmässan eller aftonsången; biskopen
utsätter sielf hvad dag de skola predika; hän afhör då
sielf deras predikan.

Inga probstar eller vice pastorer äro nu på en god
tid fabricerade. Af prästaståndet härstädes äro ny!, endast
desse blifvit döda: capell. Wagnbäck i Loimijoki; capell.
Favorin i Hausjervi i Janakala, lämnat efter sig 3 fader-
och moderlösa barn; och capellan Collin i Kortanä i
Lappo.

Collin ville ej kalla någon annan til sin adjunct, än
den, som ville gifta sig med hans äldsta dotter; flera af
österbotn. nation reste enkom djt, men kunde ej öfvertala
sig, at taga en så fuhl; ändtl. infant sig en aboensis, som
samtykte dertil; han fick kallelse, blef honom til hielp
prästvigd; när han kom til Collin tilbaka, och tai blef
om bröllopet, sade han rent ut, at om han ej finge den
andra i ordningen, så gifte han sig ej; ty den äldre skulle
han aldrig taga; Collin nödgades då låta så ske; et halft
år derefter dödde samma hans dotter utan barn. Collin
var då bekymrad, huru han skulle få Åkerlund ifrån sig,
och bekomma man til en annan af sinä döttrar; men
döden kom, och giorde slut på denna hans oro.

Gamle psedagogen i Lojo har tagit afsked med för-
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behåld af litet mera än halfva lönen åtminstonde; och en
gammal stud. af austral. vid namn Ornander bar blifvit
der paedagog.

Probsten Miödh i Nagu bar af Consist. uttagit bevis
om sin förda prästa syssla, den hän tänker bifoga sin
supplique til Hans Kongi. Maj:t, deri hän anhåller, at få
updraga under vissa vilkor sit pastorat til sin son reg.-
pastoren Miödh. Tör hända, at hän ock redan öfver-
sändt samma.

D:r Ross var näst för Walborgsmäss. just i dödens
käftar, at många mente, det han värckl. vore död, men at
vederbörande med flit dölgde samma tils första Maii in-
fallit; dock mot allas förmodan har han nu så repat sig,
at han åter går uppe: så snart det blir väl varmt i
luften täncker hela Rossens herrskap flytta ut til deras
köpta rusthåll Monnois.

Hofrätten uphof rådstugu rättens tokota dom mot
Stålhandsken, så at gubben än är i besittning af sit, tils
dom faller i Hofrätten.

Past. Arenius täncker nu söka til Sund på Åland:
näst til Oud sätter hän sin mästa och enda förtröstan på
Herr Ärke-Biskopen: hän litar trygt på de ord och löften,
som högvördigste Herr Ärke-Biskopen gaf honom just
dagen för Herr Ärke-Biskopens sidsta afresa härifrån, i
min närvaro. Fär Konungen rätt veta hans omständig-
heter och meriter, så kan Konungen ogiörl. gå honom
förbi, och det så mycket mindre som hän har Konung
Gustaf IIl:s försäkran och löfte, at vid det första hän söker
blifva hulpen.

Oeneralinnan Stackelberg dog här i staden d. 15
april, ungefär 4 veckor sedän hon flyttat hit in från Kustö;
hon bodde i den gård generalen för henne köpt, som förr
var secret. Lebells, och är midt mot den gård deri jag
bor: så hög fru hon var, så var hon dock i ganska snäfva
omständigheter: hennes herre lämnade henne ganska litet,
och det mästa af det lilla använde hennes yngste söner
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til sinä nöjen: här vore många historier at berätta, men
mit siuka tilstånd medgifver ej så långt skrifvande. Nu
är generalen sielf här, och bor i samma gård: han är i
år mönster-herre öfver Åbo lähns infant. regemente; d. 2
Junii kommer hela drag. regementet til Kärsämäki malmen
i S:t Mariee sokn, och d. 5 Junii kommer til samma plats
hela Åbo läns infant. regemente. Monne icke S:t Mariae
boerne nu kunna vara högfärdiga? At gener. Stakelberg
och jag måste vara mycket bekanta, lärer Herr Ärke-
Biskopen kunna sluta af följande: i går f. m. var jag i
Consistorio, minä fruentimer voro i sin kammare; minä
pigor vid åån at byka; gubben Stakelberg skickar hit,
och begärer lana min vagn och hästar; betienten råkar
ingen; berättar generalen samma. Gubben befaller honom
gå i stallet och taga hästarna, samt sätta för vagnen, och
köra den til honom; min hustru och dotter blefvo stor-
ögda när de få se generalens kusk komma åkande häri-
från med min vagn och hästar, och at gubben Stakel-
berg strax sätter sig i vagnen, och åker ut i staden.

Reet. Cavander tros hei visst få Limingo pastorat.
Til sterbhusets försörjande i Pungalaitio har än ingen

anmält sig: capell. mag. Roth ovi us, som är släkt med
änkefrun sade, at hon absolut ej vii veta af, at träda i
giftermål med någon; men intet kan än säjas.

6 å 10 styeken komma näst efter pingst, at undergå
pastoral-examen, som Salmenius, Levän, Lundanus,
adj. Mennander, Erling, Wirberg etc. Men nu säger
papperet slut.

Framhärdar til mit stoft med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctorens, Ärke-Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 28 Maii 1778.
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P. S. Assessor Loffman är i Händel med härads-
höfd. Stålhandske, at fä honom, at sälja sin härads-
höfdinge syssla til Loffmans måg hofr. not. Qirss.

Landshöfdingskan Rap pe bar bortsåldt Buckila m. m.
til major bar. Rehbinder, så at Rappens jordagods äro
nu i främmande händer. Oumman bar blifvit otrol. snäl
och nisk.

Prästerna i Pargas äro ej särdeles nögda med sin
kyrckoherde: hän håller der ingen adjunct, och vil ej
heller bestä det ringaste för prästernas besvär, som der
predika för honom.

P. S. En del spä, at biskopen och Pihiman, sedän
bröllopet är förbi, skola komma starkt i brytning med
hvarandra. Pihi ma n vil hafva ut alt arfvet: hans brud
upäggar honom dertil; hon har blifvit mycket hårdt hand-
terad hos sin morbroder; måst om vintern under sin
siukdom ligga i en kammare, deri eldades hvar annan
dag; m. m.

P. S. Mag. Mellenius har hos Konungen besvärat
sig deröfver, at Consistorium ej lämnat honom rum pä
förslaget til capellans syslan i Nystad, utan derpå upfört
mag. Sandelin, som är l ] /2 år yngre präst; i synnerhet
angriper hän biskopen, som i sit votum, at föröka Sun-
delins skickelighet, säger, at Sun del in vid magister pro-
motion var gratist, då likväl förra reg. past. Ring då var
gratist; biskopen misstog sig: Sundelin var notarius vid
sidsta prästmöte, och det confunderade biskopen.

Befalningsman Gylden har nyl. fått måg, som gift
sig med hans äldsta dotter, neml. krono inspect. öfver
brännvins bränneriet Ekebom.

Rådman Alfthan lärer snart komma på gillstugan;
genom sin tokota hushållning har hän satt sig i grufl.
skuld, och dessutom bortslösat sin svärmoders och svä-
gerskas arf; it. en del af unga Forstens arf, för den hän
var förmyndare.
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79.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste HerrÄrke-Biskopens högtvördade skrif-
velse af d. 15 Julii bar jag haft den synnerliga fägnad at
erhålla. Mig och andra här på orten oroar mer än mycket,
at högvördigste Herr Ärke-Biskopens hälsa värit så vack-
lande: mon ej orsaken dertil är, at högvördigste Herr
Ärke-Biskopen sitter för mycket stilla, och har liten eller
ingen motion? Det måste nödvändigt ändras.

Är der då ingen, som några gångor hvarje vecka
kan narra högvördigste Herr Ärke-Biskopen ut at spatsera?
At resa et par gångor i veckan ut til annexets prästgård
kunde ock hafva sin goda nytta. Jag reser flere dagar i
veckan ut til Marise prästgård, där arbetar jag i krydd-
gården, och deraf mår jag nu, Gudi lof, ganska väl.
Oud låte mig i många många år få förspörja, at hög-
vördigste Herr Ärke-Biskopens hälsa är efter ali önskan!

Jag hoppas, at högvördigste Herr Ärke-Biskopen vid
detta brefvets framkomst är just resfärdig, at för motion
skull fara ut til Bälinge prästgård; at då under vägen en
stund i vagnen hafva nägot at roa sig med, skal jag här
skrapa ihop några lappris nyheter. De äro dock ej många.
Vi roa oss en, och ibland par, gångor i veckan uti Consist.
ecclesiastico: under den tiden vi druckit brun, hafva vi
der ej börjat vår sammankomst för än kl. 10 men vi
hafva ock säilän kömmit ned derifrån för än klåckan
slagit tu; at vi då ibland setat der och sofvit, kan ingen
undra på.

Ingen kan beskylla vår biskop derföre, at hän är för
hastig, at styrcka til dubbla nådår för fattiga präst-änkor.
Änckeprobstinnan Hede n anhölt hos honom, at få be-
fodran til dubbelt nådår: hon vijste med flera skäl sin
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fattigdom; biskopen gaf henne den trösten, at hon än vore
så ung, at hon kunde gå och tienä; det halp intet, fast
hon var adel; menniskan tog sig deraf så lila, at hon blef
siuk af denna tröst; jag vet 2:ne capellans änkor, som hos
biskopen lagt in om dubbelt nådår för lång tid tilbaka;
men än har icke deras ansökning blifvit föredragen; lärer
ock aldrig blifva. Den enda hän hugnat härmed är fru
änkepastorskan i Pungalaitio; för henne afgick för någon
tid tilbaka til Hans Kong!. Maj:t Consistorii föreskrift til
dubbelt nådår: än har dock icke Konungens utslag tallit.

Nu talar biskopen mycket om, at nästa vinter resa
til Österbotn, at visitera; men jag tviflar än, at det då
sker; orsaken är, at hän för en vecka sedän sade til mig,
at hän icke än sedt på synodal-disputation; och jag har
den enfalliga tankan, at innan hän hinner tilräckeligen se
på den, kommer väl både jul- och ny-år: jag ser ock ej,
huru hän kan hinna på en vinter fullborda den, ty hän
sade åt mig, at hän i hvarje pastorat nödvändigt bör hafva
2:ne dagar, utom res-dagarna, och somligstäds äfven 3:ne;
men dertil räcker intet vintern: hän grubblar nu derpå,
at från Lappo kunna resa öfre vägen genom capellerna
directe til Paldamo, och der börja i ordning visitera hvarje
pastorat; jag och flera hafva sagt honom, at der är ingen
sådan väg. Eljes fortfar hän, at tilsäja mig, at jag nöd-
vändigt skal göra honom följe: jag svarar derpå ingen
ting, innan tiden kommer, då anmälan derom sker uti
Consistorio; jag har redan en hei påse med starcka skäl,
hvi jag undandrager mig denna resa. Vid Michaelis tid
flyttar hän in i biskopshuset. Fru vice presidentskan
Stierneld har hyrt en del af hans egen gård. Sedän sin
inträdes predikan i Pargas, har hän ej predikat der: huru
stickna hans capellaner äro på honom, at hän ej håller
der adjunct, och at hän ej vil löna dem för det de predika
för honom, har jag i mit förra nämnt om.

Kyrckoherden Li m neli i Kyrckslätt är nyl. med
döden afgången.
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Kyrckoherden Peteche på Saltvik skulle i förra
veckan resa med chaise, som Consistorii fullmäktig til
tinget uti tvisten emellan Krogius och Jacob Ross; då
hän nu tager upp sin paraplue, blir hästen deraf skrämd,
börjar skena öfver buskar och stenar, Peteche faller ut,
slår hufvudet mot en sten, hvaraf hän sä skaddes, at hän
3 timmar derefter dödde.

Montins måg i Pikis, adj. Winquist dog ock d.
16 hujus: hän bodde en tid hemma hos sinä svärföräldrar;
men hans svärmoder, svåger mag. Montin, ja hans egen
hustru gnagade sä på honom dagl. at hän måste flytta
derifrån til Rekola i Hadvala; ingen var, som der skötte
honom under hans siukdom; dock par veckor för hans
död infant sig ändtl. hans hustru; men vattusoten hade
då så tagit öfverhand, at ingen bot mera gafs; en son har
hän lämnat efter sig; hans änka lärer nu få betalning för
sit upförande.

Prof. Ross har blifvit täml. frisk igen; hän är tillika
med hela sit hushåld flyttad til deras rusthåll Monois i
Lehmo; deras gård i staden är borthyrd til hofrättsrädet
Schultz; de ärna ständigt bo på deras rusthåll.

Direct. Ross har en tid värit här för sin brottmåls
sak; det säges, at Hofrätten understält Konungen den dom,
de ärna fälla öfver honom, neml. at göra offentelig afbön
hos öfverste Montgomery och hofrättsr. Fredensköld;
at återbära de penningar hän förr af bönder upburit; at
böta något; at sitta en tid på vatn och bröd.

Juris licentiaten och adjuncten Kreander är en af
sökande til secreteriatet vid Academien efter prof. Calo-
nius: hän är ostridigt af alla, som än anmält sig, den
aldraskickligaste dertil. Högvördigste Herr Ärke-Biskopen
kan dels hos hans höggrefl. excellence Cancellairen, dels
hos herr kongi, secretairen Fredenheim mer än mycket
bidraga til Kreanders förmån härutinnan: et eller par
bref giorde här alt. Derom anhåller ock jag aldraöd-
miukast.
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Collegan i Wasa mag. Enckell är nyl. blefven con-
rector i Uhleäborg.

Prästman Cal am ni us är blefven capellan uti Pudas-
jervi.

At probsten Sai meni us i Calajoki är död, är tvifvels-
utan bekant.

Lärarena vid Åbo cathedral-schola hafva fått Konun-
gens utslag, at få för deras tid bekomma deras lön i
spanmäl som förr; men det har kostat dem nog i mutor;
lector Selen tog ingen del i de utgifter; men är hei färdig,
at draga nyttan deraf; dock har Consist. ej låtit honom
få alt, hvad hän här velat.

Med. professoren Avellan vil alt högre och högre:
hän är nu trolofvad med en fröken Johanna Lager-
borg, framl. vice presid. Lagerborgs dotter: bröllopet
skal stå i höst: hän kommer at bo hemma hos sin svär-
moder: får se, huru de bägge förlikas: får se, huru staten
vil räcka tik Avellan har städt sig til nästa år en hus-
hållerska, 2:ne pigor, 2:ne drängar; en präktig vagn har
hän redan låtit förfärdiga; hans lön 1800 d;r k:mt tyckas
ej kunna vara til alt detta tilräckel; åtskiliiga försäkra, at
hän redan är mera skyldig, än hår finnas på hufvudet:
med sin fröken brud får hän ej mera, än kläderna hon
har; roliga skalkar säga dock, at hän som medicus får
med tiden den hufvudprydnad, som ätfölgt de flästa pro-
fessorer af med. faculteten i Åbo.

Til vice pastorer har biskopen för en tid sedän
giordt capellan Avellan i Tenala, och capellan Hosle-
nius i Reso. Emellan probsten von Olan och capellan
Avellan i Tenala lärer något accord vara i beredande;
ty bägge hafva af Consist. begärt bevis om deras up-
förande i ämbetet: får se, om de gå i land dermed.

Årsväxten, råg, korn, hvete, hafre, käl, rofvor, äro,
Qudi lof, i år här på orten de härligaste en sig kan önska,
at på många år här ej värit sådan; höväxten på hårdvals
ängar har ock värit mer än förträffelig; men på kärrängar
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svag. I Tavasthus och Nylands lähn skal dock åker-
afkastningen vara somligstäds nog usel.

Limingo pastorats besättande kommer at skiutas til
domstolens bepröfvande emellan reet. Cavanders och
kyrekoh. Fellmans adheerenter; stora klagomål aro från
bägge sidor; nu har Cavander någon pluralitet.

Pelkänä församling, som är consist, gick til Konun-
gen, och begärte, at unge magister Idman, prästvigd 1773,
skulle komma på pastors förslag dijt; Consist. blef hörd;
vijste hvad gamle meriterade dymedelst skulle lida; it. at
Idman ej fylt 30 år; Kongens utslag föll, neml. at Idmans
ålder under 30 år ej skulle ligga honom i vägen; om
annat yttrar Konungen sig ej; Consist. är brydd; dock
lärer probsten i Calvola, prästvigd 1740, capell. H osien
i Nousis, prästvigd 1742, och capell. Långhielm i Ruovesi,
prästvigd 1745, alla prästvigda för än Idman blef född,
af Consist. upföras på detta förslag. Men papperet säger:
slut en gång. Framhärdar til döden

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

S:t Mariae Prästgård d. 20 Aug. 1778.

P. S. Hos högvördigste Herr Ärke-Biskopen bön-
faller jag ännu för juris lieentiaten och adjuneten Krean-
ders befodran.

P. S. Assessoren och auditeuren Loffmans tilkom-
mande måg är notarien i Wasa Hofrätt Oirss; bröllopet
skal ske i höst; Loffman och Oirss tillika med lagman
Stålhandske arbeta nu med förenade krafter derpå, at
häradshöfdingen Stålhandske skal ingå contract med
Oirssen, och sälja honom sin beställning; häradshöfd.
Stålhandske vil ibland, ibland åter åtrar hän sig; honom
läfvas 30,000 d:r k:mt för syslan; jag beklagar honom om

21
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hän ingår samma; ty hans brorson lagman finner väl
sedän utvägar, at få af farbrodern det mästa af samma
summa; och då är gubben i stort elände på sin älderdom.

80.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

De margfalliga och högstviktiga ämbetssysslor, med
hvilcka högvördigste Herr Ärke-Biskopen är öfverhopad,
borde billigt afskräcka mig, at nu med minä magra rader
besvära högvördigste Herr Ärke-Biskopen; men som man
ibland, när man af sysslor är trött, griper til nägra gamla
slagdängor af lappris historier, på sätt, som Holberg
skrifver om sig, at dymedelst förskaffa sig någon recrea-
tion, så torde detta bref tienä til något dylikt.

Redan i våras afgick härifrån til Konungen Consist.
eccles. underdåniga anhållan om dubbelt nådår för framl.
past. Borenii äncka i Pungalaitio; biskop Haartman,
som annors är nog grälig, hvad dubbla nådår angär,
fan ock här ali billighet, at tilstyrcka samma, emedan alt,
hvad förordningarna om dubbla nådår fodrar, här noga
instämde; men ännu har intet svar från Konungen hit-
kommit; tör hända at änckefru pastorskan icke har någon
sä tilförlitelig i Stockholm, at drifva sin sak; hon behöfver
mer än tros dubbelt nådår. När jag nämnt detta för
högvördigste Herr Ärke-Biskopen, så behöfver jag ej
säga m erä.

Samma änkefru ville icke höra talas om, at någon
genom giftermål skulle försörja sterbhuset. Nu har vahl
värit der, då capellan Castrenius erhållit de mästa röster;
men des competitor mag. Rothovius har besvärat sig,
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som vore någre olagligheter skedde vid valet; valförrät-
taren kyrckoherden Wirzenius har blifvit hörd; men hän
bar icke än hunnit komma in med sin förklaring.

Bland sökande til Acad. secretairssysslan är äfven
licent. Kreander: hän hade här icke lyckan, at blifva en
af de 3 på förslaget, ty Tidegren, som står på tredje
rummet, har en röst mera än Kreander; på Kreander
voterade reet. Planman, prof. Gadd, Nääf, Porthan
och Kalm; de andre på Tidegren; Bilmarck har lupit
omkring för denna sin släktinge, och d. O. är mot
Kreander af ogrundad tancka för sidsta biskops votering.
Hos högvördigste Herr Ärke-Biskopen anhåller jag aller-
ödmiukast om några ord til hans fördel hos illustrissimum;
om detta anhåller jag i synnerhet för Academiens tilkom-
mande välfärds skull: ingen af de på förslaget stående
har någon insikt i lagfarenheten; men Kreander har den
tilräckelig; vi få nu för storskiftets skull bref på bref om
Consist. acad. fullmäktig; har Academien då ingen duglig
secretair at skieka dit, så borttages det ena Stora skogs-,
åker- och ängstyeket efter det andra från Academiens
bönder: mera prof, än vi önska, börja vi nu få deraf.
Blir ej Kreander secretair, så beklagar jag Acad:s til-
stånd vid så ledsamma mål; deremot förse vederparterna
sig med de bästa advoeater. Dixi, et salvavi animam
meam.

Assessor Haartman tyekes komma alt närmare och
närmare til sin jordiska vandrings slut: hän har denna
höst värit myeket svag, ofta måst hålla vid sängen, får för
tätä anfall af pleuresie, rösten blir hes och matt. Licen-
tiaten Hellenius, som spisar hos honom, och annors flere
gångor om dagen vistas der, tror, at assess. Haartman
näppeligen hinner lefva til våren: alla krafter äro borta,
at medicamenter icke mera stort förmå hielpa. Hellenius
fruktar, at Haartman kan lägga sig om afton i sin säng,
och om morgonen finnas der död. Mister Academien
honom, så synes. efter alt utseende blifva myeket slätt
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bestält med medicinska faculteten; den tör då komma i
fullkomligit lägervall. En Avellan svingar sig då väl til
lön efter Haartman, men mycket svag både i theorie
och practique; hän brukas här i practiquen af ganska fä;
deremot har licentiaten Hellen i us händerna fulla med
arbete hos patienter. En borgare, som bor närä til Avellan,
och hvars hustru blef siuk, kom och bad licent. Hellen i us
komma och curera des siuka hustru. Hellenius ville visa
honom til sin närä granne d:r Avellan; men borgaren
gaf honom detta svar: jag har läsit i evangelii boken, at
en der så sagt: jag hafver tagit mig hustru, derföre kan
jag ej komma; jag torde få af d. Avellan dylikt svar,
eller om hän kommer, sker det på hans vanliga sätt,
neml. när det för honom är lägligt. Man kan svårl. be-
gripa, huru d:r Avellan med endast 100 riksdalers lön
kan föra så stor stat, hålla sig vagn och hästar, flere
tienstehion af bägge könen, spela ofta om aftnarna med
kort bort 10 til 20 plåtar och, som säges, säilän nägonsin
vinna i spel. En och annan spår, at hän torde få samma
öde, som en del af herrar i med. facult. härstädes förr
haft, at de ibland fått någon växt i pannan, som hos
somliga blifvit nog lång och synlig. Meliora speramus.

Doctor Ross har nu med hela sit hushåll flyttat ut
tildes i Lehmo sokn köpte rusthåll Monnois; gården i
staden är uthyrd til hofr. råd. Schultz, och probstinnan
Ervast; endast par kamrar i gamla byggningen står för
Rossens, då de komma til staden. Hän har åter nyl.
haft anstöt af slag på landet, men kömmit sig före igen.
Det måste vara en Starck kroppsbyggnad, hans anfall af
slag skal mycket likna en fallande siuka eller epilepsia.

Direct. Ross är ännu här: hans dom är kommen
och honom förkunnad: hän säger sig ej vela försöka,
at sitta så lång tid på vatn och bröd, utan täncker, då
hans leide tid lider mot slutet, taga vägen tilbaka til
Ryssland. Hvad stor man mister icke fäderneslandet då?
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Hän är lika narr, som hän alltid värit; snarare större än
mindre.

Domprobsten Sam. Pryss och des broder Olof aro
friska, och veta näsiän af ingen annan siukdom, än den
inbillningen gifver dem.

At adjuncterne gamle Timenius blifvit capellan
efter sin fader i Pargas, och gamle Sevon blifvit capellan
i Pehmar, lärer förut vara bekant.

Biskop Haartman har ej velat falla Pargas-boerne
besvärlig med för tätä predikningar; hän har til datum ej
hållit der mera än endast en predikan, neml. des intro-
ductionspredikan; fast de ovettiga Pargasboerne neka, at
hän hållit der någon introductionspredikan, emedan hän
ej et ord skal nämt derom den gången, då hän predikade
der. Men hän sägs dock hafva sig noga bekant, huru
mycket en och hvar der i församlingen skal gifva åt sin
kyrckoherde, det efterskäncker hän ej. Et glömmer hän
dock bort, neml. at hålla der någon egen adjunct: en
annan ting har ock kömmit hos honom aldeles i för-
gätenhet, neml. hän har aldeles bortglömt, at gifva capel-
lanerne och soknadjuncten derstädes något för det de
ständigt predika för honom.

Kyrckoherden Peitzius i Kelviå har nyligen lagt
in til Consist. om förslag til Calajoki; hän upräknar kortl.
sinä många meriter, och til slut som et bevekande skäl
anför hän det, at sedän 1631 då Kelviå blef egit pastorat,
har ingen af alla des kyrckoherdar blifvit der begrafven,
utan hafva de förut blifvit förhulpne til bättre pastorater;
hän hoppas derföre, at Consist. icke skal vela, at hän nu
skal blifva den förste, som der af kyrckoherdar skal få
sin graf.

Förre Orihvesi adjuncten mag. Utter, som för sinä
prophetier och villosatser blef dömd ifrån alla prästerl.
sysslors förrättande, är nyl. af kyrckoherden i Tyrfvis
Wirzenius begärd tildes adjunct: hän försäkrar, at
Utter nu är hei redig, och riktig i lära och lefverne:
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Consist. har vijst honom til Hans Kongi. Maj:t med denna
ansökning.

Framhärdar med diupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 4 Decemb. 1778.

P. S. At slåttspastoren Mennä n der blifvit kyrcko-
herde i Urdiala, lärer längosedan vara bekant: hän ångrade
sig sedän, at hän sökte detta, emedan hän satt i den tour,
at hän kunnat få förslag til ' nägot bättre. Nu tros, at
slåttspredikantsysslan blir indragen; dock äro de under
slåttet lydande gärdar, Runsala; bägge Heickilä och de på
Slåttsmalmen boende hörde, om de vela sielfva löna slåtts-
prästen: en del halva förklarat sig vela så göra; får se,
huru detta slutas.

81.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Långosedan hade min plikt värit, at besvara hög-
vördigste Herr Ärke-Biskopens högtvördade skrifvelse;
men som jag icke haft det minsta nytt af värde at he-
ratta, så har jag värit nödsakad, at upskiuta dermed här-
tils; det är ock icke mycket bevändt med de få nyheter
jag nu framdrager; men i brist af bättre måste man benöja
sig med sämre.

Först är min hiertinnerliga önskan, at detta måtte
träffa högvördigste Herr Ärke-Biskopen i sielfönskelig
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hälsa och välmåga. Den nädige Ouden uppehålle än i
flera år högvördigste Herr Ärke-Biskopen vid hälsan och
krafterna til Guds församlings och fäderneslandets förmån
och nytta!

Nu börja sökande til de lediga pastorater småningom
infinna sig: ansökning om Calajoki hafva giordt: kyrcko-
herden Peithzius i Kelviå, kyrckoherden Westzynthius
i Cajana, som dock sedän vändt sig til Uhleå: capellan
Eric Frosterus i Haukipuhdas, capellan Orön i Salo,
capellan mag. Joh. Salmenius i Calajoki, capellan Hed-
berg i Oamle Carleby i Vetil. Än blifva til Calajoki visst
sökande: kyrckoherden Falander på Carlon och kyrcko-
herden Wegelius i Lillkyro; rector Cavander är ännu
tvekande, om hän skal söka eller ej.

Til Uhleå hafva ej flera ännu inlagt, än regements-
pastoren Zimmerman, kyrckoherden Högman, capellan
i Uhleå Ståhl e, samt den förut nämda kyrckoherden
Westzynthius i Cajana.

Til de i Nyland lediga regala pastorater hafva inga
sökande ännu anmält sig; de som äro meriterade halla ej
mödan värdt, at söka och resa dijt, at göra profpredikan;
de få ändå intet.

Pastoralexamen hafva i början af denna månad med
heder undergått: capellan Ståhle i Uhleå, capellan Böhm
i Sotkamo, capellan Abr. Frosterus i Ijo, och des broder
capellan Eric Frosterus i Paldamo.

Kyrckoherden Perander i Sexmäki är i denna månad
med döden afgången. Capellan Palander i Pohjo dog i
Januarii.

Afslag hos Konungen pä deras ansökningar om
dubbelt nädår hafva nyligen fått följande; kyrckoh. Borenii
änkefru i Pungalaitio, probsten Hedeens änckefru i
Fetala, capell. Rindelii äncka i Haliko, capellan Holms
äncka i Kimito; somliga af desse voro dock högst be-
tarfvande. Nu lärer Consist. näppi, mera recommendera
någon til dubbelt nådår.
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Conrect. i Uhleå mag. Henr. Enckell har fått trans-
port til Wasa conrectorat efter framl. conr. Wegelius.

Gamle mag. Holm har blifvit nedre collega i Wasa
schola.

Letala församlings ansökning, at få unga mag. He-
deen på förslag dijt efter des fader, är af Konungen
afslagen.

Konungen har tildömt pastoralierna i Limingo föi
1778 til understöd för et lazarets inrättande i Uhleå.

Den blinde kyrckoherden Forselius i Rohvesi har
förledit år hallit 2:ne predikningar vid deras nya kyrcka;
den ena, när grundvals stenarna lades; och den andra,
när kyrckan invigdes; gubben var i Januario sielf här i
Åbo, at befodra dem til trycket: de aro mycket väl för-
fattade. Probsten Len cq uist i Orihvesi var der och in-
vigde kyrckan, samt hoit då et vidlyftigt och vackert tai,
hvilcket äfvenleds är tryckt: alla på finska.

Sidstförledne söndag -lystes i Peso kyrcka första gån-
gen för professor Nääf och Qyllenstolpens äncka, en
enda dotter af framl. professoren Herman Ross på Artu-
kais: hon har efter Qyllenstolpen endast en son, och
nog vacker egendom; men tillika ock nog ansenlig skuld.
Det säges, at prof. Nääf försäkrat henne, at hvart år af-
lägga 9000 d:r k:mt til samma skulds betalande; låfva och
hålla äro 2:ne särskildta ting. Mäst alla dagar i denna
vecka hafva fruarna af Acad. staten, samt andra contra-
henternas bekanta, värit ut til Artukais, at lyckönska det
unga paret.

Anatomiae professoren Avellan har denna vinter
värit hårdt ansatt af en här gängse magfeber: den har
ibland så angripit honom, at han måst krypa fyrfota långs
efter gålfvet; och ibland åter sitta en eller par timmar uti
ett kaar fyldt med varmt vatn, at få någon lindring. Nu
är han något bättre.

Assess. Haartman är på sit vanliga vis nog svag:
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denna vinter ända härtils bar hän icke värit utom sin
port, ja näppeligen utom sin kammare och sai.

Doct. Ross bor med hela sit hushåld på sit rusthåld
Monois i Lemo sokn; de flyttade dijt med allt sidstl.
Michaelis, och hyrt bort sin gård i staden til hofrättsrådet
Schultz; d:r Ross skal mäst hela dagen gä uppe. Nu
säges, at de gerna ville bortsälja sin gård i staden.

General Ramsay har tillika med sin fru nu en
vecka värit här i staden; sidstförl. tijsdag var jag tillika
med min k. hustru budna til middagsmåltid hos biskop
Haartman: dijt voro ock då inviterade general Ramsay
med sin fru, vice praesid. Ignatius, öfverst. lieut. Ehren-
malm med des fru, d:r Qadolin och Lefren, vice prae-
sidentskan Stierneld: jag tilstår, at jag häpnade då jag
både såg och hörde huru frisk, lefvande, munter den gamle
generalen var; jag kunde märcka ingen skilnad i krafter,
munterhet etc. mot det jag såg hos honom för några
och 20 år tilbaka. Han sade, at han nu slutat alla sinä
processer, men hans generalska viskade vid det samma
min k. hustru i orat dessa ord: lät bara några veckor gå
förbi, så börjar han väl åter 2 å 3 processer.

Framhärdar med allerdiupaste vördnad
högvördigste Herr Doctoren, Ärcke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 18 Martii 1779.
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82.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Högvördigste HerrÄrke-Biskopens högtvördade skrif-
velse hade jag den fägnad, at bekomma med förra posten.
Mig fägnar obeskrifveligen, at högvördigste Herr Ärke-
Biskopen nägorlunda får niuta den oskattbara hälsan. Den
k. Ouden låte den än mera tiltaga i mänga mänga är!

Högvördigste Herr Ärke-Biskopen behagar fråga efter
Åbo Lärda Tidningar, samt til deras bekommande sänder
penningar: härpå svaras, at Åbo Lärda Tidningar nu äro
i ali confusion: den sidsta numer, som blifvit trykt, är
n. 16 för förledit år 1778 den Herr Ärke-Biskopen skrifver
sig hafva bekommit; sedän är för 1778 alsintet blifvit
tryckt, och för innevarande år 1779 är ej heller det minsta
utkommit af trycket. Jag har frågat efter orsaken härtil,
och mig har blifvit svarat, at herrar professorer Porthan
och Billmarck, assess. Juslen samt par andra til hafva
tagit sig den friheten, at anten aldeles cassera och ut-
mönstra, eller ock aldeles omstöpa de uti lådorna til säl-
skapet ingifna skrifter: detta har hårdeligen stött aucto-
rerne, som derföre icke allenast ej mera ingifvit några
skrifter, utan ock aldeles afhållit sig, at vidare' bivista
några sammankomster; så at endast ganska få på de ut-
satta dagarna infunnit sig. Så berättas orsaken vara; för
sanningen häraf kan jag ej gå i borgen; imedlertid är alt
afstadnat på sätt som förr är nämnt. Som altså inga
praenumerations- eller postpenningar mera behöfves, så
återsändas här innelykt de hitskickade. Skulle Åbo Tid-
ningar ånyo få lif, så skal [jag] hafva den förmån, at strax
notificera samma.

Nu skal jag skrapa ihop det lilla jag kan hafva, som
kan någorlunda bära namn af nytt.
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På förslag ti! Uhleå pastorat äro upförde: kyrcko-
herden Högtnan i Lappmarcken, kyrckoherden Cajaner
i Lappmarcken, och capellan Ståhl e i Uhleå.

På förslag til Qamle Carleby paedagogie och adjunctur
stå mag. Qarvolius, mag. Stenhagen, och mag. Elenius;
flere sökande hafva icke infunnit sig. Qamle Carleby stad
har til Consistorium inkommit med böneskrift, at få mag.
Stenhagen på förslag.

Capellan mag. Rothovius har blifvit kyrckoherde i
Pungalaitio: hän var den ende af alla sökande, som utfäste
sig, at årl. bestå något til Borenii äncka.

Soknadjuncten i Lappo mag. Holstius har blifvit
capellan i Närpis efter sin svärfader Molijs; capellan der
i soknen vid Korsnäs Simolin gifver Consist. tilkänna,
at ehuru hän efter gammal praxis hade rättighet at flytta
til moderkyrckan, vil hän dock nu för sin älderdom icke
påstå samma, utan är nögd förblif/a på sit förra ställe.

D:r Lebells måg och adjunct mag. Salgen har
blifvit capellan i Loimijoki.

Mag. Enlund, systerson til capell. vid finskan af
samma namn, är blifven präst på Kaxkerta.

Konungen har samtykt til Pelkänä boernes begäran,
at få unge mag. Idman på tredje rummet af förslaget dijt
til församlingen, dä Länghielm i Ruovesi går ut från
förslaget.

Konungen har för de ganska svåra och grofva be-
skyllningar, dem en och hvar opartisk kunde se, at de
hade ali grund, dömt capellan Adde i Kumalax uti
Cangasala ifrån alla prästerliga sysslors förrättande, dock
ej från kappan; samt befalt, at den, som blifver capellan
efter honom, skal årl. til hans och des stiufbarns under-
håll betala något visst, som Consistorium skal utsätta.

Med. prof. Avellan har denna vinter 2:ne gångor
värit i dödsens käftar, at man mäst gifvit honom förlorad;
nu börjar han åter blifva litet bättre.

Assessor Haartman mår täml. braf: jag var i går
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tillika med nägra andra Hans speciela vänner hos honom
ti! middagsmåltid; alt var just ti! öfverflöd tilreddt; och
var hän en af de behagligaste värdar.

Sökande ti! extra ord. theolog. profession härstädes
äro nu prof. Nääf, theol. adj. Deutsch, probsten i Tammela
d:r Avellan; ännu skal Cavander stå i tvifvelsmål om
hän skal söka sig til Academien eller til Calajoki: flere
sökande hafva icke än infunnit sig.

Prof. Nääf skal i början grufl. bullrat deröfver, at
hän ej kömmit på listan bland doctorum theol. antal;
rätt svära utlåtelser skola ibland framkommit, men det var
bäst de voro extra protocollum. Jag har aldrig velat tala
til honom derom. Ännu skal hän ibland angående den
saken vara mycket grof.

Prof. Pian man är ganska nögd med utslaget, och
at hän blef utelämnad: när Konungens notification för-
leden höst hitkom, som befalte Consistorium, at gifva för-
slag på dem, som vid cronprintzens födelse kunde blifva
benådade med theolog. doctors namn, ville Pian man på
intet sätt varda upförd bland de samma; hans skäl voro
desse: hän satt än i stor skuld: hän borde göra sig fri
från den; at blifva theologiae doctor är väl en Kongi, nåd;
men den nåden blifver nog dyr, då i öfvervägande komma
de ansenliga utgifter dervid fodras; theolog. doctor är et
tomt namn, utan rang och lön; hän ville på intet sätt
bequäma sig dertil; men sedän hans kamrader hutat til
honom, samtykte hän ändtel., men med mycken svärighet,
dertil; hans vänner, och andre, som honom känna här-
städes, tycka dock alle nu enhälligt, at hän värit mera
förtient til samma heder, än nästan någon af dem, som
här i stiftet nu blifvit hugnade dermed; desse 3 sidsta år
har studium theologicum värit et hans förnämsta dagl.
tidsfördrif; man mente visst, at hän skulle blifva en af
sökanderna til extra-theol. profession; men nu söker hän
det ej; och försäkrar, at hän icke mera täncker på någon
flyttning från philos. faculteten.
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Biskop Haartman låter icke det minsta nastan
märkas, at hän är oroad deröfver, at hän blifvit från ofvan-
nämde doctors förtekning utesluten; utan snarare visar hän
sig mera glad och munter: hän har sedän sin hemkomst
ofta hållit stora måltider och haft främmande hos sig; uti
sidsta Consistorium kunde hän dock intet undgå, at för-
råda någon svaghet härvid: bland andra inlagor voro 2:ne,
som börjades med desse orden: högvördigste herr ma-
gister, biskop och procancellarie; til den ena af dem var
probsten Miödh i Nagu auctor; vid deras upläsande sade
biskopen: de röja sit goda hiertelag, sådan titel har jag ej
förr här fått. Nog var det en stor svaghet hos probsten
Miödh, at så vela revangera sig; saken är den: Haart-
man och probsten Miödh voro altid bröder i längliga
tider; när Haartman blef biskop, och Miöden första
gången giorde sin upvaktning hos honom, kallade Miö-
den honom för herr biskop och visste väl sin skyidighet,
at ej mera bruka broders namnet, men biskop Haart-
man glömde aldeles bort det förra broderskapet, och
kallade honom alt ständigt herr probst; detta förtröt
Miödh en högl.: hän sade, då hän kom hem derifrån:
en annan biskop hade vi förut, mot hvilcken denne båf-
felen ej kan i något förlikna sig: hän blygdes aldrig
derföre, at hän altid kallade mig broder; men denne hög-
färdige oxen är et fää m. m. Hän beslöt, at aldrig mera
göra personi, sin upvaktning hos honom; det har hän
härtils troligen hållit.

Konungens notification har kömmit til Consist. derom,
at probsten Aspegren s son kommer at blifva kyrcko-
herde der efter hans död samt att probsten d:r Lebell
får sin son hofpred. til hielp på sin ålderdom; men om
succession efter fadren säger Konungen sig finna den
saken vara betänkelig.

Uti slutet af Martius och de första dagarna i April
hade vi här en mycket blid väderlek. Bönderna taite om
ärters sående, och i staden sådde somliga en del af sinä
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kryddgårdar; men sedän hafva vi haft en nog kali och
kulen väderlek. Ijsgången i Åbo åå var d. 27 Marti!; så
tidig bar den ej värit sedän 1750. Rågbrodden står dock
än, Gudi lof, pä landet omkring staden ganska vacker.

Med sidsta posten från gräntzen bekom jag den i
S:t Petersburg af keisarinnan inrättade oecon. societetens
fullmakt, at vara utländsk ledamot af den samma; full-
makten är på pergament med stort keiserl. sigill under:
alt på ryska.

Nasta vinter, vii Oud, nedlägger jag mit ämbete vid
acad. trägården som des prasfectus, och skiljer mig aldeles
derifrån; då skiljer jag mig från Sipsalo plantage; hade
en Mennander värit här än Procancellarius, så hade jag
ej en gång drömt om sådant; men en Haartman kan
nog taga bort ali lust, at vara enthusiast för acad. trägård
och Sips. plantage; deremot ser S:t Marise prästg. trägård
nu om somrarna ut som et litet paradis.

Framhärdar til min död
högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och

Procancellariens
allerödmiukaste tienare

Pehr Kalm.
Åbo d. 16 April 1779.

P. S. Forselii och Lencquistens predikningar skal
jag med det första öfversända; jag var i går på trycket
för Lärda Tidningarnas skull: der voro flere arbetare, men
ej annat arbete under trycket än en ny uplaga af en finsk
psalmbok, och assess. Haartmans disput. in 8:o i åtskil-
liga med. ämnen; intet annat.

P. S. Än hafva inga sökande anmält sig til de lediga
regala pastorater i Nyland. Jag har denna vinter först
dragits med en här gängse magfeber: sedän den blef
botad, fick jag en ganska svår bröstvärck och hosta, at
jag ofta näppi, kunde tala: denna sednare siukdomen
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bekom jag oskyldigt. Doctorn ordinerade för mig droppar
at fä matlust, som förnämligast bestodo af oleum vitrioli:
de lära på apothequet af gåssarna ock ej sä noga blifvit
praeparerade; desse började jag bruka: de angrepo mer
och mer bröstet, tils jag måste afstadna; men då hade de
vist för mycken värckan på bröstet; jag bar fätt nu länge
bruka medicamenter, at bota det förra medicamentet; nu
är jag, Gudi lof, mäst aldeles i mit bröst frisk igen.

83.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

Redan d. 3 Junii hade jag den stora förmån, at
erhålla högvördigste Herr Ärke-Biskopens höggunstigste
skrifvelse; jag hade väl strax velat hafva den aran, at
med bref upvakta högvördigste Herr Ärke-Biskopen; men
som jag hade ingen ting nytt at skrifva om, sä har jag
måst upskiuta dermed härtils. Nu vil jag skrapa ihop
det lilla jag kan veta.

Uti denna vecka hafva vi i Consist. eccles. upsatt
förslaget til följande pastorater och sacellanier;

Tenala: på förslag äro: archidiac. Arenius, mag.
Joh. Avellan, mag. Sevon, capellan i Kisko.

Siundo: reg. past. Collin, capell. i Korpo Mollerus;
capell. i Lehmo Haellsten.

Kyrckslätt: capell. i Kimito Dahl, kyrckoh. Widquist,
v. past. Welonius.

Säxmäki: kyrckoh. i Keuro Indrenius, reet. Collin,
capell. Utter i Tyrfvis.

Wåno; v. past. i Biörneb. Levän, capell. i Bierno
Reilin, adj. Sadenius.
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Saltvijk: capell. i Eckerö Ahrenberg, brukspred.
Ring, adj. past. i Masko mag. Borenius, den äldre.

På förslag til följande sacellanier äro desse:
Jumala: prästm. Cal an der, prästm. Sylvan, collega

scholae cathedr. mag. Hypeen.
Pojo: prästmännerna Cappström, Churberg, Lu-

pander.
Hongilax: adj. sacell. i Masku Vilenius, prästm.

Lagus, adj. past. in Säkylä Monten.
Uti Hausjervi i Janakala bar redan värit vahl, och

bar mag. Polviander, apolog. i Tavasth., fått mästa rösterna
och redan fullmakt.

Mag. Montin, den yngre, som en tid var i Töfsala,
är blefven collega i Åbo efter secret. AIan us.

Domprobsten Sam. Pryss är nu ganska illa siuk:
mäst alt hopp om hans återfående är borta: i söndags
tog hän redan afsked af sinä vänner, som voro ute hos
honom på hans landtgård Nautila. Hän bar dragit på sig
flere siukdomars anfall genom det, at hän dageligen denna
vår, äfven i kallaste väder och starckaste blåst vandrat
ibland 2 å 3 gångor til sin quarn, gått der upp för den
ganska branta backen, och ofta blifvit så svettig, at skiortan
värit som den blifvit dragen ur byksån: derpå har hän en
och annan gång blifvit kali med så fuktigt lintyg.

Prof. d. Ross bor på sit rusthåll i Lehmo; mår ibland
någorlunda braf; ibland äter blir hän i hast nog svag,
Hans äldsta fröken dotter (så läta flickorna kalla sig på
landet, och får ingen af deras tienstefolck kalla dem med
annat namn än fröken) skal nu gifta sig; men det är et
underligit giftermål: brudgummen har värit corporal vid
Nylands dragoner och fick vid afskedstagandet cornetts
character; heter Lotman: har förr värit gift: har med
förra giftet 4 barn; bor i Wirmo, der hän skal vara ägare
af et halft rusthåll; men Wirmo boerne säga, at hän äger
endast fierde delen i rusthållet; skal vara mycket skyldig,
och då hans creditorer påminna honom om betalning,
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skal hän svara, at så snart hän får sin rika fröken, skola
de alla blifva förnögda. Doctorinnan Ross har värit
mycket mot detta giftermål; men flickan har ej kunnat
afrådas.

Prof. Olof Pryss mår nog braf efter sin ålder.
Hofrättsrådet Schultz dog d. 28 Junii kl. 4 f. m.

Hans efterlämnade äro i beklagliga omständigheter.
Vår biskop har ännu ej predikat mer än en gång i

sit annex Pargas, neml. då han för 2 å 3 år tilbaka giorde
der sin första inträdes predikan: får se, om de i sommar
få den aran, at höra honom. Ingen egen adjunct har han
än der; och intet består han åt prästerna för deras besvär.

Probsten d:r Avellan i Tammela har anfört besvär
deröfver, at Consist. ej upförde honom på förslag til 4;ta

och extraord. theol. profession; hän sökte den under de
vilckor, at hän tillika skulle få behålla Tammela tils något
acad.annexe blefve ledigt. På förslag upförde pluralit.
i Consist. prof. Nääf, theol. adj. Deutsch och rector
Cavander. Avellan har icke värit mera än mot et år
theol. adj. Prof. Nääf har mer än stort hopp, at Herr
Ärke-Biskop Mennander är härutinnan hans stora gyn-
nare, och hielper honom i des ansökning.

Så snart jag fick högvördigste Herr Ärke-Biskopens
sednaste bref, deruti högvördigste Herr Ärke-Biskopen
nämner, at hän längtade at få Forselii predikningar vid
kyrckobyggnaden i Ruovesi, skickade jag strax til hans
måg vice past. Borgström, som just då råkade vara i
staden, at få dem; hän lämnade til svar, at hän någon tid
förut öfversändt dem alla til högvördigste Herr Ärke-
Biskopen, och vore försäkrad, at de med det första skulle
säkert framkomma.

Prof. Lefren är nu acad. rector, och Kalm decanus
i phil. fac.

Natten emellan d. 6 och 7 Junii var här i Finland
en mycket Starck frost. Thermom. stod under fryspunc-
ten: somligstäds fingers tiock ijs på vatnpussar: marcken

22
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snöhvit af rimfrost: ville man böja et blad eller löf bröts
det tvärt af. Denna natt giorde ganska stor skada: uti
Nyland, Tavastland och Savolax är på somliga ställen
mäst alla rägaxen bortfrusna; mångenstäds står halfva
äkern med hvita ax; underligit är, at ibland ligga par
gårdar bredevid hvarandra, den enas åker tagit stor skada,
den andras sä godt som intet, och dock äro ej kärr, sura
ställen etc. närmare til den af skadan medtagne, än den
fria; kölden har gått i vissa sträckningar. Äppel-, kers-
bärs-, plommon- och päronträn, som då blommade som
bäst, ledo ganska mycket. De som tidigt sådt gurckor
och turkiska bönor, och ej täkt dem, miste alla dem, som
voro upkomna. Samma frost har ock mycket skadat hö-
växten, så at man visst får en tredje del mindre höö än
förledit år. Här omkring Åbo giorde denna frost, Oudi
lof, ingen skada på åkrarna.

Spinnelväfs maskarna, hvars fjäril v. Li nne kallar
Phalasna tinea pardella, har denna sommare i obeskrifl.
myckenhet infunnit sig på äppelträden både här i staden
och på landet: i de mästa trägårdar stå äppelträden lika
som elden gått öfver dem: jag har värit nödsakad, at hvar
annan dag låta flera personer sysselsätta sig, at bortplåcka
dessa skade-kräk, hvarigenom jag täml. befriat minä trän.

I går kl. 12 f. m. afled genom döden fru biskopin-
nan Browallia, och i dag blir jag en af dem, som skal
notificera samma dödsfall: de sidsta fiorton dagarna af
des lefverne hafver hon med margfallig sveda blifvit an-
gripen. Nasta söndag lärer hon befodras til grafven.
Doctor Oadolin är icke ännu hemkommen från Stock-
holm. Får man tro den dödas pigors berättelse, så har
gumman dagen för sin död väldeligen svurit på sinä
pigor; och par timar för än hon sidsta gången insomnade,
har hon räknat sinä penningar i sängen. Nog lär gemene
man af finska folcket nu updikta hvarjehanda spök-historier.

Assessor Haartman mår täml. väl. Han har denna
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vär uti 4 disputationer in 8:o utgifvit sin Sciographia mor-
borum på latin, af honom sielf utarbetad.

Kyrckoherden Westzynthius i Cajano har efter
rådstugu-rättens dom i samma stad fått af Consistorium
en starck skrapa för sit förargl. förhållande i åtskilligt:
han är ganska hitsig och låter ofta sinä adfecter få för
mycket råda; til ex. han hade hat til en viss borgare
derstädes: om söndagen under sielfva predikan befaller
han den och den elaka menniskan gå ut ifrån kyrckan;
dock nämner han honom ej vid namn; då nu ingen visste
hvem han mente, befaller han spögubben tilsäja honom
at gå ut; men spögubben var ej klokare än de andra,
fast Westzynthius pekade på bänken och karien; West-
zynthius befaller då spögubben komma up til sig i
predikstolen; derpå hviskar han för spögubben hvilken
den var han mente. Spögubben går då ned och til karien,
som lydde befallning och gick ut ifrån kyrckan. Flere
sådana grofva felsteg finnas i protocollet.

Men nu måste jag sluta, och skynda mig at kläda
på mig, emedan sorgvagnen oförtöfvadt lärer vara här.

Qud uppehålle högvördigste Herr Ärke-Biskopen
vid sielfönskelig välmåga än i många år. Framhärdar
med diupaste vördnad

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 2 Julii 1779.

339



1779 5/8 .

84.

Högvördigste Herr Doctor, Ärke-Biskop och
Procancellarie.

De af högvördigste Herr Ärke-Biskopen til mig hög-
gunstigt sände tai och rara skrifter hade jag den fägnaden
at bekomma d. 2 hujus tillika med högvördigste Herr
Ärke-Biskopens makalöst väl träffade portrait; och d. 3
hujus hade jag den synnerliga törmän at erhålla högvör-
digste Herr Ärke-Biskopens högstärade skrifvelse för hvilcket
alt jag härmedelst aflägger min allerödmiukaste tacksäjelse.
Til prof. Bilmarck skickades strax et exemplar af hvar-
dera skriften.

At domprobsten Sam. Pryss genom döden vandrat
från detta jordiska lärer högvördigste Herr Ärke-Biskopen
hafva sig bekant. Sedän hän i Junii månad blef häftigt
siuk på sin gård Nautila, aftogo krafterna alt mer och
mer: de' 2:ne sidsta dagar af sin lefnad orkade hän nastan
intet tala. Hän afled d. 26 Julii kl. 2 e. m. varande 73
år, 9 månader och 25 dagar gammal: vid slutet af sin
lefnad hade hän föranstaltadt, hvar hän skulle begrafvas,
neml.T Pryssiska grafven vid S:t Mariae kyrcka, samt med
hei liten procession; til följe deraf bars d. 29 Julii liket
från Nautila af 18 bönder, och sattes kl. 12 här i präst-
gårds salen: kl. 3 e. m. samlades här de, som skulle gå
i procession, hvilcka voro desse: hans hemma varande
lilla son, prof. 01. Pryss, lieut. Pryss, prof. Billmarck,
assess. Bergman, vice past. i Nummis Avellan, sai. dom-
probstens adjunct Munselius, mag. Tidgren, som är
informator för des son; hvartil jag får än räkna mig; vi
voro i procession 3 rader: liket jordfästes af mig. Sedän
skedde resan af de fläste til Nautila: af fruentimmer voro
den dagen ej flera budne til Nautila än prof. Olof
Prysses ogifta dotter, samt min hustru. Nog lärer redan
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i någras hufvud vara bekymmer, at kunna erhålla denna
nu ledigt blefna sysslan: än bar jag ej kastat minä tanckar
dijt åt, ty liket bar ännu ej hunnit blifva kait. Theologien
bar väl, i synnerhet sedän jag blef präst, värit et mit för-
nämsta studium, och, utan at skryta, tror jag mig deri äga
så Starck insikt som någon af alla dem, som nu sitta i
Consist. eccles., men jag lärer ej vela lägga mig i vägen
för någon; en församling, som nu i christendomen är
rätt mycket förfallen, och der rätt mänga af fritänckeri
torde vara regerade, fördrar en man med större krafter
än dem jag äger. Jag hoppas, at den kare Ouden ut-
jagar och bortsköljer ifrän mig ali tancka, at vela blifva
en af sökanderna.

Inga särdeles befodringar aro nu skedde i Consist.
eccles. Unge mag. Idman bar fått fullmakt på Pelkänä
pastorat; hade bönderna der haft frihet at fritt votera, hade
hän ej fått 'M del af församlingens husbönder; men offi-
cerare och andre herrskaper tvungo dem, at votera tvärt
mot deras vilja.

Comministern Joh. Wegelius från öfversta delen af
Kemi, som nu blir ett nytt pastorat, var här för 14 dagar
tilbaka, och undergick pastoral-examen: hän var någor-
lunda försvarlig, fast biskopen i sit betyg .om hans examen
säger, at hän var mycket svag; derföre tog Wegelius
ock ej ut samma mindre honom hedrande betyg; Con-
sistorii tancka var, at hän skulle gillas, som rätt undergått
examen, samt endast läggas til, at Consist. förmodar, at
hän äfven framdeles vinnlägger sig, at tiltaga i de theo-
logiska vetenskaper. Hän fick nu pastors fullmakt.

Collega inferior i Uhleä mag. Blomberg har blifvit
collega superior dersammastädes; och mag. Schroderus
har der blifvit collega inferior efter honom.

När jag i mit sidsta lämnade en förtekning på dem,
som blifvit upförde på förslag til flere pastorater etc. så
begick jag par små fel: 1) Til Kyrckslätt upförde jag
capell. Dahl från Kimito: det är visst, at hän först blef
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dijt upförd; men innan protocollet justerades, fick Consist.
veta, at hän låg ganska illa siuk i en svår vattusot, at
medici tviflade om Hans vederfående; derföre blef kyrcko-
herden Tålpo i Hans ställe dijt upförd. 2) Skref jag, at
mag. Polviander blifvit capellan i Hausjervi; men det
var mag. Elfvenberg, som härmedelst nu rättas.

Åtskilliga af de förbigångne hafva gifvit tilkänna
missnöje, samt at de äro sinnade, at hos Konungen söka
ändring.

Förslaget til Calajoki upsättes ej än; Cavander är
på förslag til prof. theol. extraord. och man väntar tils
utslag der faller; vinner hän ej der, så sättes hän på för-
slag til Calajoki, och då de äldsta af sökanderna til ex. en
Peitzius, en Hedberg upföres jämte honom, så får hän
väl de flästa rösterna.

D:r Oadolin har nyl. åter blifvit hugnad med en
son; eljes är hän dagl. tillika med sin svåger Brovallius,
och svägerska fru Köhler frän iki. 8 f. m. til kl. 8 e. m.
sysselsatte, at dela arfvet efter biskopinnan emellan sig;
de söka i godo och stillhet sielfva göra det, utan at anlita
någon annan derom.

Assessor Haartmans hälsa har värit täml. braf denna
sommare: hän ser frisk och väl ut; ofta åker hän ut; hän
har ock tillika med sin herr broder hälsat på mig här ute
på prästgården.

Prof. Lefren hade för 4 veckor ungefär tilbaka den
olyckan, at tiufvar om natten bröto sig in i hans bok-
kammare, och togo utur hans bureaux 1200 d:r kopp:mt;
par dagar derefter försvan hans dräng; par veckor derefter
såg man honom bland armeens flottas folck ganska grann
och välklädd; anstalt är giord, at få honom derifrån.

Hööväxten har här på orien, Gudi lof, värit sadan,
at man just ej har orsak, at klaga; den är väl ej sådan,
som den var nästförledit år, ty då var den ovanligt stark,
at man näppi, kunde erinra sig bättre; på den äng, der
jag i fiohl fick 40 häckar, fick jag i är 30; jag mins dock
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det år, när jag endast fick der 12 häckar. Vi halva hait
skönt väder at bärga höet in.

Rågen är på de flästa ställen kring Åbo rätt vacker;
sammaledes hvetet och kornet; men åt Nylands sidan,
samt på flere ställen i Tavastland blef rågen grufl. skadd
af den starcka frosten, som här var natten emellan d. 6
och 7 Junii, så at de få ganska litet, och soml. nastan
intet af sit rågutsäde: i de soknar i Tavastland, der Acade-
mien har sinä bönder, giorde, Oudi lof, denna kölden så
godt som ingen skada. Rågen är redan här skuren.

Biskopen börjar nu som oftast tala med mig om
resan til Österbotn nästa vinter; men som hän i går, då
vi gingo ned från Consist. tilstod, at hän ej ännu sedt på
disputation, och jag visst vet, at dertil fodras af honom
par månader, hvartil kommer, at nästa vecka börjar hän
dricka utländskt vatn, som ock tager bort en månad; så
smickrar jag mig dermed, at ingen visitation i Österbotn
sker nästa vinter: hän vil par force hafva mig med sig:
jag är utrustad med en hei påse hinder, då den saken
framhafves i Consist.

Maskar hafva ock nog giordt skada på äppelträn i
Åbo: de som voro lata, at plåcka bort dem, måste nu se
sinä trän stå bara, och mäst bortdöda: jag lät hvar annan
dag 3 personer plåcka bort maskarna; minä äppelträd stå
nu hei gröna och täcka, och så tulla med äpplen, som
kunna rummas på dem.

Men jag, efter min gamla elaka vahna, vet aldrig
sluta, innan papperet säger: stadna; jag uttröttar högvör-
digste Herr Ärke-Biskopen med bara sladder och lappris,
men det kan ock roa ibland. Qud uppehålle högvördigste
Herr Ärke-Biskopen vid krafter och i önskelig välmåga än
i många år! Framhärdar med diupaste vördnad til min död

högvördigste Herr Doctoren, Ärke-Biskopen och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm

S:t Mariae Prästgård d. 5 Aug. 1779.

343



1779 5/n .

P. S. Jag bar redan med särdeles nöje några gångor
genomläst de af högvördigste Herr Ärke-Biskopen hög-
gunstigast hitsända skrifter. Talet til Hans Kongi. Höghet
Hertig Carl fans ej deribland.

P. S. Förledne vintras anförde kyrckoherden Pell-
in an i sinä besvär moi Consist. utslag, at biskopen, at
vinna sin afsikt, adjungerat Arenius, när dock kyrcko-
lagen säger, at det skal vara probstar eller kyrckoherdar;
Consistorium blef hörd; det förklarade sig; Konungens
utslag föll för kort tid tilbaka, at kyrckolagen deri skal
efterlefvas, så at närmast boende probstar eller kyrcko-
herdar i sådana fall skola adjungeras. Vid voteringen
voro d:r Oadolin, jag och prof. Nääf för Fellman;
biskopen och Planman gingo honom förbi; derpå adjun-
gerade biskopen Deutschen och Arenius, lade orden
dem i munnen, och så voterade de.

85.

Högwördigste Herr Doctor, Erkie-Biskop och
Procanceller.

Den höga ynnest, hvarmed jag af högwördigste Herr
Erkie-Biskopen warit omfattad, skall [jag] tili sidsta ande-
dräkten med diup wördnad weta erkiänna, lät continua-
tion deraf stedse utgiöra min tröst, och neka eij en trogen
och tillgifwen tienare, at äfwen nu få nyttja den protection
hwaraf [jag] förr haft så Stora prof, och ensamt tili mitt
lifs sluth, kunde giöra mig tillfredstäld.

Min iråkade swåra siuklighet har wållat det jag för
högwördigste Herr Erkie-Biskopens ömma grace och ihug-
komst ej kunnat aflägga min ödmiukaste tacksejelse: dess
continuation minskar beklageligen minä krafter, hwarföre,
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tili at rädda min olyckeliga hustru och barn, jag tallit på
den tankan at söka stendig tjänstfrihet, eller afskied med
bibehållande af lön och alla förmåner samt i likhet med
flere lärde, och nu nyligen cancellierådet och professoren
Lagerbring, lika fult utom förslag kunna få den tili
successor, som gienom någon betydeligare summa räd-
dade mig frän iråkad giäld och wore wuxen tili sysslans
behörige bestridande.

Hans excelence Cancellerens herr grefven Cheffers
nåd dependerar denna af mig sökte bärgning ensamt af
och har jag idag gienom bref äfwen tili honom vågat taga
min tillflyckt, samt proponeradt licentiaten och adjuncten
Kreander, såsom den för sin skickelighet och gifna för-
bindelser tili mig, ensamt upfyller min önskan. Mitt hopp
winnes om jag äfwen nu af högwördigste Herr Erkie-
Biskopen protegeras. Skrif derföre nådigt tili hans exce-
lence, arbeta tili min förmån och förmå herr kongi, expe-
tions secreteraren Fredenheim, hwilken min kiära måg,
major Lode, i dag upwaktar, at wara wärksam, så mäste
saken lyckas. Min omsorg för den härwarande Kongi,
academiae trägården, min depense wid Sipsalo, hwilket
mig wid 1760 års riksdag utan ersättning fråntogs, min
nijt om min wetenskap samt snart 40 års tienst, äro ju
talande: får jag weta det min underdåniga böön bifalles,
skall min inlaga straxt öfverskickas: tiden är i alt ange-
lägen, låt derföre höggunstigt, en tili grafwen lutande
trogen wän och tienares åliggande wäcka medlidande
samt understöd det samma kraftigt, så är jag soulagerad:
i afwacktan hwaraf jag har den äran i döden framhärda

högwördigste Herr Doctorens, Erkie-Biskopens och
Procancellariens

allerödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

Åbo d. 5 Nov. 1779.
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Avellan, Joh., j 1785. Kapellan i Nummis (S:t Karins) 1753. 185,

266, 340.
Avellan, Joh., f. 1734, f 1800. Mag. 1757, pastorsadj. i Tenala 1759,

kapellan där 1770 o. kyrkoh. 1779. 63, 169, 180, 320, 335.
Avellan, Johanna Wilhelmina, f. Lagerborg 1757, f 1815. Gift i sitt

första gifte 1778 med med. prof. Nils Avellan, sedermera omgift
med lagman Johan Smalen. 320.
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Avellan. Bergroth.

Avellan, Mikael, f. 1736, f 1807. Mag. 1757, docens, koralis vid
finska församl. i Åbo 1764, teol. adj. 1773, kyrkoh. i Tammela
s. ä., teol. d:r 1779. Qift l:o med Magdalena Carström. 57, 97,
152, 159, 170, 216, 221, 231, 275, 299, 332, 337.

Avellan, Nils, f. 1749, f 1780. Mag. 1772, med. doktor 1775, stads-
fysicus i Åbo 1776, anatomieprof. 1778. 309, 320, 328, 331.

Avenius, Jakob, f. 1716, f 1776. Kapellan i Esbo 1743. • 19, 33.

Baarfot. Löjtnant. 64.
Backman. Trädgårdsmästare. 160, 198, 241.
Backman, Daniel, f. 1732, f 1784. Mag. 1754, e. o. hofpred. 1761,

kyrkoh. i Finnström 1763, riksdagsman, teol. d:r 1779. 131, 204,
241, 244, 249, 253, 302.

Baer, Anders, f. 1712, f 1770. Qrosshandlare 1 Åbo. 94, 103, 105, 189.
Balans, krono. 164, 182.
Bange. Student. 188, 304.
Bange, And., f 1765. Sockneadj. i Malax, kapellan 1 Pedersöre 1755.

74, 90, 96, 118.
Barck. Präst. 84, 89.
Barnamord. 287.
Beckman, Carl, f 1777. Kyrkoh. i Töfsala 1765. 62, 63, 67, 182, 274.
Beckman, Johan, f 1772. Sockneadj. i Karis 1759, kapellan där 1765.

241.
Beckströms „Exercitationer". 205.
Begrafning i tysthet. 226.
Begrafningskalas. 216, 265, 340.
Berceau. Fransman. 111.
Berch, Anders, f. 1711, f 1774. Professor 1 ekonomilagfarenhet och

statsekonomi i Uppsala 1741, akademieräntmästare 1770. 27.
Berg. Handelsman. 117, 149.
Berg. Präst. 241.
Berg, Henrik, f. 1731. Kandidat 1762, blef sinnessvag 1764 och in-

satt i Kronoby hospital. 29.
Berg, Petrus, f. 1722, f 1785. Eskvadronspredikant vid Karelska drago-

nerna 1750, kyrkoh. i Perno 1774. 57, 89, 163, 170, 245.
Bergelin, Gabr., f 1816. Stud. 1768, sockneadj. i Ruovesi 1774, kyrkoh.

i Sastmola 1801. 213.
Bergman, Johan Gabriel, f. 1732, f 1793. Provincialläkare 1 Åbo

1766, lasarettsläkare 1767, assessors titel 1775. 108, 195, 213, 246,
279, 285, 310, 340.

Bergroth, Henr. Johannes, f. 1744, f 1810. Sockneadj. 1 Töfsala 1772,
kyrkoh. i Ikalis 1798. 194, 235, 241, 244, 245.
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Betjäningen. Blackwell.

Betjäningen vid Åbo akademi. 106, 142, 145, 146, 213, 257, 264,
Bibel, estländsk. 19.
Bibelupplagan, finska. 16, 17.
Bibliotek, Åbo akademis. 42, 50, 100, 120, 132.
Bielke, Nils Adam, f. 1724, f 1792. Riksräd 1769, grefve. 214.
Bielke, Sten Carl, f. 1709, f 1753. Assessor 1 Åbo hofrätt 1737, vice-

president 1746. 21.
Bilmark, Johan, f. 1728, f 1801. E. o. adj. 1 fil. fak. 1756, prof. i

historia och praktisk filosofi 1763. 19, 37, 41, 42, 45, 47, 50, 65,
69, 74, 107, 132, 141, 150, 165, 166, 171, 174, 175, 184, 190, 214,
220, 240, 266, 271, 285, 323, 330, 340.

Bilmark, Ulrika Helena, f. Hastfehr, f 1776. Gift med prof. Johan
Bilmark 1776. 266, 268, 271.

Birkkala, socken. 69, 91, 122, 125, 136, 155, 215, 236, 239.
Birling, Elisabet, f. Rein. Gift med kapellanen Samuel Birling. 49,

63, 111.
Birling, Samuel, f. 1725, f 1764. Magister 1748, kapellan i Ilmola

1757. 49, 63, 68, 111.
Biskopsgärden i Åbo, syn ä. 270, 272, 282, 288, 292, 293.
Biskopsval i Åbo. 261, 262, 313, 318.
Biskopsvisitationer. 291, 300, 302, 307, 311, 312, 343.
Bistock, biskötsel. 18, 19, 23, 32—34, 108, 113, 118, 140, 192.
Bjerno, socken. 111, 158, 163, 299, 303, 335.
Björkbom, Hedvig, f. Salonius, f 1777. Gift med akad.-kamreraren

Thomas Björkbom. 289.
Björkbom, Thomas. Akad.-kamrerare. 148, 218, 289.
Björklund, Isak, f. 1686, f 1740. Ling. prof. i Åbo 1728, teol. prof.

1734. 16.
Björklund, Kristiern, f. 1727. Adjunkt vid Åbo akademi 1755. 37,

42, 80.
Björklund, Sara Elisabet, f. Bergman. Gift 1726 med prof. Isak Björk-

lund. 16.
Björkqvist, And., f. 1741, f 1809. Sockneadj. i Sagu 1767, kapellan

i Vemo 1781, vicepastor 1797. 97, 109, 115.
Björkö i Vasa län. 102.
Björneborg. 110, 139, 181, 240, 335,
Blackwell, Alexander, politisk intrigör, F. 1709 i Skottland, skall hän

hafva tagit den medicinska doktorsgraden 1 sin födelsestad; in-
kallad tili Sverige, där hän 1742 hedrades med titel af konungens
lifmedicus, angafs hän för att hafva gjort proposition om ändring
af den fastställda successionsordningen, häktades och, sedän hän
efter undergängen tortyr bekänt, dömdes lian tili döden och af-
rättades 1747. 5.
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Blekinge. Brandt.

Blekinge. 85.
Blom, Er. Joh., f. 1726, f 1789 Kapellan i Bjerno 1768, kyrkoh. i

Somero 1778. 299, 303.
Blomberg. Stud. 168.
Blomberg, Georg, f. 1718, f 1765. T. f. kollega i Vasa 1754, ordinarie

1763. 63.
Blomberg, Joh., f. 1748, f 1783. Mag. 1772, skolkollega i U:borg

1779, rektor i Qaralakarleby 1781. 341.
Boerman, Gustaf Johan. Kassör. 112.
Bohm, Samuel, f. 1732, f 1800. Kapellan i Sotkamo 1763, kyrkoh. 1

Siikajoki 1785. 327.
Boije. Major. 52.
Bokauktion. 63, 120, 126, 132.
Boktryckeri, Åbo akademis. 86, 91, 98, 104, 112—114, 121, 122, 140.
Borealska nation. 268.
Borenius, Brita Marg., f. Mennander, f 1800. Gift med kyrkoh. i

Punkalaitio Johannes Borenius. 318.
Borenius, Henr. Gust., f. 1749, f 1802. Mag. 1772, rektor i T:hus skola

1787, kyrkoh. i Somero 1798. 274, 336.
Borenius, Johannes, f. 1720, f 1777. Sockneadj. i Tammela 1754,

kyrkoh, i Punkalaitio 1771. 57, 122, 124, 299, 302, 322, 327,
331.

Borg, Carl, f. 1747, f 1813. Kapellan i Kaustby 1778, i Ylikannus
1782. 309.

Borgström, Erik, f. 1728, f 1784. Mag. 1760, kapellan i Pargas 1769.
280, 337.

Borgå. 51, 162.
Boskapspest. 155.
Botanices demonstrator. 278, 279,

Botanices professor. 68.
Botaniska arbeten under utgifning. 2,5, 27, 28.
Botanisk trädgård, se Åbo akademie-trädg.
Brahestad. 124.
Brander, Fredr. Reinhold, f. 1730, f 1800. Mag. 1751, rektor i

B;borgs skola 1760, kyrkoh. i Vemo 1791. 181, 246, 250, 255,
298.

Brander, Jakob Olof, f. 1715, f 1784. Skolkollega i B:borg, kapellan
i Ulfsby 1756. 255.

Brandt, Georg, f. 1694, f 1768. Med. doktor i Reims 1726, bergs-
råd 1757, ledamot af Vetenskapsakademin i Stockholm. 5.

Brandt, Joh. Alex., f. 1736. Ausk. i hofr. i Åbo 1759, juris lie. o.
docens 1760, vicenotarie i hofr. 1762, öfverflyttade tili Sverige,
häradsh. i Uppsala domsaga. 232.
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Bratt. Böndagstexter.

Bratt, Joh., f. i Sverige 1727 (25?), f 1796. Stud. 1747, magister
1751, e. o. adj. i fil. fak. efter 1756, ätervände tili Sverige 1763,
kyrkoh. i Åsaka 1764, i Frögered 1790. 14.

Bremer, Jakob, f. 1711, f 1785. Handlande o. skeppsredare 1 Åbo.
82, 98, 104, 112, 113, 121, 122, 162, 167, 268, 283.

Brinck. Fru, f 1761. 42, 308.
Brochman, Nils Reinhold, f. 1731, f 1770. Fil. mag. 1751, kanslist

1 antikvitetsarkivet 1760, assessors titel 1762. Åtföljde justitie-
rädet Langebek pä dennes resa 1 länderna kring Östersjön. 42.

Brovallius. Fröken. 164.
Brovallius, Elisabet, f. Ehrenholm. Gift 1737 med biskop Johan Bro-

vallius och f 1779. 338, 342.
Brovallius, Johan, f. 1707, f 1755. Histor. natur, professor 1 Åbo

1737, teol. professor 1746, biskop 1 Åbo 1789. 4—6, 10,
11, 47.

Brovallius, Johannes, f. 1739, f 1793. Son tili prof. Johan Brovallius,
rnag. 1757, slutligen assessor vid Åbo hofr. 1789. 258, 263,
342.

Brunkkala, kapell. 180, 205, 207, 229, 232, 239,
Brunnsdrickning. 196, 274, 317.
Brusila, hemman. 202, 294.
Brännvinsbränning. 294.
Bukkila, egendom i Pikis. 310, 316.
Buscherus, Joh., f. 1709, f 1792. Sockneadj. 1747 o. kapellan 1776

i Esbo. 304.
Back. Fru, t 1761. 36.
Bäng, Gustaf, f. 1719, f 1786. Mag. 1748, kapellan i Lundo 1755.

179, 241, 280, 298, 303.
Bäck, Abraham, f. 1713, f 1795. Assessor 1 collegium medicum 1745,

arkiater och preses 1 nämnda collegium 1752. 5, 18, 30.
Bäck, Conr. Präst. 241.
Bäck, Kasper, f 1777. Mag. 1748, konrektor 1 U:borg 1755. 164, 170.
Bäckman, se Beckman.
Bäcksten, Simon, f. 1720, f 1766. Kapellan 1 Koskis 1754. 142.
Bäer, se Bäär.
Bähr, se Baer.
Bälinge, socken 1 Sverige. 317.
Bär, förekomst af. 205, 206.
Bäär (Bäer), David. Inspektor, f 1765. 117.
Bökman. Student. 78.
Böndagstexter, öfversättning däraf tili finska. 232.
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Caerla. Carp.

Caerla i S;t Marie. 156.
Cairenius, Mikael, f. 1711, f 1786. Kapellan i Kuru (Ruovesi) 1749,

afsatt 1769. 158, 162.
Cajalen, And., f. 1724. Konsist. amanuens 1746—56, akademie-fogdc

eller befallningsman 1756, akad. sekreteraresubstitut (för Olive-
creutz) 1756, skötte tjänsten ända tili 1771, då hau, sedän Olive-
creutz fätt afsked, måste vika för sin medsökande Calonius, fick
afsked 1779. 14, 42, 86, 141, 147.

Cajaner, Zacharias, f. 1732, f 1784. Mag. 1760, kyrkoh. i Sodan-
kylä 1769. 57, 101, 331.

Cajanus, Gustaf, f. 1731, f 1785, sockneadj. i Lohteä 1766, kapellan
i Toholampi 1775. 249.

Cajanus, Pehr, f. 1709, f 1765. Sockneadj. i Lohteä 1732, afsatt
för fylleri, äterfick tjänsten 1755. 127.

Calais, hemman i Pikis. 40.
Calamnius. Präst. 121.
Calamnius, Gabr. Petr., f. 1745, f 1809. Kapellan i Pudasjärvi 1778,

320.
Calander. Präst. 336.
Calonius, Mathias, f. 1738, f 1817. Konsistorieamanuens 1763, bi-

trädande akademiesekreterare 1769, juris prof. 1778, ledamot af
högsta domstolen 1793—1800, prokurator 1809. 147, 189, 246, 288,
319.

Cappström, Joh., f. 1741, f 1786. Prästvigd 1772, nädärspredikant i
Pargas 1783. 146, 240, 336.

Carenius, Efraim, f. 1739, f 1802. Mag. 1760, regementspastor vid
lifdragonerna 1776, kyrkoh. i Loimijoki 1783. 169, 188.

Carlbom, Joh. A. Boktryckare i Stockholm. 114, 121, 122.
Carlborg, Jakob, f. 1733, f 1773. Mag. 1758, hofpred. 1765, kyrko-

herde i Pojo 1770. 28, 29, 38, 164.
Carlen, Petrus, f. 1722, f 1799. Pastorsadjunkt i Pyhäjoki 1760,

sockneadj. i Brahestad 1766, kapellan där 1782. 62, 70, 124.
Carlenius, Kristofer, f. 1751, f 1813. Prästvigd 1778 tili kapellansadj

i Öfvervetil, kapellan i Kelviä 1785. 305.
Carling, And., f. 1721, f 1784. Mag. 1748, kapellan i Pedersöre

1766. 118, 130, 149, 164.
Carling, Henrik, f 1788. Kyrkoh. i Kalvola 1757. 236, 241, 249,

275.
Carlstedt, Otto, f. 1729, f 1795. Auditör. 231, 232.
Carlsten. Präst. 89.
Carp, Jakob' Arndt, f. 1753, f 1820. Mag. 1772, skolkollega i Lkborg

1775, konrektor 1779, prästvigd 1778, kyrkoh. i Siikajoki 1801.
299, 305.
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Carpelius. Chytrceus.

Carpelius, Henrik, f. 1711, f 1788. MaS- 1741 > docens, kyrkoherde
i Korpo 1757. 299.

Carström, Henrik, handlande i Åbo, f 1772. 231.
Carström, Joh., f. 1744. Mag. 1766, notarie. 151, 231.
Cask, se Kask.
Caskas, Sam., f 1765. Kapellan i Sääksmäki. 66.
Castelin, Math., f. 1737. Student. 123.
Castrenius. Kapellan. 322.
Cavander, Christian, f. 1730, f 1812. Mag. 1754, teol. docens 1756,

sökte sig tili teol. adj. 1762, rektor för Vasa skola 1766, fjärdc
teol. prof. utöfver stat 1780, domprost 1789, teol. doktor 1800.
50, 56, 57, 105, 128, 134, 135, 149, 158, 161, 163, 164, 170, 274,
286, 290, 315, 321, 327, 332, 337, 342.

Cavander, Joh., | 1795. Sockneadj. i Tenala, sockneadj. 1 Kalvola
1766. 111, 126.

Cavonius, Jakob, f 1788. Mag. 1760, predikant på Själö 1768. 64,
131, 143, 182, 183.

Cederman. Präst. 63, 67.
Cederström, Olof, f. 1679, f 1745. Riksråd, kansler för Åbo akademi. 138.
Cerenius. Fru. 78, 130.
Cerenius, Abram, f 1765. Borgare i Åbo. 68.
Cerenius, Mårten, f 1765. Rektor i Åbo skola 1753. 48—50, 56,

60, 61, 68, 100.
Chorceus, Math., f 1782. Kapellan i Ylistaro 1739, i Esse 1741. 39.
Chorceus, Michael, f. 1740, f 1790. Prästvigd 1761, kapellan i Kristine-

stad 1781. Skaldens far. 38, 39.
Chronander, Gust., f. 1734, f 1781. Mag. 1760, docens 1763,kollega

i Vasa 1765, rektor i U:borg 1773. 63, 66, 67, 70.
Chryselius, Gregorius, f 1765. Kapellan i Paattis 1736. 100, 102,

108, 109, 115.
Chryselius, Margareta, f. Gadolin. Gift med kapellan Gregorius

Chryselius. 108.
Churberg (Kurberg), Joh., f. 1747, j 1791. Präst i Kustö, kapellan i

Nådendal. 244, 260, 336.
Chydenius, And., f. 1729, f 1803. Mag. 1754, kyrkoh. i Gamlakarleby

1770, riksdagsman, prost o. teol. d:r. 145, 158, 161, 163, 164, 169,
Chydenius, Jakob, d. ä., f. 1703, f 1766. Kyrkoh. i Gamlakarleby 1746.

138.
Chydenius, Jakob, d. y., f. 1732, f 1809. Mag. 1754, kapellan i Siika-

joki 1767, i Lumijoki 1773, kyrkoh. i Vasa 1799. 121, 140, 228,
241, 249.

Chytrceus, Henrik, f. 1729, f 1814. Mag. 1754, kollektor i Åbo skola
1759, konsist. notarie 1767. 75, 122, 124, 203, 307.
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Clewberg. Dahlgren.

Clewberg, Abr. Nic., f. 1754, f 1821. Mag. 1772, docens i Åbo 1773,
konsistorieamanuens 1776, slutligen president i kommerskollegiet,
adlad 1789: Edelcrantz. 246, 250, 251, 254.

Clewberg, Charl. Agata, dotter tili biskop Jonas Fahlenius och gift
m. prof. Karl Abraham Clewberg. 120.

Clewberg, Karl Abraham, f. 1712, f 1765. Linguarum professor i
Åbo 1746. 11, 39, 43, 44, 47, 76, 80, 81, 85, 86. 100.

Cneiff, se Kneiff.
Collin, And., f. 1734 (?), f 1814. Magister 1760, pastorsadj. i Lojo

1762, regementspastor 1775, kyrkoherde i Lojo 1784. 47, 48,
335.

Collin, Frid., f. 1743, f 1816. Mag. 1766, t. f. skolkollega i Åbo 1773,
rektor i T:hus skola 1775, kyrkoh. i H:fors 1783. 151, 171, 197,
198, 241, 335.

Collin, Gabr., \ 1778. Kyrkoh. i Kuortane. 313.
Consistorium academicum i Åbo. 1,3, 7, 14, 17, 22, 35, 36, 38—40,

46, 47, 50—52, 63, 64, 67, 71—73, 80, 82, 92, 97, 100,
103—106, 116, 118—120, 129, 134, 141, 142, 147, 149, 156, 165,
166, 174, 178, 191, 206, 220, 227, 235, 255, 257, 265, 268, 269,
274, 278, 309, 312, 323.

Consistorium ecclesiasticum i Borgå. 162.
Consistorium ecclesiasticum i Åbo. 13, 16, 17, 47—50, 52, 57, 58,

60—64, 68—70, 74—76, 79, 81, 82, 84, 90, 99—103, 109, Hi-
llo, 124, 125, 128, 132—136, 139, 143—146, 148, 149, 158, 161,
162, 164, 167, 169, 170, 172, 175—177, 180—182, 185, 187—189,
191—194, 200, 203—205, 207, 211—213, 216, 219, 224, 226, 228,
229, 232, 236—245, 248, 249, 252, 253, 255—257, 260, 261, 265
267, 269—271, 275, 276, 280, 281, 283, 284, 286—293, 295—298,
302—304, 308, 311—315, 317, 318, 320—322, 325, 327, 331, 333,
335, 337, 341—344.

Corplander, H., skeppare. 52, 105.
Cronhjelm. 168.
Cronhjelm, Axel Fredr., f. 1726, f 1773. Grefve, öfverste vid Öster-

bottens regem. 228.
Crusell, Nic, f. 1734, f 1793. Mag. 1757, regementspastor vid Åbo

läns infanteri 1767, kyrkoh. i Esbo 1775. 217, 241.
Cuhlberg, se Kuhlberg.

Dagligt Allehanda, se Tidningar.
Dahl, Erik, f 1779. Sockneadj. i Kimito 1746, kapellan i Dragsfjärd

1755. 118, 131, 158, 162, 299, 302, 303, 335, 341.
Dahlgren. Präst. 241, 244.
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Dahlgren. Ehrenmalm.

Dahlgren, Jonas, f. 1717, f 1772. Mag. 1745, kollega i Åbo 1748,
adj. hos domprosten 1750, kapellan i Åbo sv. församl. 1766. 70,
76, 110, 131, 192, 205.

Dangren, Fredr., f. 1738, f 1809. Sockneadj.o. kapellan i Snappertuna
1765. 101.

Degerström, Anders. Gästgifvare i Nousis. 277, 282, 283.
Degerström. Den föregåendes son. Sjöman. 277.
Degerström, Anna. Qift med gästgifvaren i Nousis, Anders Deger-

ström. 283.
De la Motte, Karl Gustaf, f. 1741, y 1815. Öfverstelöjt. vid Åbo

läns kavalleri. 275.
De la Motte, Reinhold, f. 1699, r 1773 i Sagu. Löjtnant 1742, bi-

vistade kriget i Vesterbotten 1743, kaptens afsked. 80, 86, 98, 99.
De Pont (Depong), Jakob Reinhold, f. 1717, J- 1788. Titulerad ötver-

direktör, anlade i kompaniskap med handlanden Jakob Bremer i

Åbo 1748 Åviks glasbruk i Somero. 101, 102, 107.
Deutsch, David, f 1772. Amanuens och 1733 notarie i Åbo dom-

kap., domkyrkosyssloman. 185, 186, 195, 205, 225, 229, 242.
Deutsch, David, f. 1735, t 1783. Mag. 1757, docens 1761, lektor

i Åbo 1760, konrektor 1768, teol. adj. 1774, pastor i Pikis 1777.
50, 56, 71, 76, 78, 96, 136, 216, 261, 312, 332, 337, 344.

Dickman, Johan, f. 1710, f 1774. Kapellan i Bromarf. 117, 170,
180, 249, 253.

Didron, Erik, f. 1720, f 1784. Notarie i Åbo hofrätt, häradshöfding i
Kexholms läns domsaga 1771. 36.

Dipsacus, en vaxt. 30.
Domander (kallad Damberg å sidd. 84 o. 107), Georg, f. 1725, f 1798.

Sockneadj. i Somero 1765, kapellan i Nummis (Lojo) 1787. 57,
84, 89, 101, 102, 107.

Domkyrkan i Åbo, se Åbo domkyrka.
Domkyrkosysslomannatjänsten. 195.
Donation. 52, 189, 278.
Duellplakatet, brott mot. 273.

Eckerö, socken. 336.
Hckman, Lars, f. 1736, f 1803. Mag. 1760, pastorsadj. i Vesilaks

1763, kapellan därstädes 1767, kyrkoh. i Lempälä 1781. 110,
131, 255.

Edelcrantz, se Clewberg.
Hdner. Gårdsägare i Åbo. 285.
Ehrenmalm, Georg, f. 1723, f 1807. Kapten i fransk tjänst, i Sverige

öfverstlöjtnants afsked på 1770-talet, adjungerad ledamot af Åbo
hofr. 1779, hofrättsråd s. å. 329.
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Ehrenmalm. Enlund.

Ehrenmalm, Sam. Magnus, f. 1730, f 1814. Hofrättsräd 1763, afsked
1770. 192.

Ehrenpreus, Carl Didrik, f. 1692, f 1760. Riksråd, grefve, kansler
för Uppsala universitet. 5.

Ehrensvärd, Augustin, f. 1710, f 1772. General, fältmarskalk etc,
Sveaborgs grundläggare, friherre, grefve. 91, 189.

Ekeblad, Klas, d. y., f. 1708, f 1771. Stud. i Åbo, där han enligt
tidens bruk valdes tili rector illustris, riksråd 1746, kanslipresident
1761, kansler för Åbo akademi 1762. 41, 43, 44, 51, 52, 86, 88,
89, 98, 103, 148.

Ekebom. Kronoinspektör för brännvinsbränneri. 316.
Ekegren, Joh. Is., f. 1753, f 1808. Son tili kursor M. Ekegren. Mag.

1775, e. o. bataljonspred. vid Åbo läns infant. reg. 1777, kapellan
i Pargas 1784. 300.

Ekegren, Magnus. Kursor. 248, 300.
Ekenberg, Lars And., f. 1724, f 1787. Hofrättsadvokat i Åbo 1747,

vicehäradsh., jurisdoktor 1 Greifswald 1761. 17, 64, 73.
Ekenäs. 158, 203.
Ekestubbe, Erik, f. 1704, f 1745. Löjtnant vid artilleriet, possessionat,

donator tili Åbo akademi. 48, 52.
Ekestubbeska kongressen. 48, 149.
Ekestubbes stip. 78, 85, 149, 167.
Ekonomie profession. 1,3, 4,6, 7.
Elenius, Tomas, f. 1749, f 1809. Mag. 1775, kapellan i Nykarleby

1781. 331.
Elfvenberg, Dan. Joh., f. 1746, f 1809. Kapellan i Hausjärvi 1779,

sist kyrkoh. i Urdiala 1797. 342.
Elfvenberg, Emän., f. 1750, f 1790. Provincialmedicus i Kuopio 1778,

assessors titel 1785. 301.
Elfvenberg (Lethalin), Erik, f. 1718, f 1787. Kapellan 1769, kyrko-

herde 1774 1 Längelmäki. 169, 180, 206, 245.
Elg, And., f. 1709, f 1766. Mag. 1735,kyrkoh. i Lemo 1747. 64,156, 183.
Elgfoth, And., f. 1725, f 1784. Kyrkoh. 1 Säkylä 1755. 224.
Enckel. Student, 71.
Enckel, Gabriel, f. 1728, f 1770. Mag. 1760, kollega i Uleäborg 1765.

57, 96.
Enckel, Henrik, f. 1732, f 1780. Mag. 1760, konrektor i Uleähorg

1779, i Vasa s. ä. 29, 320, 328.
Eneberg (Enberg), And., f 1788. Kyrkoh. i Sastmola 1761. 194, 200,

239, 298.
Enholm, Joh.', f. 1724. Mag. 1754. 138,
Enlund, And., f 1788. Mag. 1763, koralis i Åbo 1747, domkyrko-

syssloman 1788. 195, 205, 331.
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Enlund. Fellman.

Enlund, Joh., f. 1752, f 1790. Predikant i Kakskerta 1779, kapellan
1 Paattis 1784. Hette egentligen Nummelin. Antog 1776 namnet

Enlund efter sin anförvant mag. And. Enlund. 331.
Enqvist. Präst. 200, 209, 309.
Erenius, Samuel, f 1763. Sockneadj. i Sääksmäki 1734, 71.
Eriksdal, gärd i Borgå socken. 52.
Erling. Präst. 315.
Erling, Joh., f. 1736, f 1799. Mag. 1763, kapellan 1 Paattis 1767, i

Virmo 1783. 48, 115, 118.
Erstan, fjärd närä Åbo. 190.
Ervast. Notarie. 135.
Ervast, Isak, f. 1737, f 1789. Mag. 1760, kyrkoh. i Muhos 1778.

172, 175, 298, 313.
Ervast, Margareta. Prostinna, änka. 324.
Esbo gård. 304, 305.
Esbo, socken. 19, 304, 305.
Estland. 19, 33.
Estländsk bibel. 19.
Etzelius (Ezelius), Joh., f 1778 67-ärig. Sockneadj. i Pargas 1734,

kapellan i Pemar 1765. 57, 280, 304.
Eura, socken. 163, 185, 188, 224, 302.
Euraåminne, socken. 66, 90, 110, 302.
Evans. Amerikanare. 295.
Examens anställande. 165, 166, 174, 175, 183, 184, 237, 245, 246,

297, 298.
Ezelius, se Etzelius.

Fabritius, Abraham, f. 1737, f 1808. Mag. 1766, kapellan i Jokkas
1778. 151.

Eaggot, Jakob, f. 1699, f 1777. Öfverdirektör vid landtmäterikontoret
1747. 5.

Falander. 205, 241, 274.
Falander, Jakob, f. 1719, f 1779. Mag. 1745, kyrkoh. i Karlö 1750. 327.
Falkenberg, Melker, f. 1722, f 1795. Riksråd, president 1 lagkomrais-

sionen, kansler för Lunds universitet. 247.
Falkengren, Kristoffer, f. 1722, f 1789. Riksråd, president i amirali-

tetskollegiet. 254.
Favorin. Fänrik, brunnsfiskal vid Kuppis. 196.
Favorin, Arvid, f. 1732, f 1778. Mag. 1760, kapellan i Hausjärvi

1771. 110, 201, 204, 313.
Favorin, Gabr., f. 1711, f 1780. Kapellan i Akkas 1737. 47, 89, 118.
Fellman. Präst. 241, 344.
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Fellman. Forsman.

Fellman, Esaias, f. 1745, f 1819. Mag. 1766, kapellan 1 Rovaniemi
1771, kyrkoherde där 1785. 146, 207.

Fellman, Nils, d. ä., f. 1718, f 1799. Kapellan i Kemiträsk 1736,
kyrkoh. i Sodankylä 1764, i U:borg 1768, i Limingo 1779. 57,
200, 209, 274, 286, 321.

Fellman, Nils, d. y., f. 1747, f 1799. Adj. hos sin far 1 U:borg
1771, kapellan där 1776, en tid suspenderad för fylleri. 200, 209.

Feuerstern, se Sylvius.
Fick, Erik Gustaf. Fäktmästare. 227.
Finckenberg, Jakob Arvid, f. 1707, f 1798. Löjtnant. 111, 116, 182.
Fingerros, Axel, f. 1730, f 1771. Kapellansadj. i Punkalaitio, 165, 212.
Finland. 7, 15, 22, 32, 199, 265, 337.
Finska bibelupplagan. 16, 17, 98, 162, 167, 187, 230.
Finska böndagstexters tryckande. 232.
Finska, kungörelsers utfärdande pä. 30.
Finska, kunskap däri. 208.
Finska kyrkan i Stockholm. 199.
Finska, tai o. predikningar tryckta pä. 328, 334, 337.
Finsk psalmbok under tryckning. 334.
Fithie, Robert. Dykerikommissarie o. skeppsbyggmästare. 103.
Flander, Jakob, y 1776. Kapellansadj. i Lohteå 1747, sockneadj. i

Siikajoki 1754. 161, 249.
Flora Canadensis af Kalm, under utarbetning. 27, 28.
Flora Zeylonica af Linne, under utgifning. 2, 5.
Fock, Georg Johan, f. 1738, f 1816. Gift 1769 med Ulrika Beata

Rehbinder, f. 1745, f 1829. ,192.
Fock, Reinh. Wilh., f. 1721, Major. 255.
Foenander, Jakob, f. 1731. Mag. 1760. 154.
Foenander, Karl. Rådstugukällarmästare 1 Åbo. 258.
Fonselius. Präst. 49, 169.
Fonselius (Fonsenius), Pehr, f 1775. Kapellan i Houtskär 1746,

kyrkoh. i Rimito 1773. 118, 131, 240, 303.
Fontell, Maurltz, f. 1727, f 1766. Mag. 1751, sockneadj. i Vasa

1758. 138.
Fontenius, Carl, f. 1725, f 1792. Apologist i T:hus skola 1753, kyrkoh.

i Janakkala 1775. 111, 114, 169, 205, 206.
Forselius. Student. 258.
Forselius, Lars, f. 1713, f 1799. Kyrkoh. i Ruovesi 1752, blind. 328,

334, 337.
Forshaell, Jakob, f. 1727, f 1796. Pedagog i Lojo. 313.
Forshaell, Johan, f. 1718, f 1792. Mag., vicepastor, kyrkoh. i Ny-

karleby 1770. 65, 131, 161, 163, 169, 209, 241.
Forsman. Präst. 84.
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Forss. Frostenis.

Forss, Joh., f. 1727, f 1776 (?). Sockneadj. 1758 o. kapellan 1775 i
Tavastkyrö. 182.

Forsten, Lars, d. ä., y 1768. Prosektor vid Åbo akademi 1757. 316.
Forsten, Lars, d, y. Orayndig vid faderns död 1768, fick tili för-

myndare rådman Har. Alftan, hvilken först efter flerårig process
kunde förmäs tili redovisning för hans arfsmedel, kansliat 1804.
316.

Fortelius, Abraham, f. 1716, f 1769. Kapellan i Kalajoki 1752. 158.
Fortelius, Gabriel, f. 1700, f 1788. Mag. 1726, kyrkoherde i Borgå

1745, biskop där 1762. 51.
Fortelius, Isak, f. 1722, y 1783. Kapellan i Paldamo 1750, kyrkoh. i

Kemi 1773. 241.
Fortelius, Peter, f. 1743, f 1791. Prästvigd i Stockh. 1766, kapellan

i Siikajoki 1775. 146.
Franska språkmästarsysslan vid akademin i Åbo. 98, 104, 111, 136, 156.
Fredenheim, Carl Fredrik, f. i Åbo 1748, f 1803. Son tili professorn.

sedermera ärkebiskopen Carl Fredrik Mennander, hvars barn adla-
des med namnet Fredenheim. Kanslerssekreterare vid Åbo akademi
1772, statssekreterare 1776, kansliräd 1792, stor konstkännare. 17,
28, 42, 104, 137, 319, 345.

Fi edensköld, Maria Charlotta, f. 1760, f 1776. 268.
Fredensköld, Nils, f. Hasselbom 1731, f 1792. Assessor i Åbo hof-

rätt 1762, hofrättsräd 1769, adlad 1770: Fredensköld. 268, 319.
Fredrik I. Konung i Sverige. 6, 7.
Fredrik Adolf, f. 1750, y 1803. Arfprins, hertig af Östergötland. 120.
Fredrikshamn. 162.
Freidenfelt (Freudenfelt), Axel Reinhold, f. 1738, y 1813. Fänrik,

slutligen kapten. 172.
Freitag, Joh., f. 1723, y 1775. Kapellan i Munsala 1762. 236, 239.
Frenckell, Johan Kristoffer, f. 1721, y 1779, Boktryckare i Åbo. 98,

104, 112, 113, 121, 122, 230.
Freudenfelt, se Freidenfelt.
Friesendorff, Fredrik von, f. 1707, f 1770. Riksråd 1761, president

i lagkommissionen 1767. 106.
Fritänkeri. 341.
Frost. 178, 183, 251, 337, 343.
Frosterus. 84, 216.
Frosterus, Abraham, d. ä., f. 1714, f 1766. Mag, 1738, consist. eccles.

notarie 1748. 50, 64, 81, 113, 133.
Frosterus, Abraham, d. y., f. 1743, t 1815. Kapellan i Ijo 1772, kyrkoh.

där 1800. 327.
Frosterus, Erik , d. ä., f. 1713, | 1788. Kapellan i Haukipudas 1737.

327.

361



Frosterus. Garberg.

Frosterus, Erik, d. y., f. 1745, f 1789. Kapellan i Paldamo 1774. 327.
Ftosterus, Jakob, f. 1711, f 1794. Kyrkoh. i Lohteä 1755. 201,

205, 241, 249, 287.
Fruktträd. 69, 147, 171.
Frö, rekvisition af. 18, 21, 30, 58, 62, 68, 69, 91, 107, 133, 137, 139,

157, 171, 176, 177, 181, 192, 234.
Fysices-profession. 6.
Fäktmästare vid Åbo akademi. 136.
Fäktundervisning. 227.
Förböner. 224, 232.
Förfalskning af dom. 67.

Gadd. Student. 223.
Gadd, Agata Emerentia, f. 1765, f 1827. Dotter tili prof. Per Adrian

Gadd och gift m. landsh, i Stockholm Per Evert Georgii, f 1808,

111.
Gadd, Brita Sidonta, f. Fahlenius 1740, f 1810. Gift m. prof. Per

Adrian Gadd. 111, 231.
Gadd, Per Adrian, f. 1727, f 1797. Docens i naturalhistorien 1749,

inspektor för salpetersjuderierna i Åbo o. B:borgs iän, professor i
kemi 1761, fri frän föreläsningar 1787. Sysselsatte sig äfven raed
odling af växter och utländska ekonomiska trädslag, erhöll titel af
plantagedirektör i Finland. 16, 21—23, 25, 26, 32, 35, 42, 43, 46,
47, 51, 56, 64, 67, 72, 89, 111, 116, 125, 132, 141, 148, 151, 159,
168, 173, 174, 206, 215, 218, 233, 240, 251, 256, 323, 338.

Gadolin, Anders, f. 1709, f 1799, Kyrkoherde i Bjerno 1751. 308.
Gadolin, Daniel, f. 1722, f 1796. Landskamrerare i Åbo 1756. 170, 196.
Gadolin, Jakob, f. 1719, f 1802. Professor i fysik i Åbo 1753, teol.

professor 1762, dornprost 1779, biskop-prokansler 1788, 11, 44,
47, 50. 56, 69, 75, 76, 80, 81, 84. 92, 100, 111, 113, 117, 130,
132, 141, 149, 159, 163, 181, 192, 195, 240, 247, 248, 257, 260,
261, 269, 270, 276, 284, 292, 293, 296, 299, 312, 323, 329, 342,
344.

Gadolin, Johan, f. 1760, j 1852. Professor i kerni. 181
Gallenius, Lars, f. 1725, f 1794. Pedagog och sockneadj. i Jakob

stad 1758. 118.
Gamlakarleby. 140, 145, 158, 161, 163, 169, 193, 207, 267, 268:

299, 305, 309, 327, 331,
Ganander, Christian, f. 1741, f 1790. Kapellansadj. i Vasa 1763,

mag. 1766, pastorsadj. i Vasa 1769, kapellan i Frantsila 1755. 63,
67, 96, 151, 154.

Garbergs krog i Åbo. 191,
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Garvolius. Grön.

Garvolius, Joh., f. 1741, f 1794. Mag. 1766, pastorsadj. i Nykarleby
1771, kapellan i Alavo 1790. 209, 210, 331.

Gavelin, Jakob, f. 1687, f 1750. Mag. 1726, domkyrkosyssloman i
Åbo 1730, donator. 83, 93.

Genua. 56.
Gezelius, Joh., d. y., f. 1647, f 1718. Teol. prof. 1679, rektor för Åbo

akademi 1680, biskop 1690. 161.
Qikt, medel mol. 270.
Girss. Hofrältsnotarie. 304, 316, 321.
Olan, Joachim von, d. ä., f 1778. Kyrkoh. i Termiä, lii, 126, 163,

176, 180, 212, 257, 290, 294, 320.
Glan, Joachim von, d. y., f. 1720, f 1798. Advokatfiskal 1762, assessor

1769, hofrättsråd i Åbo hofrätt 1770, vicelandsh. 1789. 58.
Gothenius, Johan, f. 1721, f 1809. Lektor vid Göteborgs gymnasium,

kontraktsprost. 267.
Gottleben. Präst. 223, 287.
Gottrnarck, Nils. Akad.-trädgårdsmästare. 18, 20, 27, 29, 32—35, 51,

52, 91, 130, 172, 216, 234.
Gottschalk (Gottskalk), And., f. 1726, f 1777. Mag. 1754, prästvigd

tili vicepastor i Nagu 1758. 57, 63, 75.
Granlund, Sam., f. 1720, f 1784. Kapellan i Nakkila 1770. 169, 188.
Granroth (Graanrot), Elias, f. 1737, f 1795. Mag. 1760, pastorsadj.

i Kronoby, kapellan i Nykarleby 1777. 118, 268.
Gripenberg, Jak., f. 1722, f 1800. Sergeant vid B:borgs inf. reg. 1741,

sist generalmajor. 139.
Gripenberg, Magn. Vilh., f. 1724, f 1794. Hofrättsråd i Åbo hofrätt

1769, sist lagman i Karelska lagsagan. Gift 2:o 1772 med Kat.
Elis. Festing, f 1796. 258.

Grubb, Mikael, f. 1728, f 1808. Direktör för svenska ostindiska kom-
paniet 1766, adlad 1768: af Grubbens, kommerseråd 1770. 292.

Grundström. Regem.-kommissarie. 164, 182.
Grundström, Ax. Joh., f. 1725, f 1781. Mag. 1748, rektor i T:hus

1758, kyrkoh. i Karis'l774. 89, 114, 136, 161, 169, 194, 207.
Grunnerus, Joh., f. 1715 (?), f 1787. Kyrkoh. i Hammarland 1750,

öfverhofpredikants titel 1762, riksdagsman. 129, 185, 237, 238.
Grunnerus, Mathias, f. 1684, f 1765. Kyrkoh. i Saltvik. 102.
Gråå, Johan, f 1763. Magister 1729. Kyrkoh. i Töfsala 1758. 67.
Gråä, Johan. f. 1741. Mag. 1763, t. f. kapellan i Hvittisbofjärd. 175,

186.
Gråå, Margareta Sofia, f. De Pont 1724. Gift med kyrkoh. Johan

Gråä. 62, 63.
Grön, Peter, f. 1728 (?), f 1793. Kapellan i Brahestad o. Salo 1761,

kyrkoh erdc i Karlö 1780. 216, 327.
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Grönström. Haartman.

Grönström, Mikael, f 1802 72-ärig. Pastorsadj. i Ruovesi, kapellan i
Teisko 1777. 250, 294.

Gudstjänst, finsk. 200, 204.
Gullsten, Jakob, f. 1744, f 1793. Student 1763, sockneadj. i Vesilaks

1788. 258.
Gummerus. Präst. 107.
Gummerus, And., f 1772. Kapellan i Vampula. 246.
Gummerus, Joh., f. 1733, f 1812. Mag. 1763, kapellan i Sievi 1771,

kyrkoh. i Lappo 1790. 169.
Gummerus, Joh. Fredr. Kommiss. 169.
Gustaf HI. 120, 193, 199, 204, 207, 208, 211, 213, 232, 237, 238,

254, 255, 259, 260, 265, 267, 269, 270, 273, 275, 277, 279, 282,
288, 297—299, 303, 304, 308, 309, 314, 318—322, 326—328,
331—333, 342, 344.

Gustaf IV Adolf. 332.
Gylden, Maria, f. Ström 1738, f 1804. Gift med kronof. Nils Gylden

i hans 2:dra gifte. 148.
Gylden, Nils, f 1785. Befallningsman, kronofogde i Masku härad.

146, 316.
Gyllenstolpe. Kapien. 152.
Gyllenstolpe, Daniel Ferdinand, f. 1731, f 1776. Possessionat, gift

med Magd. Eleon. Ross, f 1802 pä Artukais, omgift med prof.
W. R. Nääf. 274, 286, 300, 328.

Gylling, Fredrik, f 1783. Kapellan i Pargas 1765. 57, 63, 65, 66,
75, 82, 84, 241.

Gåhlroos, Magnus, f 1785. Akademievaktmästare i Åbo. 142, 248.
Göteborg. 267.
Göös, Lorens Johan, f. 1710, f 1774. Landsh. i Österbotten 1763. 145.

Haapajärvi, socken. 62, 70, 101.
Haartman, Gustaf, f. 1715 (?), t 1781. Kyrkoh. i Loimijoki 1750,

riksdagsman s. ä. 239, 262, 276.
Haartman, Jakob, f. 1717, f 1788. E. o. professor i filosofi och litt.

liist. i Åbo 1756, log. et metaph. prof. 1767, teol. prof. 1772,
biskop-prokansler 1776, 37, 41, 42, 45, 60, 61. 70, 105, 129, 132,
170, 171, 191, 194, 200, 201, 204, 207—212, 214, 216, 219—221,
223, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 255, 261, 265, 267, 269, 272,
277—279, 281, 284, 288, 292, 293, 296, 297, 301, 302, 305, 312,
313, 316, 322, 325, 329, 333, 334, 337.

Haartman, Johan, f, 1725, f 1787. Med. doktor i Uppsala 1754,
assessors titel 1761, med. prof. i Åbo 1765, donator tili Åbo aka-
demi. 63, 69. 78, 85, 100, 108, 126, 132, 192, 196, 247, 257, 267,
277, 278, 309, 323, 324, 328, 331, 334, 338, 342.
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Haartman. Hebbe.

Haartman, Johanna Elisabet, f. 1745, f 1797 pä Haga gärd i Nummis.
Gift 1764 med prof. Johan Haartman. 265—267, 271, 277.

Hadvala, se Halvala.
Haga, gärd i Nummis. 266.
Hagersten, Joh., f. 1726. Magister 1754. Pastorssubstitut i Sund. 47.
Hagert. Urmakare i Åbo. 229.
Hagert, Thure. Borgmästare i Åbo. 159, 172, 221, 229.
Halenius, Engelbert, f. 1700, f 1767. Prof. i Uppsala, biskop i Skara

1753. 265.
Halikko, socken. 224, 227, 234, 243, 295, 297, 302, 32?.
Hallenius, Gregorius, f 1772. Magister 1741, skolkollega i Åbo 1741.

48, 49, 60, 66, 75, 225.
Ha II is, strömfall vid Åbo. 222.
Haliman, Carl Gust. Kyrkoh. i Sund. 131.
Haliman, Johan Gustaf, f. 1726, f 1795. Med. doktor, assessor i

collegium medicum 1773, fick statsunderstöd för inhämtande af
kännedom om mullbärsplanteringen. 48, 192.

Halvala (Hadvala) i Pikis. 319.
Hammaren, Henrik, f. 1746, f 1790. Pred. i Eura 1772. 224.
Hanga, hem. i Rimito. 126, 179, 184, 308.
Hannelius, Salomon, f. 1722, f 1796. Mag. 1745, docens, kyrkoh. i

Ilmola 1754. 68.
Harjavalta, socken. 254.
Hassel, Henrik, f. 1700, f 1776. Eloquentiae professor i Åbo 1728,

kansliräd 1773, afsked 1775. Gift l:o 1729 med Kat. Meurman,
f 1760; 2:o med änkefru Krist. Marg. Stenman, f. Palen. 8, 11,
14, 16, 23, 28, 30. 36, 39, 42—44, 80, 117, 132, 141, 145, 149—

151, 165, 171, 220, 246, 250.
Hassel, Katarina, f. Meurman, f 1760. Gift med prof. Henrik Hassel

i hans första gifte. * 23, 30.
Hassel, Kristina Margareta, f. Palen, 1714, f 1800. Gift l:o med

pastor Gregorius Stenman; 2:o med prof. Henrik Hassel. 39.
Hasselbom, Nils, f. 1690, f 1764. Matheseos professor i Åbo 1724—

1758, t. f. lagraan. 4, 126, 132.
Hastfehr. 51, 309.
Hastfehr, Barbro Helena, f. Freidenfelt. Gift l:o med ryttmästaren

Johan Jakob Hastfehr; 2:o med prof. Sam. Pryss. 266.
Hastfehr, Berndt Johan, f. 1737, f 1809. Öfverste. 309.
Hattula, socken. 71, 302.
Haukipudas, socken. 327.
Hausjärvi, socken. 201, 204, 313, 336, 342.
Hebbes affärshus i Stockholm. Släkten inkom tili Sverige 1710 med

Christian Hebbe, f. 1698, f 1762. 105, 109.
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Hedberg. Hoffman.

Hedberg (Hedenberg). Akademievaktmästare. 142, 145, 146.
Hedberg, Henr., f. 1718, f 1791. Kapellan i Öfvervetil. 274, 305,

327, 342.
Heden, Adolf Erik, f. 1751, f 1784. Mag. 1772, kyrkoherde i Nurmi-

järvi 1781. 328.
Heden, Charlotta Susanna, f. Barck. Gift med kyrkoh. Niklas Heden.

317, 327.
Heden, Niklas, f. 1710, f 1778. Kyrkoh. i Letala 1747. 148, 194, 200.
Hedenberg, se Hedberg.
Hedersvärd. 310,

Hedman, Clas, f 1765. Kyrkoh. i Vasa, prost. 59, 102.
Hedman, Jacob, f. 1732, f 1804. Kronobefallningsman i Pikis härad. 50.
Hedman, Petrus, f. 1715, f 1797. Mag. 1738, rektor i Vasa skola

1759, kyrkoh. där 1766. 74, 80, 85, 89, 110, 128, 289.
Heikkilä gärdar vid Åbo. 326.
Helander, Henrik, f. 1719, f 1773. Kapellan i Limingo 1771. 200,

209.
Heldt, se Hjelt.
Hellenius, Karl Niklas, f. 1745, f 1820. Botanices demonstrator i Åbo

1778, titulär prof. med säte i Consistorium, med, doktor i Uppsala
1780, prof. i ekonomi 1793. 323, 324.

Helsingfors. 212, 250, 309.
Henrik. Landbonde. 304.
Hermelin, Carl, f. 1707, f 1789. Riksräd, kansler för Åbo akademi

1767. 190.
Hermolin, And., f 1771. Sockneadj. i Töfsala 1754. 226.
Hiden. Mag. 172.
Hiisi, hemman i S:t Marie. 268.
Hilden, Joh., f 1789. Kapellan i Gustafs kapell 1772. 194.
Hirvensalo, ö invid Åbo. 68, 126.
Hising. Handlande. 188, 230.
Hising, Johan, f. 1727, f 1790. Bergmästare, assessors titel 1758,

brukspatron, adlad 1770: Hisinger, bergsräd, donator tili Åbo aka-
demi. 282.

Historie profession ansökes. 41, 45, 103.
Hjelt, Niklas, f. 1739, f 1808. Mag. 1760, notarie vid domkapitlet

docens, domkyrkosyssloman 1789. 293, 297, 298.
Hjelts gärd i Åbo. 108.
Hjärne, Gustaf Adolf, f. 1715, f 1805. Öfverste, riksräd 1761, fri

herre 1762, kansler för Lunds universitet 1768, grefve 1770. 41
Hodeen. Pastor i Riga. 281.
Hofkonsistoriet. 298.
Hoffman. Präst. 309.
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Holberg. Hägg.

Holberg, Ludv., f. 1684, f 1754. Dansk lustspelsförf. 322.
Mollberg, Esaias, f. 1738, f 1798. Mag. 1766, kapellan i Vemo 1773.

72, 78, 125, 127, 201.
Holm, Jonas, f. 1729, f sinnessvag. Mag. 1757, kollega i Vasa 1779.

63, 66, 67, 328.
Holmberg (Kallas Holm ä sid, 327.), Erik, f. 1721, f 1777. Kapellan

i Kimito 1753. 194, 205, 290, 327.
Holmberg, Jakob, f 1765. Sockneadj. i Sagu 1741. 90, 97.
Holmberg, Sigrid Hedvig, f. Möller, f 1805. Gift med kapellan Erik

Holmberg. 327.
Holmdal, Andr., f. 1723, f 1780. Mag. 1754, kapellan i Letala 1761.

148.
Holmudd. Präst. 80.
Holstius, Israel, f. 1729, f 1808. Mag. 1757, sockneadj. i Lappo

1760, kapellan i Närpes 1779. 108, 331,
Homen, Joh., f. 1722, f 1769, Sockneadj. i Eura 1754, kapellan i

Kiukkais 1768. 185.
Honki I a k s, kapell, 163, 169, 188, 336.
Hornborg. Präst. 131.
Hornborg, Georg, f 1775, Kyrkoherde i Karkku 1750. 83, 222.
Hortelius, Joh., f. 1688, j 1781. Kyrkoh. i Nyby (S:t Märtens) 1738.

235, 240, 251, 290, 301, 302, 307.
Hosien. Präst. 321.
Hoslenius, Bartold, f 1789. Pastorsadj. i Nädendal, kapellan i Reso.

320.
Hufvudschiöld, Carl Vilh., f. 1753. Ansökte Ekestubbes stip. 1765.

Possessionat i Sagu. 85, 138.
Huilu, Rusthåll i S;t Marie. 308.
Humle. Mademois. 192.
Hvittis, socken. 246, 251, 260.
Hydenius, Joh., f. 1736, f 1784. Mag. 1766, kyrkoh. i Kelviä 1782.

169.
Hylleen (Hylen), Henrik, f. 1718, f 1804. Mag. 1746, e. 0.-fil. adj.

1755, bibliotekarie 1764, pastor i Hollola 1770, teol. doktor 1779.
37, 41, 45. 50, 60, 61, 64, 67, 105, 113, 132.

Hypen, Imman., f. 1751, f 1810. Mag. 1772, skolkollega i Åbo 1775,
sist kapellan i Kyrkslätt. 260, 336.

Härleman, Carl, f. 1700, t 1753. Stud. vid arkitekturakademin i
Frankrike, hofintendent i Stockholm 1728, öfverhofintendent 1741.
4, 5.

Hägg, And., f 1771. Mag. 1751, kapellan i Uleåborg 1765. 63,
102, 131.
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Hall. Halien.

Hall, Andreas, f 1756. Magister 1745, docens 1746, kollektor i Åbo
skola 1748. 28.

Hälisten, Henrik, f. 1743, f 1799. Kapellan i Lemo 1768, kyrkoh.
där 1794. 335.

Höckert, Johan, f. 1718, f 1794. Kapellan 1 Nousis 1761. 246, 250,
255, 309.

Höckert, Mikael, f. 1698, f 1764 (?). Kapellan 1 Euraäminne. 66.
Höckert, Samuel, f. 1730, f 1814. Kapellan 1 Euraäminne 1765. 90,

110.
Högman, David, f. 1733, f 1781. Magister 1757, docens 1 ekonomi

1760, kyrkoh. i Utsjoki 1766. 29, 101, 281, 327, 331.

Idman, Dan., f. 1719, f 1772. Kyrkoh. i Ijo 1753. 236, 241.
Idman, Gustaf, f. 1723, f 1795. Hofrättsråd i Åbo 1768, lagman i

Österbottens lagsaga 1776, afsked 1793. 289.
Idman, Gust. Nic, f. 1752, t 1807. Mag. 1772, kyrkoherde i Pälkäne

1779. 321, 331, 341.
Idman, Israel, f. 1727 (?), f 1776. Mag. 1751, kyrkoh. i T:hus 1762.

91, 114, 118, 149, 169, 194, 236, 241, 245, 249.
Idman, Nils, f. 1716, f 1790. Kyrkoherde i Hvittis, teol. d:r, prost.

165, 262, 276, 281.
Ignatius. Häradshöfding. 304.
Ignatius, Johan, f. 1721, f 1788. Assessor i Åbo hofrätt 1762, hof-

rättsråd 1768, vicepresident 1776. 152, 192, 329.
Ijo, socken. 90, 199, 211, 216, 236, 241, 309, 327.
Ikalis, d:o. 155, 199.
Ilmola, d:o. 68, 84, 90, 111.
Imberg, Hans. Handelsman i Åbo. 88, 94, 95, 117.
Immenius, Joh., f 1774. Sockneadj. i Vahto (Rusko). 201.
Indren, Henr., pastor vid Nyi. o. T:hus läns regemente. 194, 207, 241.
Indrenius. 262.
Indrenius, Abrah., f. 1736, f 1796. Mag. 1757, kapellan i Vemo 1766,

kyrkoh. i Keuru 1772. 205, 206, 217, 245, 335.
Indrenius, Nathan., f. 1740. Ausk. vid Åbo hofr. 1765, justitierådman

i Åbo. 226.
Informator, anskaffande af. 123, 168.
Ingman, Sigfrid, f. 1709, f 1769. Kyrkoh. i Ekenäs o. Pojo. 158.
Inga, socken. 191.
Iniö, kapell. 303.
Halien. 55.
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Jackarby. Kalm.

Jackarby i Borgå socken. 305.
Jahn. Musiker. 255.
Jakob. Snickare. 294.
Janakkala, socken. 164, 169, 201, 204, 313, 336.
Johnsson, Kiistian, f. 1721, f 1768 (?). Aman. i consist. eccl. 194.
Jomala, socken. 102, 158, 160, 161, 176, 192, 240, 241, 244, 249,

253, 336.
Jordbruksarbete. 202.
Junnelius. Student. 200, 209.
Jurva, socken. 199.
Juslin. 16.
Juslin, Fredr., f. 1748, t 1803. Ausk. i Åbo hofrätt 1768, hofrättsråd

1794. 223.
Juslin, Peter, d. ä., t 1776. Assessor i Åbo hofratt 1759, hofrättsråd

1762. 69.
Juslin, Peter, d. y., f. 1738, t 1794. Mag. 1757. E/o. kanslist i riks-

arkivet i Stockholm 1759, assessor i Åbo hofrätt 1773, revisions-
sekreterare 1793. 55, 100, 330.

Juslenii lexikon. 135.
Jus patronatus. 177.
Jussetius. Präst. 205, 206.
Jusselius, Joh., f. 1722, f 1778. Kapellan i Loppis 1747, kyrkoh. i

Vånå 1777. 158.
Justander, Sim., f. 1710, f 1774. Sockneadj. i Lempälä. 239, 244.
Juslin, Joh., f. 1739, f 1814. Sockneadj. i Kangasala 1773, kapellan

1783. 244.
Justitiekanslern. 161.
Juvelius, Erik, f. 1718, t 1791. Pedagogierektor i Gamlakarleby 1749,

kyrkoh. i Kronoby 1775. 149, 170, 241.
Järnströms stenhus i Åbo. 126, 150.

Kaerla, se Caerla.
Kajana. 287, 294, 327, 339.
Kakskerta, kapell. 111, 137, 158, 163, 180, 188, 245, 331.
Ka la is, se Calais.
Kalajoki, socken. 169, 320, 325, 327, 332, 342.
Kalm, Anna Margareta, f. Sjöman. Gift l:o med prosten Johan

Sandin, 2:o 1750 med prof. Per Kalm. 309.
Kalm, Per, f. 1716, f 1779. Ekonomie professor i Åbo 1747, reste i

Amerika 1747—1751. 3,4, 5—9, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 27,
28, 41, 109, 130, 167, 174, 175, 181, 184, 185, 201, 202, 208,
227, 269, 276, 295, 310, 323, 337, 344.

24
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Kalm. Kiimingi.

Kalm, Per Gabr., f. 1752, f 1795. Korporal vid lifdragonerna, fänrik
vid Nyl. drag., kapien 1786, major. 189, 227.

Kalmejer. Tullöfverinspektör i Åbo. 213.
Kalms arbeten. 7, 53, 167, 177, 276, 295, 310.
Kalvola, socken, 110, 249, 275, 321.
Kammarkollegiet. 19, 20.
Kangasala, socken. 122, 155, 194, 241, 244, 251, 287, 331.
Ka n kas, det gamla Hornska godset i Masku. 229.
Kansler för Åbo akademi. 3,4, 7, 14, 25—27, 36, 38, 39, 45, 47, 51,

52, 72, 73, 86, 88, 89, 96, 98, 104, 106, 107, 113, 114, 118, 124,
128, 138, 147, 149, 151, 152, 166, 171, 174, 175, 184, 190, 215,
233, 241, 247, 254, 259, 277, 278, 319, 345.

Kansler för Åbo akademi afgår. 41, 103, 144.
Kanslersval vid Åbo akademi. 43—45, 119, 120, 141, 166, 213, 214.
Kansliet, stora, i Stockholm. 200.
Kanslikollegiet. 96, 224, 232.
Kappström, se Cappström.
Karelska dragonerna. 89.
Karins, se S:t Karins.
Karis, socken. 90, 101, 241.
Karislojo, d:o. 170, 207, 235.
Karkku, d:o. 83, 155, 222, 251, 260.
Karl XIII, f. 1748| f 1818. Hertig af Södermanland. Konung, 106,

120, 141, 344.
Karlö, socken. 327.
Karuna, kapell. 169, 177.
Kask (Cask), Marcus, f. 1723, f 1772. Rådman o. viceborgmästare i

Åbo. 172, 229.
Kaskas, se Caskas.
Katarina II af Ryssland. 334.
Keckman, Kristian Henrik, f 1784. Kapellan i Törnävä 1764, kyrkoh.

i Siikajoki 1777. 281.
Keckman (Käckman), Lars Sam., f. 1740, f 1794. Prästvigd 1766,

sockneadj. i Limingo 1771. 146, 200, 209, 234.
Keilan, Mikael, f 1775. Prästvigd 1769, sockneadj. i Keuru 1773. 165.
Kelviå, socken. 201, 290, 325, 327.
Kemi. 164, 165, 205, 207, 228, 236, 241, 247, 256, 257, 303, 341.
Kemiträsk, socken. 57.
Kepplerus, Alexander, f. 1732, f 1776. Vicenotarie i Åbo rådstugu-

rätt 1750, borgm. i Lovisa 1765. 229, 266.
Keuru, socken. 194, 205, 206, 217, 244, 245, 335.
Kexlerus, Simon, f. 1602, f 1669. Prof. i matematik i Åbo 1640. 148.
Kiimingi, socken. 57.
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Kikovius. Kuhlberg.

Kikovius, And., f. 1743, f 1807. T. f. bataljonspred. vid Österb. regem.
1772, sockneadj. i Nykarleby 1776, kyrkoh. i Urborg 1791. 228.

Kikovius, Olof, f 1770. Kapellan i Nykarleby 1751. 161, 164, 170.
Kilien. Akademievaktmästare. 95, 142, 145, 160, 248.
Kimito, socken. 131, 157, 205, 241, 256, 290, 291—293, 295, 302,

303, 310, 327, 335, 341.
Kingelin, Joh., f. 1723, f 1784. Kapellan i Keuru. 244.
Kisko, socken. 146, 335.
Kiukais, kapell. 245.
Kjulo, socken. 287.
Klockaretjänst. 175, 182, 188, 189, 203.
Kneiff (Cneiff). 180.
Kollegium medikum. 18,

Kommerskollegiet. 30, 48, 173, 197, 215.
Konstantinopel. 121.
Korois vid Åbo. 222, 288, 304.
Korplander, se Corplander.
Korpo, socken. 131, 240, 335.
Korsnäs, d:o. 331.
Krabbe, Carl Fredr., f. 1738, f 1811. Notarie i Åbo hofr. 1771, asses-

sor i Vasa hofrätt, hofrättsråd 1782, landsh. i Vasa 1794. 232.
Kraftman, Johan, f. 1713, f 1791. E. o. matem. prof. i Åbo 1755,

tog afsked 1758 och ägnade sig åt skötande af sin egcndom Koi-
visto i Ulfsby. 139.

Kranck. Kyrkoh. 158, 161, 163, 169.
Krapp, en ört. 25, 32, 38, 72.
Kreander. Student. 223.
Kreander, Bartold, f 1774. Kapellan i Tavastkyro 1770. 84, 240.
Kreander, Joh., f. 1752, f 1779. Mag. 1775, pedagogierektor i Gamla-

karleby 1776. 299, 305.
Kreander, Salomon, f. 1755, f 1792. Docens i ekonomi 1776, juris

adj. 1777, professor i ekonomi 1780. 319, 321, 323, 345.
Krey. Brukspatron. 136.
Kristinestad. 118.
Krogius, Carl, f. 1740, f 1788. Mag. 1766, primus; för slagsmål dömd

tili 1 års suspension från prästämbetet, kyrkoh. i Jomala 1773.
150, 151, 154, 319.

Kronoby, socken. 136, 145.
Krusell, se Crusell.
Kruus, Jeremias, f. 1726, f 1782. Sockneadj. i S:t Marie 1761, ka-

pellan i Salo 1769. 109, 180.
Kröning. 225.
Kuhlberg, Johan, f. 1721, f 1794. Kapellan i Oravais 1775. 260.
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Kuhmalaks. Lagus.

Kuhmalaks, kapell. 287, 331.
Kukkola, by 1 S:t Marie. 126.
Kumo, socken. 254, 274, 275, 286, 298.
Kungl. högtid. 120, 140.
Kungörelsers utfärdande pä liuska. 30.
Kuopio. 301.
Kuorevesi, socken. 180.
Kuortane, d:o. 313.
Kuppis surbrunn. 196.
Kurberg, se Churberg.
Kustö, kapell. 226, 240, 241, 244, 245, 249, 304, 309, 314.
Kyrka, förargelse väckande uppträdande i. 339.
Kyrkslätt, socken. 294, 305, 306, 318, 335, 341
Kyrö, se Tavastkyro.
Käckman, se Keckman.
Kärsämäki by 1 S:t Marie. 156, 182, 285, 290, 315.
Kärsämäki, socken. 134.
Köhler, Charlotta Kristina, f 1795. Dotter tili biskop Brovallius,

gift med major Adam Fredrik Köhler, f. 1732. 342.
Köld, stark. 15.
Körsbärsträd frän Amerika. 38.

Laboratoriet vid Åbo akademi. 50.
Lagerberg, Carl, f. 1708, f 1767. Justitiekansler 1753, riksräd 1755,

friherre 1758, men tog ej introduktion ä riddarhuset. 41, 106.
Lagerborg, Barbara Kat, i. Hising 1728, f 1796. Gift 1749

med vicepresidenten Carl Lagerborg i hans 2:dra gifte. 309, 310.
Lagerborg, Carl, f. 1710, f 1770. Hofrättsråd i Åbo hofrätt 1755,

vicepresident 1769. 85, 320.
Lagerborg, Joh. Adolf, f. 1753, f 1805. Ansökte Ekestubbes stip.

1765. Viceadvokatfiskal i Vasa hofrätt 1776, häradsh. i Virmo o.
Masku domsaga 1780, lagman i Åbo o. B:borgs lagsaga 1793.
85, 138.

Lagerborg, Johanna Vilhelmina, f. 1757, f 1815. Gift med prof.
Nils Avellan. 320.

Lagerbring, Sven, f. Bring 1707, f 1787. Adlad: Lagerbring. Professor
1 Lund, kansliråd, den celebre historikern. 345.

Lagerflycht, Johan, f. 1701, f 1774. Vicepresident 1 Åbo hofrätt 1747,
president 1768. 31. 69, 169.

Lagerlund, Marc., f 1789. Predikant vid Åviks glasbruk 1 Somero
1775. 127.

Lagus. Präst. 207, 275, 336.
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Laihander. Leisten.

Laihander (Laihiander), Joh., f. 1720, f 1794. Mag. 1745, kyrkoh.
i Eura 1748, tit. teol. prof. 1765, riksdagsman, kyrkoh. i Närpes
1769, teol. doktor 1779. 60, 62, 73, 89, 110, 139, 261.

Laihela, socken. 136, 199.
Landshöfdingen i T:hus. 295.
Landshöfdingen i Åbo. 19, 36, 44, 86, 108, 126, 130, 139, 143, 149,

224, 287, 292, 293.
Landtman, Joh., f. 1728, t 1796. Kapellan i Geta 1765. 71, 102,

132, 133.
Landtmarskalksval. 59.
Langebek, Jakob, f. 1710, f 1775. Dansk geheimearkivarie, historiker,

justitieråd. Företog med statsunderstöd en forskningsresa tili
Sverige och öfriga länder vid Östersjön 1752—54 för att i dessas
arkiv uppleta och afskrifva Danmarks historia berörande urkunder.
Åtföljdes på denna resa af svensken Nils Reinhold Brochman. 42.

Lappdirektionen. 101.
Lappmarken. 331.
Lappo, socken. 90, 313, 318, 331.
Lasarettsdirektion. 123, 125, 149, 231.
Lasarettslotteri. 123, 125, 129, 136, 185—187, 230.
Latinskt uttryck, dispyt om. 228.
Laurceus, Alexander, -j- 1788. Koralis i Åbo 1755, domkyrkosyssloman

1773. 195, 205, 241.
Laurell, Joh., f. 1736, f 1792. Sockneadj. i Sammatti, kapellan där

1786. 235.
Lebell. 118.
Lebell. Präst. 219.
Lebell. Sekreterare. 308, 314.
Lebell, Mikael, f. 1714, f 1786. Kyrkoh. i Ulfsby 1746, teol. d:r i

Greifswald 1758. 63, 66, 130, 188, 331, 333.
Leche, Joh., d. ä., f. 1704, f 1764. Medicine prof. i Åbo. 19, 22,

26, 33, 35, 43, 44, 63, 140.
Leche, Joh., d. y., f. 1752. Åtnjöt Ekestubbes stip. Flyttade jämte

mor och 5 systrar tili Sverige 1767. 78, 85.
Lefren, Lars, f. 1722, f 1803. E. o. adj. i fil. fak. 1756, bibliotekarie

vid Åbo akademi 1770, linguarum professor 1772, teol. prof. 1784.
14, 42, 45, 50, 56, 105, 216, 220, 246, 329, 337, 342.

Leijonhufvud, Axel Gabriel, f. 1717, f 1789. President i Åbo hof-
rätt 1775. 263.

Leiman, Lars, f. 1728, f 1775. ■ Mag. 1760, predikant vid Åviks glas-
bruk i Somero, kapellan i Brunkkala 1774. 84, 89, 101, 107, 201,206.

Leisten, Carl, f. 1721, y 1776. Kapellan i Bjerno 1745,kyrkoh. i Vånå
1767. 111, 114.
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Lento. Limingo.

Lemo, socken. 52, 124, 127, 156, 183, 201, 299, 319, 324, 329, 335, 336.
Lempälä, socken. 155, 239.
Lencqvist, Erik, f. 1719, f 1808. Slottspastor i Åbo 1756, kyrkoh. i

Karislojo 1764, pastor i Orivesi 1773, teol. doktor 1778. 21, 90,
169, 241, 249, 275, 280, 287, 299, 328, 334.

Lenning, Karl Petter, y 1788. Akad. musikdir. 255, 256, 258.
Lescelius, Matthias, f 1765. Kapellan i Ylistaro 1753. 59, 63.
Letala, socken. 327, 328.
Lethalin, Erik, se Elfvenberg, Erik.
Levän, Erik Johannes, f. 1730, y 1793. Mag. 1754, kapellan i B:borg

1759, kyrkoh. i Vånå 1779. 240, 335.
Levän, Henr. Gust, f. 1737, f 1785. Mag. 1763, kapellan i Sagu

1764. 267, 315.
Levin, Gust., f. 1753, f 1809- Mag. 1755, sockneadj. i S:t Marie,

slutligen kyrkoh. i Kiikala 1786. 287.
Lexell, And., f. 1740, f 1784. Mag. i Åbo 1760, docens 1763, adj.

1765, utnämnd tili prof. i matem. 1775, men afsade sig prof., sedän
han blifvit kallad tili astron. prof. i S:t Petersburg. 56, 285.

Lidbeck, Erik Gustaf, f. 1724, ■]■ 1803. Professor i naturalhistoria i Upp-
sala 1756, 1786 förenade lian därmed den lediga ekonomiska
professuren. 23.

Lidin. Fru. 258.
Liewen, Hans Henrik von, f. 1704, f 1781. Riksråd 1760, general-

guvernör i Pommern 1766, kansler för Åbo akademi 1766—67,
öfverstemarskalk 1772. 141, 247, 254.

Lifdragonerna. 189, 285, 290.
Lignell, Nic., f. 1744, y 1817. Sockneadj. i Tammela 1771, kyrkoh.

i Janakkala 1807. 165, 224, 235.
Lilius. Präst. 62.
Lilius, Gustaf, f 1782. Kapellan 1 Kangasala 1753, kyrkoh. i Messuby

1771. 194, 207.
Lilius, Jok., f. 1726, y 1801. Sockneadj. i Loimijoki 1760, kapellan i

Alastaro 1771. 158.
Lilius, Mikael, f. 1716, f 1801. Assessor 1 Åbo hofrätt 1760, hofrätts-

räd 1766, ägde gård i Åbo. 83, 268.
Lillienberg, Johan Georg, f. 1713, f 1798. Lagman på Gotland 1746,

landsh. i Åbo o. B:borgs län 1749, i Uppsala län 1757. 54.
Lilljegren, Axel Germund, f. 1712, f 1809. Löjtnant. 64.
Lilljegren, Maria Christina, f. 1745,f 1783. Gift med assessor Gustaf

Malm. 64.
Li 11ky ro, socken. 65, 327.
Limingo, socken. 199, 200, 205, 209, 234, 241, 244, 249, 274, 286,

290, 294, 313, 315, 321, 328.
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Limnell. Loimijoki.

Limnell, Kristian, f 1779. Mag. 1748, kyrkoh. i Kyrkslätt 1753.
294, 306, 318.

Lindegren. 178.
Lindell. Director cantus. 139.
Lindell, Joh., f, 1719, f 1767. Apologist i B:borgs skola 1761. 75.
Lindqvist. Stud. 78.
Lindqvist, Joh. Henr., f. 1743, f 1798. Mag. 1769, docens 1771, adj.

1778, prof, i matem. 1781. 172, 285.
Lindsten, And., f. 1710, f 1765. Sockneadj. i Ulfsby 1741. 66, 130.
Lindsten, Henrik, f. 1724, f 1799. Magister 1754, skolkollega i Åbo

1758, konrektor 1775. 48, 49, 60, 75.
Lindsten, Jakob, f 1786. Sockneadj. 1 Kalvola 1758, kapellan 1 Sääks-

mäki 1765. 110.
Lindsten, Joh., f 1772. Kapellan 1 Merimasku 1752. 182, 240.
Linguar. profession. 212, 214, 216, 219—221, 229, 235.
von Linne (Linnceus), Karl, f. 1707, f 1778. Den store botanikern.

2, 4—6, 14, 18, 20, 21, 27, 31, 38, 52, 58, 68, 69, 91, 137, 139,
157, 176, 177, 181, 215, 234, 272, 338.

Linnunpää (Linnanpaä), egendom i Pikis. 310.
Lithander, Joh., f. 1742, f 1789. Mag. 1766, kyrkoh. i Nuckö 1774.

72, 78, 151.
Lithovius, Brita, f. Åhs. Gift med kapellan Peter Lithovius. 199, 247.
Lithovius, Peter, f 1771. Kapellan i Lumijoki 1748. 199.
Lizelius, And., f. 1707, f 1795. Stud. 1731, magister 1735, kyrkoh.

1 Pöytis 1741, i Virmo 1769. Har stora förtjänster om finska
öfversättningen af bibeln. 16, 17, 167, 175, 182, 187, 224, 276,
281.

Lizelius, Gabr., f. 1740, f 1809. Mag. 1766, justitieborgm. 1 H;fors.

Kallade sig Lizell. 151, 187.
Lizelius, Sam., f 1830. E. o. bataljonspred. vid Åbo läns inf. reg.,

kyrkoh. 1 Kristina 1789, suspenderad 1815. 281.
Lode, Johan Herman, f. 1739, f 1817. Major 1777, lagman i Åbo o.

B:borgs lagsaga 1783, landsh. i Kymmenegärds iän 1793. Gift
med Johanna Margareta Sandin, dotter tili professorskan A. M.
Kalm i hennes förra äktenskap med prosten öfver sv. församl. i
Amerika Johan Sandin 203, 345.

Lode, Otto Hertrtan, f. 1771, f 1852. Löjt., slutligen direktör i Fin-
lands Bank. 203.

Lode, Otto Vilh., f 1776. Major, öfverstelöjt. 190, 209, 257.
Loffman, Karl Gustaf, f. 1731, f 1794. Auditör vid Åbo läns in-

fanteri, titulär assessor. 229, 304, 316, 321.
Lohteä, socken. 127, 158, 201, 205, 249.
Loimijoki, socken. 158, 163, 239, 313, 331.
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Lojo. Malin,

Lojo, socken. 47, 49, 89, 188, 191, 229, 236, 239, 295, 301, 313.
Lokalaks, socken. 201, 206.
Lomberg, Johan Mauritz, f. 1734, f 1795. Kornett vid lifdragonerna,

kapten. 103.
London. 282.
Loppis, socken. 158, 170.
Lostjerna, Nie, f. 1707, f 1776. Häradsh. i Hattula o. Raseborgs

domsaga 1748, auditör vid finska artilleriet, afsked 1771. 58.
Lovisa. 266.
Lumijoki, socken. 249.
Lundanus, Joh., f. 1738, f 1774. Kapellansadj. i Uskela, sockneadj.

i Lerao 1766. 127, 183, 201.
Lundanus, Simon, f. 1719, -j- 1787. Kapellan i Urdiala 1754. 315.
Lundo, socken. 13, 111, 156, 178, 179, 191, 202, 224, 280, 303.
Lunds akademi. 41, 120.
Lungsot. 310.
Lupander, Joh., f. 1745, f 1795. Kapellan i Pojo 1779, i Karis 1787.

336.
Luvia, kapell. 90.
Lybecker, Fredrika, f. Lagerborg 1752, f 1796. Qift 1770 med löjt.

Georg Reinh. Lybecker. 309.
Lybecker, Georg Reinh., f. 1745, f 1778. Löjt. 1770, kapten, friherre.

309, 310.
Lybecker, Klas, f. 1721, f 1779. Baron, hofjunkare. 299.
Länghjelm, Joh. Georg, f. 1722, y 1782. Pastorsadj. i Ruovesi 1746,

kapellan i Virdois 1751. 161, 205, 206, 217, 244, 321, 331.
Lägersmål. 67.
Längelmäki, socken. 169, 180, 189, 194, 205, 206, 245, 247.
Längman, Matthias, f. 1723, f 1785. Mag. 1751, kyrkoh. i Loppis

1769. 57, 89, 114, 131, 158, 170.
Lärda Tidningar, se Tidningar.
Lotman. Kornett. 336.
Löwenhielm, Carl Gustaf, f. 1701, t 1768. Justitiekansler och friherre

1747, president i Svea hofrätt 1750, riksråd 1751, grefve 1762,
kanslipresident 1765. 4, 5.

Maanpää, hemman i Rimito. 54, 179, 184.
Mcexmontan, Johan, f 1748. Konrektor i Vasa 1735, rektor i Brborg

1747. 236.
Magistergrad, märke att bäras såsom tecken därpå. 152.
Magsjukdom. 311, 328, 334.
Malin, Olof. 40.
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Malm. Mesterton.

Malm, Gust. Auskultant i Åbo hofrätt, landssekreterare i Åbo. 64,
232.

Malmberg (Kallad Malmborg ä sid. 89), Johan, f. 1723, f 1801. Ka-
pellan i Pyhämaa 1766, kyrkoh. därstädes 1783. 89, 107.

Mannerberg. 126.
Mansnerus, Isak, f. 1723, f 1796. Kapellan i Vårdö 1765. 66.
Manufakturkontoret. 22, 25, 26, 30, 48, 51, 72, 116.
Marie, se S:t Marie.
Markegängstaxan. 306.
Masku, härad. 200, 204, 207.
Masku, socken. 235, 336.
Mathesius, Aron, f. 1736, f 1808, Mag. 1764, adj. vid svenska för-

saml. i London 1767. 283.
Mathesius, Petrus, f. 1711, f 1772. Mag. 1734, kyrkoherde i Pyhä-

joki 1742, riksdagsman. 62, 70, 124, 134, 144.
Medevi, Sveriges äldsta hälsobrunn, i Östergötland. 274.
Medicinska fak. 320, 324.
Melanus, Joh. (?). Stockhuspredikant i Helsingfors. 241, 250.
Melin, Olof, f 1774. Sockneadj. i Pikis 1721. 112, 159, 244.
Mell, Lars Henrik von, f 1791. Akademie-apotekare i Åbo. 231.
Mellenius, Sam., f. 1721, f 1797 (?). Kyrkoh. i Nystad 1757, i Pöytis

1776. 209.
Mellenius, Sven, f. 1750, f 1815. Adj. hos sin far i Nystad 1771,

mag. 1772, sockneadj. i Pöytis 1782. 209, 316.
Mennander. Präst. 315.
Mennander, And., f. 1701, f 1776. Kapellan i Pälkäne 1730. 163.
Mennander, Carl Fredrik, senior, f. 1712, f 1786. Prof. i Åbo 1746,

biskop 1757, ärkebiskop i Uppsala 1775. 9, 11, 15, 82, 87, 114,
157, 260, 334, 337, 340.

Mennander, Carl Fredrik, junior, se Fredenheim, Carl Fredrik.
Mennander, Jonas Gust., f. 1729, f 1777. Kyrkoh. i Urdiala 1763.

275, 289.
Mennander, Jonas Henrik, f. 1731, f 1800. Mag. 1860, slottspred. i

Åbo 1774, pastor i Urdiala 1778. 136, 145, 169, 216, 244, 326.
Mentzer, Eilh. Wilh., f. 1743, f 1786. Rädman i B:borg. 304, 308.
Merckell, Jakob. Boktryckare i Åbo. 98.
Merimasku, socken. 182, 240, 250.
Messuby, socken. 155, 194, 207.
Mesterton, Karl, f. 1715, f 1773. Professor i logik och metafysik i

Åbo 1746, i teologi 1767. 11—13, 42—44, 50, 51. 76, 80, 85,
105, 117, 125, 129, 130, 132, 139, 149, 150, 194, 200, 208, 227,
228, 235, 237, 243, 246, 247, 253, 257, 258.

Mesterton, Kat., f. Papke, f 1772. Gift med prof. Karl Mesterton. 246.
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Mesterton. - Munselius.

Mesterton, Kristina, f 1782. Gift med kofferdikapten Karl Erik Sjö-
mctn. 285.

Meteorologiska observationer. 26, 107, 138, 155, 157, 171—173, 178,
183, 186, 202, 217, 222, 225, 232, 259, 263, 264, 333, 334, 337.

Metsämäki, gärd i S:t Marie. 268.
Michaelis. Boktryckargesäll. 246.
Micrander, Joh. Mag. 1763. 154.
Mietois, socken. 299.
Mineraliekabinettet vid Åbo akademi. 14.
Miödh, Abr., d. ä., f 77-ärig 1786. Kyrkoherde i Nagu 1743. 86,

99, 111, 115, 182, 183, 308, 314, 333.
Miödh, Abr., d. y., f. 1744, f 1810. Mag. 1769, regementspastor vid

armens flotta 1774, kyrkoh. efter sin far i Nagu 1779. 209, 308,
314.

Miödh, Magn. Häradsh. i Österbottens södra domsaga 1769. 171.
Mjödh, Margareta Magdalena, gift med löjtnant Jakob Arvid Fincken-

berg 1765. 111, 115.
Modee, Reinhold Gustaf, f. 1698, f 1752. Assessor i Åbo hofrätt

1746, afsked 1750 med kansliråds titel, grundlade „Modees verk"
eller den stora samlingen af publika handlingar 1718—1794. 184.

Moliis, Henrik, f 66-ärig 1777, Kapellan i Korsnäs under Närpes
1742, vid moderkyrkan 1745. 159, 163, 164, 169, 241, 289, 300,
331.

Mollerus, Karl Fredr., f. 1717, f 1787. Mag. 1745. Kapellan i Korpo
1751. 75, 114, 117, 169, 206, 217, 335.

Mondolin. 122, 126.
Monnois, rusthåll i Lemo. 299, 314, 319, 324, 329.
Monselius, Jon., f. 1736, t 1816. Kallas prästman, archiproepositi adj.

1767, regementspastor vid Åbo läns inf. 1780. 110, 131.
Montan. Advokat i Åbo. 93, 275.
Monten, Georg, f 1800. Kyrkoh.adj. 224, 336.
Montgomery, Robert, f. 1737, f 1798. Öfverste för Nylands o. T:hus

läns dragonregemente. 273, 282, 319.
Montin, Mikael, f. 1734, f 1806. Mag. 1763, kapellan i Tervola 1772,

i Kemi 1782. 124, 180, 199.
Montin, Sam., f 1779. Kapellan i Pikis 1722. 229, 319.
Montin, Sam., f. 1740, y 1819. Kapellansadj. i Brunkkala, kapellan i

Punkalaitio 1771, i Brunkkala 1777. 205, 207, 336.
Muhos, socken. 97, 102, 127, 216, 236, 239, 298.
Mullbärsträd. 22, 25, 30, 31, 32, 38, 48, 52, 58, 62, 68, 192.
Multavieru i Åbo. 222.
Mu n sala, socken. 236, 239, 268.
Munselius. Präst. 188, 280, 340.
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Mailer. Nylund.

Mailer, Joh. Fredr., f. 1734, f 1763. Mag. 1757, kurator för österb.
nation 1760. 29.

Martens, se S:t Martens.
Möller, Salomon, f. 1739, f 1806. Mag. 1766, kapellan i Kustö 1772,

kyrkoh. i Lemo 1801. 249, 304.

Nagu, socken. 57, 60, 63, 65, 66, 75, 115, 157, 182, 190, 246, 255,
308, 314, 333.

Nakkila, socken. 130, 169, 188.
Nattvard. 266.
Nau te la (Nautila) i Lundo socken. 336, 340.
Nederbörd. 155.
Neuman. 17, 165.
Neuman. Rådman. 123, 125.
Neuman, Jakob, f. i Sverige, f 1768. Assessor i Åbo bofrätt 1755,

hofrättsråd 1762. 75, 82, 84.
Nicander. Präst. 158, 161, 169, 299.
Nicander, Peter, f 1788. Kapellan i Iniö 1739. 303.
Nobesius, Mikael, f. 1725, t 1791. Pastorsadj. i Masku, kapellan i

Pusula (Lojo), vicepastor 1767. 57, 63, 74, 89, 110.
Nordstedt, Lars Magnus, f. 1723, f 1771. Hofrättsråd i Åbo 1770. 212.
Nordstedts gård i Åbo. 108.
Norrköping. 157.
Nousis, socken. 50, 52, 179, 188, 189, 191, 235, 246, 250, 255,270,

271, 274, 275, 277, 283, 286, 304, 309, 321.
Nummelin, Anders, d. ä., f. 1708, f 1776. Kapellan 1 S:t Marie 1760,

1 Harjavalta 1773. 57, 111, 122, 169, 245.
Nummelin, Anders, d. y., f. 1740, f 1798. Prästvigd 1769, kapellan 1

Honkilaks 1780. 245.
Nummelin, Joh., f. 1738, f 1808. Mag. 1766, sookneadj. 1 S:t Karins

1766, kapellan 1 Bjerno 1778. 111, 122, 126, 130, 146, 169, 180,
187, 194.

Nummis, socken. 111, 122, 126, 130, 156, 180, 185, 219, 340.
Nurmelin, And., \ 83-årig 1793. Sockneadj. i Birkkala 1755. 63.
Nurmo, socken. 90, 132.
Nyby, se S:t Martens.
Nycopensis, Karl, f. 1740, f 1764. Mag. 1760. 52.
Nykarleby. 159, 163, 169, 193, 207, 209.
Nyland. 58, 155, 191, 200, 204, 257, 295, 298, 300, 302, 307, 321,

327, 334, 338, 343.
Nylands dragoner. 282, 336.
Nylund, Johan, j 1790. Kapellan i Rusko. 255.
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Nyman. Palen

Nyman, Erik, f. 1738, f 1769. Fick prolongation af Wahlska stip.
1762, mag. 1766, österb. nationens kurator 1767. 149—151, 154,
161.

Nystad. 96, 209, 316.
Nådendal. 36, 89, 107, 110, 169, 178, 229, 304.
Nådår. 238, 247, 309, 317, 322.
Närpes, socken. 102, 159, 163, 180, 240, 289, 300, 331.
Nääf, Wilhelm Robert, f. i Sverige 1720, f 1783. E. o. poeseos prof.

i Åbo 1756, teol. adj. o. pastor i Nådendal 1759, logiees et meta-
fys. prof. 1770, teol. prof. 1779. 16, 36, 37, 41, 42, 45, 103, 105,
118, 128, 129, 149, 159, 170, 171, 178, 194, 200, 201, 204, 207,
208, 210, 211, 214, 220, 228, 241, 248, 268—270, 274, 286, 293,
311, 312, 323, 328, 332, 337, 344.

Nöjen. 262, 267.

Odenadt (Odennat), Gerhard, f. 17,21, t 1786. Stadsfältskär i Åbo
1756, tit. assessor. 310.

Odenius, Barbro. Qift med kyrkoh. i Längelmäki Johan Odenius. 247.
Odennat, se Odenadt.
Olivecreutz. 177.
Olivecreutz, Johan, f. 1721, f 1804. Son af biskop J. Gezelius i

Borgå, sekreterare vid Åbo akademi 1746, utrikes 1756—63, lag-
man i Skåne och Blekinge 1770, återflyttade tili Åbo 1783. 14.

Olsbo, Sven, f. 1732, f 1795. Sockneadj. i Ijo 1765, kapellan i Tyrnävä
1777. 57.

Oravais, socken. 260.
Orgelbyggare tili Åbo. 212, 242, 248.
Orijärvi grufva i Kisko. 209.
Orivesi, socken. 57, 63, 107, 155, 236, 240, 241, 244,249,283,289,

294, 299, 325, -328.
Ornander, Joh., f. 1735. Student. 314.
Orre. Pedell. 243.

Paattis, socken. 100, 102, 108—110, 115, 118, 156, 178.
Pacchalenius, Tomas, f. 1703, f 1784. Kyrkoh. i Lojo, prost. 236.
Palander. Präst. 249, 251.
Palander, Joh., f. 1701, f 1779. Kapellan i Pojo. 327.
Paldamo, socken. 50, 187, 201, 249, 318, 327.
Palen, Erik Johan, f. 1716, j 1788. Auskultant i Åbo hofrätt 1737,

bondeståndets sekreterare vid riksdagarna 1755, 1760, 1769, proto-
kollssekreterare 1757, adlad 1770: af Palen. 26.
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Palm. Planman.

Palm, Jonas. Häradshöfding pä Åland. 237, 238.
Palmstierna, Nils, f. 1696, f 1766. Öfverste, politiker, riksräd. 5.
Pargas, socken. 52, 57, 63, 65, 66, 74, 75, 82, 84, 116, 189, 280, 288,

289, 302, 310, 316, 318, 325.
Pastorsexamen. 75, 133, 161, 164, 213, 246, 250, 255, 297, 315.
Paulin, Arv., f. 1751, f 1812. Pastorsadj. 1 Kisko 1771, sockneadj. 1

Halikko, mag. 1772, kyrkoh. i Eura 1803. 200, 209, 224, 227,
234, 297.

Paulin, Kristina Katarina, f. Lund, f 1797. Qift med kyrkoh. i
Halikko Abrah. Paulin, f 1770. 234.

Pazelius (Patzelius), Matthias, f. 1724, f 1780. Mag. 1751, kapellan
i Qamlakarleby 1759. 118.

Pedelius, Tomas, f. 1720. Betyg tili prästvig. 1761. 191, 194.
Pedersöre, socken. 74, 80, 90, 96, 102, 118, 130, 149, 199, 271, 333.
Peitzius. Präst. 205, 241.
Peitzius, Mårten, f. 1716, f 1782. Kyrkoh. i Kelviä 1758. 201, 249,

290, 294, 325, 327, 342.
Pellmarck, Jakob, f. 1711, f 1782. Kapellan i Hattula 1737. 302.
Pemar, socken. 50, 57, 280, 292, 302, 304, 307, 312, 325.
Perander, Erik, f 1779. Kapellan 1 Kumo 1745, kyrkoh. i Sääksmäki

1769. 114, 118, 149, 327.
Personalier öfver aflidna konungar. 200.
Peteche (Petesche), Gabriel, f. 1728, f 1778. Mag. 1751, kyrkoh. i

Saltvik 1766. 57, 89, 91, 122, 125, 136, 319.
Petersburg, se S:t Petersburg.
Petraeus, Erik, | 1752. Hofrättsråd. Qift m. Elisabet Widlund. 87.
Petter. Rusthällare. 179.
Pietism. 266.
Pihlman, Conr. Präst. 244.
Pihlman, Joh., f. 1733, f 1811. Docens i fysik o. kemi 1756, kon-

rektor 1 B:borg 1760, kyrkoh. 1 Euraäminne 1775, teol. doktor
1787, riksdagsman. 56, 302, 312, 316.

Piippola, socken. 260, 303.
Pikis, socken. 13. 34—36, 40. 112, 159, 229, 244,281,302,310,319,
Pipping. 131.
Pipping. Mademois. 131.
Pipping, Henrik, f. 1718, f 1767. Assessor 1 Åbo hofrätt 1762, hof-

rättsräd 1765. 103, 231.
Pipping, Margareta, i. Kiihl 1733, f 1775. Qift 1766 med hofrätts-

rådet Henr. Pipping. 231.
Planman, Anders, f. 1724, f 1803. Phys. professor i Åbo 1763. 72,

80, 132, 150, 170, 214, 229, 231, 240, 246, 247, 251, 260, 261,
269, 276, 288, 291—293, 298, 307, 311, 312, 323, 332, 344.
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Plommonträd. Prästtjänsters' besättande.

Plommonträd från Amerika. 38.
Pojo, socken. 158, 164, 165, 169, 327, 336.
Polviander, Gustaf, f. 1706, f 1783. Mag., rektor i T:hus skola 1736,

kyrkoh. i Hattula 1783. 71, 336, 342.
Polviander, Karl, f. 1712, f 1798. Mag. 1745, kyrkoh. i Eura 1770. 302.
Pomells gärd i Åbo. 36.
Pomasll, Karl, f 1782. Tullfiskal i Åbo, assessor. Gift m. Anna Kristina

Scarin, dotter tili prof. Algot Scarin. 216, 217.
Porthan, Henrik Gabriel, f. 1739, f 1804. Mag. 1760, docens 1762,

biblioteksamanuens 1764, bibliotekarie 1772, prof. 1777, kansliräd
1802. 168, 221, 323, 330.

Postgängen mellan Åbo o. Stockholm. 190, 218, 225, 230, 233, 238,
272.

Predikan på finska. 12, 13.
Prochman, Aron, f. 1723, f 1770. Kyrkoh. i Punkalaitio. 235, 245.
Procopceus, Gabr., f 1779. Kapellan i Vemo 1745. 172.
Prokansler vid Åbo akademi. 44, 47.
Promotion. 132, 136, 138, 142, 144, 146, 150—154, 165, 168, 169,

246, 248, 250, 254, 255.
Protokollsdeputationen, se under Riksdagen.
Provincialläkare. 108, 203.
Pryss, f 1776. Boktryckarlärling. 266.
Pryss, And. Joh., f. 1752, f 1824. Korporal 1769, löjtnant, kapien

1786, adlad 1799: Prytz. 189, 340.
Pryss, Barbro Helena, f. Freidenfelt. Domprosten och professorn Samuel

Pryss’ hustru, änka efter ryttmästaren Joh. Jak. Hastfehr. 23, 51.
Pryss, Fredrik, f 1767. Mag. 1760, docens 1761. 56.
Pryss, Greta, dotter tili domprosten Samuel Pryss. 172.
Pryss, Olof, f. 1708, f 1785. Juris professor i Åbo 1747, afsked 1777.

23, 43, 44, 47, 50, 57, 80, 117, 121, 122, 139, 148, 165, 166, 171,
174, 184, 189, 190, 219, 220, 241, 247, 250, 280, 281, 309, 325,
337, 340.

Pryss, Samuel, f. 1705, f 1779. Juris professor i Åbo 1743, poeseos
prof. 1746, teol. prof. 1747, domprost 1755. 23, 29, 36, 43, 47,
51, 58, 76, 81, 95, 102, 111, 114, 122, 130, 132, 134, 139, 152,
172, 210, 213, 219, 222, 325, 336, 340.

Prytz, se Pryss.
Präster, brist på. 78, 109, 110, 115, 126, 165, 244.
Präster, ordination af. 146, 165, 188, 200, 207, 209, 219, 223, 236,

244, 272, 305.
Prästmöte. 312, 316,

Prästtjänst, förlust af. 158, 182.
Prästtjänsters besättande. 135, 241.
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Prästtjänsters skötande. Rehbinder.

Prästtjänsters skötande. 236, 299.
Prästvigning. 313.
Pudasjärvi, socken. 240, 320.
Pulkkila, socken. 260.
Punkalaitio, socken. 165, 205, 207, 227, 232, 275, 299, 302, 315, 318,

322, 327, 331.
Pusula, kapell. 89, 110.
Pyhäjoki, socken. 70, 294.
Pyhämaa, socken. 122, 125, 152.
Pyrmonter vatten. 311.
Pälkäne, socken. 163, 239, 267, 289, 331, 341.
Pöytis, socken. 178, 251, 260.

Qvidja, gård 1 Pargas. 52, 65, 74, 75, 189.

Rajaten, Georg, f. 1745, f 1820. Kapellansadj. 1 Kemi 1769, kapellan
1 Ylikiiminki 1772, kyrkoh. i Limingo 1803. 165.

Ramsay, Anders Henrik, f. 1707, f 1782. General, landshöfding i Nylands
och T:hus iän 1774. Gift 2:o 1772 med Hei. Kai. Malm, f. 1730,
f 1809, änka efter doraprosten J. Tillander i Vexiö. 304,305,329.

Rancken, Engelbrekt, f 1766. Kyrkoh. i Sahalaks 1756. 138.
Rangelius, Joh., f 1798. Prästvigd 1769, mag. 1772, sockneadj. i

Tammela s. ä. 165, 239, 274.
Rappe. Löjtnant. 285.
Rappe, Eva Katarina, f. 1711 Linnerhjelm, f 1785. Gift 1750 med

landsh. Kr. J. Rappe. 271, 310, 316.
Rappe, Kristoffer Johan, f. 1719, f 1776. Hofrättsråd i Åbo hofrätt

1756, landsh. i Åbo o. Biborgs iän 1769. 54, 224, 265, 271.
Raseborgs härad. 200, 203.
Raudelin, Lars, f 1798. Sockneadj. i Peraar 1779. 235.
Ra um o. 302.
Ravander, Esaias, f. 1710, f 1775. Kyrkoh. i Siikajoki 1763. 241,

249, 260.
Ravander, Jakob, f. 1746. Första predikant i Revolax (Siikajoki) 1782.

260, 309.
Rehbinder. Baron. 203.
Rehbinder, Gust., f. 1745, f 1782. Ansökte Ekestubbes stip. 1765,

baron, major vid armens flotta, gick i fransk tjänst. 138.
Rehbinder, Karl Fredrik, f. 1729, f 1795 pä Bukkila i Pikis. Baron,

majors afsked. Gift 1768 med Kat. ElisabetKijk, f. 1748, f 1822.
310, 316.
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Rehbinder. Ross.

Rehbinder, Ulrika Beata, f. 1745, y 1829. Qift 1769 med Johan
Georg Fock. 192.

Reitin, Henrik, f. 1731, f 1796. Predikant i Kakskerta 1766, kapellan
i Bjerno 1769, kyrkoh. i Urdiala 1785. 111, 158, 163, 335.

Reimes, hemman. 202, 294.
Rein, Gabriel, f. 1745, f 1809, Mag. 1769. Kapellan 1 Lillkyro 1782.

Gift med Maria Forsberg, skomakaredotter från Åbo. 158.
Rein, Karl, f. 1712, f 1781. Sockneadj. i Maxmo, kapellan i Lillkyro

1755. 49, 63, 84.
Reinius, Israel, f. 1727, f 1797. Kapellan i Storkyro 1769. 161, 185.
Rekola i Pikis. 319.
Rektoratet vid Åbo akademi. 37, 80, 138, 147, 171, 250, 253, 285.
Renaut, Katarina. Gift med Peter Renaut. 82, 99.
Renaut (Reneau, Reneaux), Peter, f 1765. Fransk språkmästare vid

Åbo akademi. 74, 82, 86, 99.
Renholm, Joh., f. 1739. Mag. 1766, sockneadj. o. pedagog i Gamla-

karleby 1768, kapellan i Kuortane 1779. 207.
Reso, socken. 64, 320, 328.
Rhyselius, Jakob, f. 1720, f 1804. Betyg tili prästvig. 1754, sockne-

adj. i Somero 1788, kapellan 1793. 191, 194.
Richter, Hans Gottfrid, f. 1711, y 1789. Garfvare i Åbo, gårds-

ägare. 38.
Riddarhustorget i Stockholm. 8.
Ridder. 42, 308.
Riga. 281, 297.
Riksdagen (Ständerna). 2, 6—B, 18, 34, 39, 48, 51, 53, 55, 58, 61, 65,

67, 69—71, 79, 103, 105, 114, 116, 118, 124, 135, 136, 144, 166,
167, 191, 200, 203, 204, 206, 215, 218—220, 225, 233.

Riksdagsmannaval i Åbo. 159.
Riksdagspenningar. 85.
Riksrådet. 20, 161.
Rimito, socken. 54, 126, 163, 179, 180, 184, 201, 206, 235, 246, 250,

257, 271, 298, 303.
Rindelius, Mathias, f. 1713, f 1777. Kapellan i Halikko 1750. Gift

med Kristina Kat. Palander. 295, 327.
Ring, Gabr., f. 1745, f 1808. Predikant i Svartå 1775, e. o. pastor

vid Nylands dragoner 1776, pastor i Karis 1782. 316, 336.
Ringbom, Simon. Student 1765, mag. 1772, gratist vid promotionen

1772, prästvigd 1773, regem. past. 246.
Roos. Major. 122.
Roos, Elias, f 1783. Kyrkoh. 1 Kisko 1753. 200, 209.
Ross, Brigitta, f. Mjödh, f 1790. Gift med prof. Isak Ross. 94, 273,

337.
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Ross. Sacklen.

Ross, Herman, f. 1707, | 1777. Kollektor vid Åbo katedralskola 1740,
lektor 1743, afsked 1767 med professors karaktär. 50, 60, 75—77,
79, 99, 100, 111, 1127 114, 122, 274, 286, 300, 328.

Ross, Isak, d. ä., f. 1706, f 1783. Teol. adj. 1738, linguarum professor
1 Åbo 1758, kyrkoh. i Lundo 1767, teol. professor 1771. 11, 16,
43. 44, 67, 75, 76, 80, 86, 88, 89, 94, 96, 105, 128—130, 132,
138, 139, 150, 171, 191, 192, 194, 200, 201, 208, 220, 223, 224,
228, 229, 231, 235, 238, 243, 246, 247, '253, 258, 267, 269, 270,
273, 274, 285, 288, 299, 305, 314, 319, 324, 329, 336.

Ross, Isak, d. y., f. 1740, f 1805. Ekonomiedirektör. 267, 285, 288,
299, 305.

Ross, Jakob, f 1779. Kapellan i Jomala 1738. 93, 102, 117, 237, 319.
Ross, Wilhelm, f. 1718, f 1766. Docens i orientaliska språk 1746,

reste i Turkiet, Syrien och Palestina 1763—66, råkade i elände samt
tvangs tili följd däraf att bli katolsk munk. Gift l:o med Anna
Maria Schultz, 2:o med Sara Marg. Grundström, f 1801. 56,
77, 83, 84, 87, 88, 92, 94, 97, 103, 105, 109, 120, 121, 132, 139,
191, 258.

Rothovius, Gustaf, f. 1698, f 1777. Kyrkoh. 1 Pälkäne 1738. 289.
Rothovius, Isak, f. 1732, f 1786. Mag. 1760, kapellan i Honkilahti

1769, kyrkoh. i Punkalaitio 1779. 126, 188, 315, 322, 331.
Rothsten, Simon Peter. Hofintendent, ägare af Qvidja 1 Pargas. 189.
Rothstenska huset i Åbo. 169, 254, 262.
Rovaniemi, socken. 207.
Rudenschöld, Carl, f. 1698, f 1783. Diplomat, friherre 1747, riksråd

1761. 41, 43, 44, 104, 106, 114, 118, 120, 141, 149.
Rungius, Henrik, f. 1727, f 1773. Mag. 1757, vicepastor 1 Lemo,

sedän 1 Sagu. 109, 111, 118, 126, 134.
Runsala närä Åbo. 326.
Ruovesi, socken. 162, 294, 321, 328, 331, 337.
Rusko, annexsocken. 178, 255.
Rusthållaresammankomst. 267, 273,
Rydelius. Konsul. 95.
Rydman. Präst. 66.
Ryssland. 48, 285, 288, 299.
Räg, dess odling. 5.
Ränteriinspektor vid Åbo akademi. 116.
Räntämäki, se S:t Marie.
Rönnblad. Präst. 224.
Rötfeber. 226, 231.

Sabelhjerta. 78.
Sacklen, Adam, f. 1723, f 1805. Kyrkoh. i Raumo 1759. 260, 302.

25
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Sacklen. S:t Martens.

Sacklen, Jakob, f 1773. Häradsh. i Pikis o. Halikko domsaga 1762. 192.
Sadenius, Mathias, f. 1727, f 1782. Sockneadj. 1 Letala 1758, kyrkoh.

där 1781. 335.
Safflor, en ört. 25, 30.
Sagu, socken. 90, 97, 109, 126, 201, 203, 267.
Sahalaks, socken. 138.
Sahlsten, Jacob, f. 1710, f 1766. Sockneadj. 1749 och kapellan 1765

1 Somero. 57, 63, 74, 84, 142.
Salgen. Carl Magnus, f. 1741, f 1788. Mag. 1763, kapellan i Loimi-

joki 1779, i Ulfsby 1785. 274, 331.
Salinius, Mikael, f 1780. Kapellan 1 Yläne 1746. 165.
Salmenius. Christian, f. 1733 (?), f 1791. Mag. 1757, sockneadj. i

Nykarleby 1763, kapellan 1 Vasa 1775, kyrkoh. i Lappo 1790.
118, 207, 315.

Salmenius, Jakob, f. 1708, f 1774. Pastor i Paldamo 1755, kontrakts-
prost. 50, 201.

Salmenius, Joh., f. 1706, f 1778. Mag. 1729, kyrkoh. i Kalajoki 1739.
309, 320, 327.

Salo, kapell. 327.
Salonius, Gust. (?), f. 1722, f 1799. Prästvigd 1751. Kapellan 1 Nagu

1775. 57, 63.
Salonius, Johan, f 1765. Hospitalspredikant på Själö 1753. 117.
Salonius, Jonas, f 1764. Kapellan 1 Nagu. 39, 57, 143.
Salovius, And., f 1771. Magister 1735, kyrkoh. I Orivesi 1748. 57,

58, 63, 107, 249.
Salovius, Maria Elis., f. Haartman, f 1794. Gift med kyrkoh. And.

Salovius. 240.
Salovius, Sam., f. 1737, f 1806. Mag. 1760, kapellan i Orivesi 1774.

240, 241.
Salpetersjuderi. 174.
Saltvik, socken. 117, 132, 319, 336.
Salvenius, Adam, f. 1750, j 1828. Mag. 1775, kyrkoh. i T:hus 1778,

i Sääksmäki 1792. 275, 295.
Salvius, Lars, f. 1706, f 1773. Skriftställare, boktryckare, erhöll för

sinä förtjänster om svenska bokhandelns upphjälpande direktörs
«tel 1757. 23, 24.

Sandholm (Sannholm), Erik, f. 1729, f 1812. Mag. 1757, slottspred.
i Åbo 1765, kyrkoh. 1 Pojo 1773. 188, 201, 213.

S:t Karins, socken. 65.
S:t Marie (Rantamäki), socken. 12, 13, 54, 72, 126, 143, 156, 191,

197, 214, 245, 263, 268, 279, 285, 287, 289, 290, 315, 317, 334.
S:t Märtens (Nyby), socken. 142, 178, 201, 204, 224, 250, 251, 301—

303, 307.
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S:t Petersburg. Sernander.

S:t Petersburg. 68, 69.
Sastmola, socken. 165, 194, 199, 239, 298.
Satava, ö närä Åbo. 310.
Savolax. 338.
Scarin, Algot, f. 1684, -j- 1771. Profcssor i historia och moral i Åbo

1722, bibliotekarie, afsked 1761 med kansliråds titel. 23, 35, 37,
. 57, 212.

Scarin, Anna Katarina, f. Roland. Gift med prof. Algot Scarin 1729.
216.

Schalberg, Olof, f. 1733, y 1804. Mag. 1757, docens 1758, adjunkt
1771, bibliotekarie 1778, prof. i logik o. metafysik 1779. 56, 64,
159, 166, 170, 216, 221, 246.

Schauman, Agata Lovisa. Gift med rädman Harald Alfthan i hans
andra gifte. 235.

Scheffer, Karl, f. 1729, f 1792. Mag. 1760, kapellan i Kumo 1775 (?),

1 Somero 1791. 50, 63, 66, 90, 275.
Scheffer, Ulrik, f. 1716, f 1799. Friherre, senare grefve, kanslipresident

m. m., kansler för Åbo akademi 1772—83. 259, 277, 278, 319,
345.

Schlagter. Regementskommissarie. 58.
Schliiter. Löjtnant. 146.
Schroderus, Isak, f. 1754, f 1809. Mag. 1778. 341.
Schröder. 197.
Schulten, Nath. Qerh., f. 1750, I 1825. Mag. 1772, primus vid promo-

tionen 1772, professor 1779, kansliråd 1805, adlad: afSchulten 1809,,
senator 1814, verkligt statsråd 1821. 246, 250, 254.

Schulten, Sam., f. 1680, ■}■ 1752. Jurisprofessor. Gift l:o med änke-
fru FAis. Söderqvist, 2:o med Beata Maria Palander. 309.

Schultz, Lars Joh., f. 1718, f 1779. Hofrättsräd i Åbo hofrätt 1762.
319, 324, 329, 337.

Schwerin, Jakob Philip von, f. 1719, f 1779. Riksråd 1769. 254.
Sciurenius, David, f. 1725, t 1794. Sockneadj. i Rimito 1747, ka-

pellan där 1786. 201, 206, 271.
Sedligt fördärf. 226.
Segercrantzska stip. 71, 78, 85.
Seinäjoki (Alasejnäjoki), socken. 90, 132.
Seipel, borgare i Åbo, y 1772. 226, 258.
Sekreta utskottet. 4, 6.
Selin (Sileen), Johan Henrik, f 1781. Fil. mag. 1760, kollektor 1768,

lektor 1775. 49, 75, 159, 170, 260, 320.
Sepelius, se Sipelius.
Sernander, Samuel, f. 1713, j 1797. Kanslerssekreterare för Åbo

akademi 1744—71. 38, 41.
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Sevon. Smyrna.

Sevon, Benjamin, f. 1720, f 1791. Kapellan i Pemar 1778. 325.
Sevon, David, f. 1736, f 1811. Mag. 1763, kapellan 1 Kisko 1777,

kyrkoh. där 1784. 335.
Sevonius, Erik, f 1765. Kapellan i Kisko 1745. 146.
Sevonius, Jakob, f 1769. Mag. 1751, vicepastor i Karis. 90.
Siden, se Ziden.
Sidensnöre, Gerhard, f. 1742, f 1760. 16.
Sievi, socken. 169, 193.
Siika is, socken. 199.
Siikajoki, socken. 57, 121, 124, 131, 161, 229, 234, 249, 260, 281,

287, 303.
Siteen, se Selin.
Silfvernagel. 86, 98.
Silfverschiöld. 85.
Silkesafveln i Finland, disputation om. 22, 25, 32.
Silkesmaskar, odling däraf. 86.
Simalin, se Simolin.
Simelius, Joh., f 1794. Kapellansadj. i Siikajoki, kyrkoh. i Salo o.

Brahestad 1774. 229, 234, 241.
Simolin (Simalin), Sam., f. 1719, f 1791. Kapellan 1 Närpes i Kors-

näs. 240, 331.
Sinius, And., f. 1746, f 1822. Kapellan i Munsala 1797. 165, 289.
Sinius, Erik, f. 1718, f 1791. Kapellan i Vasa 1757, kyrkoh. i Ijo

1774. 229, 234, 241.
Sipelius (Sepelius), Henrik, f 1804. Kollega i T:hus 1766. 48, 49, 67.
Sipsalo, akademie.4iemman på Hirvensalo ö närä Åbo. 12, 19, 20, 24,

30, 31, 35, 38, 48, 52—55, 58, 59, 62, 68, 72, 116, 215, 233, 278, 334,
345.

Sirelius, Gabr., f. 1712, f 1791. Kapellan i Hitis (Kimito) 1756. 302.
Sjukdomar, särskilda. 231.
Sjundeå, socken. 335.
Själö i Nagii. 86, 102, 117, 131, 143, 182.
Sjöman, Karl Erik, f. 1749, f 1836 i Åbo. Fänrik och kofferdikapten,

gift l:o med Krist. Mesterton, f 1782; 2:o med Marg. Charl.
Tjäder, f. 1759, f 1792; 3:o med Eva Krist. Avellan, f. 1778, f
1814. 285.

Skadeinsekter. 86, 171, 338, 343.
Skogsbrand. 155, 156.
Skogsskötsel. 22, 24, 25.
Skolväsendet. 60, 61, 100, 112, 114, 115, 205,218,236,237,241,252.
Skåne. 32.
Skörlefnad. 288.
Smyrna, stad i Mindre Asien. 121.
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Snellman. Stierna.

Snellman, Gerh., d. ä., f. 1724, f 1771. Kandidat, kapellan i Tervola
1748. 164, 303.

Snellman, Gerh., d. y., f. 1748, f 1803. Betyg tili prästvign. 1771,
predikant i Piippola 1778, kapellan i Törnävä 1797. 216, 303.

Snellman, Nils Henrik, f. 1741, | 1778. Präst. 309.
Snellman, Petrus, f. 1714, f 1785. Sockneadjunkt i Vörå. 309.
Socknepedagoger. 203.
Sofia Albertina, prinsessa af Sverige, f. 1753, f 1829. 120, 140.
Somero, socken. 57, 60, 63, 84, 89, 101, 107, 142, 163, 175, 270,

299, 303.
Sonck. Präst. 217, 220.
Sotkamo, socken. 327.
Spoof, Jonas, f. 1727, t 1794. Kapellansadj. i Närpes 1757, kapellan

i Storkyro (Ylistaro) 1766. 70, 108, 118, 122.
Sprengtporten, Jakob Magnus, f. 1727, f 1786. Öfverste, medlem af

fästningsbyggnadskommissionen i Finland. 189.
Språkpartier. 166.
Spögubbe. 339.
Spöhler. Kornett. 17.
Spöhler. Löjtnant. 17.
Spöring, Herman Diedrik, f. 1701, v 1747. Med. professor i Åbo

1728—47. 5.
Stackelberg, Berndt Otto, f. 1703, f 1787. Baron, general en chef

i Finland, fältmarskalk 1778, afsked 1780. Gift l:o 1731 med
Sofia Fredrika Wercamp, f 1733, 2:o 1734 med baronessan
Elisabet von Ellrichshausen, f. 1715, f 1778. 169, 255, 308,
309, 314, 315.

Stackelberg, Sofia Elis. Fredr. Maria, f. 1732, j 1819. Gift 1757
med öfverstelöjt. Reinh. Wiik. Fock i hans 2:dra gifte. 198.

Stenbäck, Tomas, f. 1713, f 1776. Kyrkoh. i Salo och Brahestad 1757,
i Limingo 1773. 122, 161, 163, 241, 249, 260.

Stenhagen, Fredrik, f. 1751, f 1814. Mag. 1772, sockneadj. o. peda-
gog 1779 i Gamlakarleby, kapellan där 1781. 331.

Stenius. Stud. 71.
Stenius, Isak, t 1781. Prästvigd 1757, kapellan 1765. 62, 70, 101.
Stenius, Jeremias, f 1777. Pastorsadj. i Pudasjärvi, kapellan dar 1733.

240.
Stenman, Bernh., f 1788. Brukspred. i Koskis 1768, kapellan i Saha-

laks 1772. 201, 206.
Stenmanska arfssaken. 73.
Stierna, Henrik, f. 1714, f 1790. Tredje kollega 1750 och apolo-

gist 1757 i Åbo, mag. 1757. 66, 75, 235, 241, 250, 255, 258, 271,
275, 309.
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Stierneld. Svebilius.

Stierneld, Katarina Dorotea, f. v. Döbeln. Oift med vicepresidenten
Lars Stierneld i haris 2:dra gifte. 318, 329.

Stierneld, Lars, f. 1716, f 1776. Vicepresident i Åbo hofrätt 1770.
263.

Stigelius, Nils, t 69-årig 1784. Kapellan i Kyrkslätt. 294.
Stipendier, ang. 71, 78, 117.
Stjernvall, Erik Johan, f. 1724, f 1777. Öfverste. Oift 1762 med

Katarina Elis. Nonneman, f 1791. 282.
Stockenström, Erik von, f. 1703, j 1790. Riksråd, president i lag-

kommissionen, grefve 1771, kansler för Åbo akademi 1771—1772.
' 214.

Stockholm. 8, 18, 27, 32, 34, 39, 53, 58, 59, 62, 65, 80, 81, 85,
88, 89, 93, 99, 100, 105, 106, 110, 112, 114, 115, 118, 144, 157,
162, 164, 170, 171, 175, 178, 179, 184, 186, 190, 199, 203, 211,
214, 218, 219, 223, 225, 230, 234, 236, 295, 303, 308, 309, 322,
338.

Storkyro, socken. 59, 63, 158, 161, 185.
Storlojo (—Pusula, kapell under Lojo). 49.
Storskifte. 323.
Ström. Mademois. 146.
Strömmer. Stud. 78, 81.
Strömmer (Strömer), Abr., f. 1693, f 1775 (?). Kapellan i Oravais

1735. 260.
Studentupptåg. 258, 280, 281, 284.
Ståhlberg, Gabriel, f. 1741, f 1819. Prästvigd i Stockh. 1766, kapellan

i Utajärvi 1773, i Sotkamo 1808. 146, 199.
Ståhle, Karl Henrik, f. 1744, f 1788. Kapellan i Uleåborg 1772. 207,

327, 331.
Stålhandske, Erik Gustaf, f. 1736, f 1808. Assessor i Vasa hofrätt

1775, lagman i Karelska lagsagan 1776. 303, 321.
Stålhandske, Mauritz, f. 1708, f 1779. Aktuarie i Åbo hofrätt, häradsh.

i Virmo o. Masku härader 1741. 42, 77, 78, 279, 283, 303, 308,
314, 316, 321.

Standerna, se. Riksdagen.
Stöld. 342.
Sund, Henrik, f. 1733, + 1797. Mag. 1760, kapellan i Kemi 1767,

kyrkoh. i Utsjoki 1782, i Ijo 1793. 101, 165.
Sund, socken. 314.
Sandelin, Jonatan, f. 1747, f 1789. Mag. 1772, brukspredikant i

Koskis 1773, kapellan i Nystad 1778. 240, 316.
Svebilius, Marg. Maria, r 1809. Qift med kyrkoh. Pehr Svebilius.

131.
Svebilius, Pehr, f. 1713, f 1765. Kyrkoh. i Föglö 1759. 123.
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Svederus. Tenlenius.

Svederus, Magnus, f. 1748, f 1836. Akademiebokhandlare i Uppsala
1769, prästvigd o. domkyrkosyssloman 1789, fältprost 1809. 285.

Svedjande. 155, 156.
Sverige. 5, 33, 39, 48, 69, 84, 85, 95, 100, 107, 140, 162, 192, 232,

234, 274, 275, 280, 281.
Sylvanus, Anders, f. 1718, f 1786. Kapellan 1780 i Jomala. 66, 336.
Sylvius, Carl Gustaf, f. 1741, y 1822. Mag. 1766. Assessor i Åbo

hofrätt 1794, hofrättsråd 1800, vicepresident 1811, adlad 1816:
Feuerstern. 113.

Synnerberg, Jon., f. 1729, f 1803. Notarie i Åbo hofrätt, häradsh. i
Uleåborgs södra fögderi 1765. 67.

Synnerberg, Sven Fredr., f. 1740, t 1804. Ausk. i Åbo hofrätt 1757,
politieborgm. i Åbo, tit. lagman 1796. 192, 304, 308.

Sädespris. 181, 205, 267, 295, 306.
Säkylä, socken. 224, 336.
Sällskapslifvet. 262, 265, 267, 329, 333.
Sääksmäki, socken. 47, 66, 71, 75, 84, 110, 191, 327, 335.

Talander. Kämnär. 158.
Tallberg, Henrik, f. 1727, f 1779. Student 1745. Medlem af akad.

orkestern. 258.
Tallqvist. Präst. 250.
Tallqvist, Henrik, f. 1712, t 1769. Kapellan i Sammatti (Karislojo).

170.
Tammela, socken. 57, 84, 89, 122, 124, 191, 194, 195, 235, 241,

246, 247, 250, 256, 257, 275, 299, 332, 337.
Tammelin. 93.
Tammelin. Fru. 83.
Tammelin. Kapten. 78.
Taube, Joh. Reinh., f. 1706, 1777. Öfverstelöjtnant. 255.
Tavastehus. 91, 114, 118, 136, 191, 213, 218, 241, 249, 275, 295:

297, 336.
Tavastehus län. 321.
Tavastkyro, socken. 155, 182, 240.
Tavastland. 338, 343.
Tavastländska nation. 96.
Tecklenius, Math., f. 1726, f 1791. Kapellan i Sottunga 1782. 131
Teisko, kapell. 294.
Tenala, socken. 158, 163, 169, 180, 320, 335.
Tengström (Tängström), Joh., f. 1722. Mag. 1751, sockneadj. i Gamla

karleby 1753. 118, 149.
Tenlenius. Präst. 241.
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Tenlenius. Tunceus.

Tenlenius, Gabr., f 1774. Kapellan i Alastaro 1744, kyrkoh. i Janak-
kala 1770. 169.

Teologieadjunkter. 159, 161, 170.
Tcologiedoktors titel, benådande med. 332.
Teologieprofession. 11, 100, 105, 118, 128, 149, 267, 332.
Tersner, Mikael, f 1782. Hette egentligen Nochterus, men kallade

sig sedän 1772 Tersner, sockneadj. i Kyrkslatt 1778. 294, 305.
Tessin, Carl Gustaf, f. 1695, f 1770. Diplomat, rikskansliråd 1742,

Åbo akademis kansler 1745—61, president i krigskollegium och
kanslipresident 1747, grefve. 3,4, 7, 14, 25—27, 38, 39, 95, 138,
148, 200.

Thoren, Henr., \ 1772. Sockneadj. i Lojo, ofta suspenderad. 89,
188, 191, 229, 236, 239.

Thoren, Thomas, f. 1723, f 1799. Sockneadj. i Sääksmäki 1765, ka-
pellan i.Hattula 1783, i Sääksmäki 1788. 71, 75.

Thormarck, And. Hjälppräst i Ruovesi, sedän i Sahalaks. 169.
Thurin. Student. 240.
Tidgren (Tidegren), Gabr., f. 1743, f 1788. Mag. 1769. Consist.

amanuens 1777, adj. i filos. fak. 1781, prof. 1784. 323, 340.
Tidningar. 201, 210, 222, 286; 296, 330, 334.
Tihlman. Handlande i Åbo. 198.
Tilenius, Johan, f 1765. Komminister vid Själö hospital 1739. 102.
Tilenius, Simon, f. 1733, f 1807. Kapellan i Merimasku 1772. 250.
Tillcenius, se Tilenius.
Tillander, Joh., f 1769. Prof. i teol. i Åbo 1750, domprost i Vexiö

1762. 12.
Timenius, Joh., d. ä., f 1777. Kapellan i Pargas 1734. 82, 302.
Timenius, Joh., d. y. Kapellan i Pargas 1778, afsatt för liderlighet

1783. 57, 63, 66, 82, 310, 325.
Timm, Agata Kristina, f. 1745, f 1796. Qift 1778 med kyrkoh. Johan

Pihlman, f. 1733, \ 1811. 302, 312.
Timm, Maria Helena, f. 1744, f 1763. Gift 1762 med prof. Martin

Johan Wallenius. 42.
Tobaksfabriken i Åbo. 189.
Tobaksrökande, disp. ang. 301.
Tolpo, Mårten, f. 1726, f 1805. Mag. 1751, kyrkoh. i Kjulo 1757, i

Birkkala 1789. 90, 114, 170, 241, 287, 298, 342.
Tolpo, Nils, f 1761. Vicehäradsh. o. vicenotarie i Åbo hofrätt 1751,

häradshöfding i Pikis o. Hallikko domsaga 1760. 36.
Trapp, Kristian, f. 1712, f 1762. Råd- och handelsman i Åbo, riks-

dagsman. 22.
Trädplantering, se Växtodling.
Tunceus, Olof, f. 1708, f 1770. Kapellan i Vörå 1740. 75, 207.
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Turdin. Wacklin.

Turdin, Nic., f. 1720, y 1799. Mag. 1748, docens o. kollektor i Åbo
1756, konrektor 1759, rektor 1775. 48, 49, 60, 75, 76.

Tuwen (Tuween), Erik. t 1766, 45 är gammal. Dim. 1733 från Borgå
gymnasium för alt bege sig tili Uppsala, där hän var Linnes lär-
junge. Hist. natur, et botanices demonstrator i Stockholm 1761. 21.

Tyrvis, socken. 131, 194, 200, 207, 240, 251, 325, 335.
Tängström, se Tehgström.
Töfsala, socken, 62, 67, 83, 87, 182, 227, 232, 235, 245, 274, 287,

303, 336.
Törne. Tomas v., f. 1733, j 1788. Protonotarie i Åbo hofr., häradsh.

i Lill-Savolax domsaga 1774, afsked 1781. 227.
Törnqvist, Joh., t 1783. Mag. 1772, docens, kollektor i Åbo 1775,

lektor 1781. 246, 260, 309.
Törnudd. Student. 236, 239.

Uleäborg (Uhle.ä). 52, 57, 63, 65, 75, 97, 102, 127, 131, 139, 145,
180, 189, 201, 204, 207, 218, 236, 237, 252, 285, 299, 320, 327, 328,
331, 341.

Ulfsby, socken. 63, 66, 127, 130, 175, 186.
Ullner, Isak, f. 1710, f 1793. Kyrkoh. i Lemo 1768. 183.
Ullner, Isak, f. 1737. Följde med häradsh. Didron 1761, var vice-

häradsh. 1767. 126.
Ullner, Karl, f. 1738, t 1801. Justitieborgmästare i Åbo, borgmästare

i Stockholm 1791. Qift l:o med Elisabet Margr. Enesköld, t 1778;
2:o med Kat. Bergqvist, f. 1744, r 1788. 229, 308, 309.

Universitetet i Åbo, se Åbo akademi o. Consistorium academicum.
Uppfostringskommissionen, kungl. 218, 241.
Uppsala. 2,6, 8, 28, 85, 157, 177, 285.
Uppsala akademi. 5,8, 18, 98, 108, 120, 167, 176, 254, 259.
Urdiala, socken. 275, 289, 326.
Uskela, socken. 89, 127, 180, 312.
Utsjoki, socken. 70, 101.
Utter, Isak, f. 1743, f 18 12- Mag. 1766, sockneadj. i Orivesi, men

afsatt för förmenta villosatser 1778, darefter bokhandlare i Stock-
holm. 275, 276, 280, 283, 284, 289, 294, 299, 325.

Utter, Jakob, f. 1732, f 1802. Mag. 1760, predikant i Kakskerta 1769,
kapellan i Kiukkais 1772, kyrkoh. i Eura 1800. 111, 163, 180, 245.

Utter, Joh., f. 1728, t 1809. Kapellan i Orivesi 1765, i Tyrvis 1774,
kyrkoh. i Längelmäki 1788. 63, 107, 240, 241, 335.

Wacklin, Sam., f. 1710, f 1780. Slottspred. i Åbo 1735, kyrkoh. i
Laihela 1746. 127, 131, 136.
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Wagnbeck. Vampula.

Wagnbeck (Vagenbeck), And., f 1778. Kapellan i Eura (Honkilaks)
1763, i Loimijoki 1769. 163, 313.

Wahls testamentsfond. 40, 149.
Wahlström. Pedell. 307.
Vahto, kapeli. 178, 275.
Waldstedt (Walstedt), Joh., f. 1729, j 1814. Kapellansadj. i Nädendal

1761, kapellan i Tyrvis. 169.
Walheim. Auditör. 229.
Wall, en ört. 25.
Walleen, Erik, se Wallenius, Erik.
Wallin, Jeremias, se Wallenius, Jeremias.
Wallenius, Erik, f. 1713, j 1772, Kyrkoh. i Rimito, 180, 235.
Wallenius, Erik, f. 1734, f 1818. Kallade sig Wallien, assessor i

Åbo hofrätt 1773, hofrättsråd 1793, ledamot af högsta domst. 1799
—lBO9, vicepresident 1799. 289, 300.

Wallenius, Jeremias, f. 1693, t 1772. Assessor i Åbo hofrätt 1737,
adlad 1743: Wallen, landshöfding i Åbo o. B:borgs län 1757, i
Nyköpings län 1769. 19, 36, 44, 86, 108, 126, 130, 139, 143,
149.

Wallenius, Jeremias, f. 1717, t 1787. Sockneadj. i Vesilax 1738,
kapellan där 1744, kyrkoherde i Birkkala 1766. 69, 125, 239.

Wallenius, Katarina, f. 1709, t 1'759 i Åbo. Systcr tili prof. Martin
Jofi. Wallenius. 16.

Wallenius, Martin Johan, f. 1731, t 1773. Mateseos. prof. i Åbo
1758. Gift l:o 1762 med Maria Helena Timm, r 1763, 2:o
1764 med Renata Frosterus. 16, 42—44, 72, 125, 132, 151, 195,
196, 205, 210, 241, 246, 309.

Wallenstjerna, And. Joh., f. 1747, t 1775. Ekestubbesk stipendiat,
auskultant i Åbo hofrätt, e. o. kanslist 1762, vicenotarie. 138.

Wallenstjerna, Ulrik, lagman, f 1772. 152, 191, 192.
Wallenström, Carl, j 1772. Kapellan pä Kustö 1760. 226.
Wallenström, Maria, f. Fridin 1719, f 1796. Qift med kapellan Carl

Wallenström. 240.
Wallin. Präst. , 205, 206.
Wallin, Israel, f. 1722, f 1793. Mag. 1751, kyrkoh. i Kumlinge 1776.

118, 237, 238.
Wallwijk, Margareta von, f. Medeen, y 1791. Qift med major Nils

Fredrik von Wallwijk. 182.
Wallwijk, Nils Fredrik von, f. 1715, I 1788. Kapten vid Åbo läns

regemente 1751, major 1760, öfverstelöjtnant 1772, gift med Marg.
Medeen, t 1791. 182, 289.

Walstedt, se Waldstedt.
Vampula, kapell. 246.
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Vandel. Westzynthius.

Vandel, okristlig, 226.
Vanhalinna, gård i Lundo. 163.
Wanochius, Abrah., f 1773. Mag. 1763, sockneadj. i Kangasala 1772.

251.
Wargentin, Peter Vilhelm, f. 1717, j 1783. Docent och adj. vid

Uppsala akademi, sekreterare 1749 1 Vetenskapsakademin i Stock-
holm. 148.

Vartsala. 194.
Vasa. 40, 63, 66, 70, 74, 80, 85, 89, 102, 110, 128, 134—136, 138,

145, 229, 234, 236, 237, 313, 320, 328.
Vasa hofrätt. 321.
Wechter, Esaias, f. 1729, t 1794. Advokatfiskal i Åbo hofrätt 1775.

159, 229.
Weckman, Josef, f. 1724, t 1792. Sockneadj. i Lemo 1747, kapellan

i Nådendal 1765, i Pikis 1782. 63, 89, 107, 304.
Wegelius. Mag. 204, 207.
Wegelius. Präst. 57, 65, 69.
Wegelius, David, f 1806. Kyrkoh. i Vesilaks. 170.
Wegelius (Wigelius), Henrik, f. 1735, t 1791. Mag. 1757, kyrkoh. i

Utsjoki o. Enare 1758, 1 Lillkyro 1765, erhöll 1787 teol. prof.
namn. 65, 241, 327.

Wegelius, Jakob, f. 1748, f 1778. Mag. 1769, konrektor 1 Vasa 1775.
328.

Wegelius, Joh., f. 1737, f 1812. Kapellan i Kemiträsk 1765, kyrkoh.
där 1779. 341.

Vejde, en ört. 21.
Welin, Hedvig Kristina, f. Tolpo, f 1789. Gift med kyrkoh. Joh.

Welin. 90.
Welin, Johan, f. 1728, t 1765. Kyrkoh. 1 Vänä. 59, 65, 80, 90, 149.
Welin, Kristian, f. 1708, t 1771. Kyrkoh. 1 Tyrvis 1756. 207.
Welonius, Gabr., f. 1730, t 1793. Mag. 1757, predikant vid yllefabr.

1 Åbo 1766, koralis 1 Åbo 1769, kyrkoherde 1 Kyrkslätt 1779.
138, 158, 186, 280, 299, 335.

Wenian, Carl Gustaf, f. 1740, f 1803. Mag. 1766, docens 1768,
kyrkoherde i Kimito 1776. 151, 212, 291.

Wemo, socken. 152, 172, 192, 201, 206, 245, 288.
Werander, Carl Gustaf, f. 1705,f 1771. Mag. 1726,kyrkoh. vid finska

församlingen 1 Stockholm, teol. doktor 1768. 80, 85, 89, 110, 129.
Vesilaks, socken. 69, 155, 170, 202.
Westzynthius Präst. 205, 241.
Westzynthius, Johan, f. 1734, j 1804. Konrektor vid Vasa skola

1759, kyrkoh. 1 Pyhäjoki 1774, teol. doktor 1793. 128, 134, 135,
163, 169, 201.
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Westzynthius. Woltemat.

Westzynthius, Olof, f. 1726 (?), -f. 1781. Mag. 1754, kyrkoh. i Kajana
1764. 287, 294, 327, 339.

Vetenskapsakademin i Stockholm. 2, 4—6, 23, 24, 38.
Vetil, socken. 267, 305, 327.
Wetterblad, And., f 1774. Student 1738, magister 1743, docens

1746, kurator för österbottningarna 1748, arkidiakon 1750, rektor i
Åbo skola 1765. 28. 60. 61, .64, 66, 70, 75—77, 79, 99, 100, 110,
140, 195, 205, 208, 209, 224, 229, 247.

’

Wetterhoff, And. Georg, f. 1707, f 1772. Kapten vid Åbo regem.
Qift l:o 1735 med Magdalena Elis. von Kirchen, f 1738; 2:o
1746 med Ulrika Stjernvall, f 1774. 192.

Viborg. 162.
Vichtis, socken. 251, 275.
Widberg, Johan. Mässpräst vid Åbo domkyrka. 66, 154, 169, 180.
Widell, Joh., f. 1734, f 1789. Kapellan i Karislojo 1771, i Kisko

1785. 180.
Widenius, Efraim, f. 1748, j 1798. Adj. hos sin far i Halikko 1771,

mag. 1772, kapellan i Dragsfjärd 1785. 234.
Widenius, Erik, f. 1708, f 1780. Kyrkoh. i Halikko 1751. 234, 302.
Widlund, Birger, f, 1731, j 1784. Mag. 1754, sockneadj. i Vasa 1767.

63, 66.
Widqwist, Pehr, j- 1798. Kyrkoh. i Lokalaks 1771. 335.
Wigelius, se Wegelius.
Wijkman, se Wikman.
Wikman, Balthasar, j 1764. Kapellan 1 Pusula 1744. 49.
Wikman, Israel, f. 1738, f 1810. Sockneadj. 1 Nyby (S:t Martens)

1771. 250.
Vikom, egendom i Nagu. 182.
Willebrand, Karl Johan. f. 1730, f 1810 1 Nousis. Kapten vid Åbo

läns inf. regem. 1770, raajor. Gift l:o 1755 med Agnes Lillje-
stjerna, f 1776; 2:o med Birgitta Kristina Ross, f 1828. 274,
283, 286, 300.

Winqvist. 64.
Winqvist, Fredrik, f. 1739, j .1778. Kapellanssubstitut 1 Pikis. 319.
Wirberg, Math., f. 1722 (?), f 1789. Sockneadj. i Akkas 1773.

201, 315.
Wirmo, socken. 16, 17, 123, 175, 182, 188, 193, 204, 224, 299, 336.
Wirzenius, Anders, f. 1713, j 1804. Sockneadj. 1732, kapellan 1743

o. kyrkoh. 1772 1 Tyrvis. 1.31, 194, 200, 240, 323, 325.
Wirzenius, Daniel. Vicepastor i Åbo. 170, 187, 188, 191, 271,

275, 309.
Woltemat, Henrik Julius, f. 1723, f 1765. Docens 1 historia 1 Upp-

sala på 1740-talet. Erhöll titel af kammarråd. 3—9.
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Wrang. Åbo.

Wrang, Johan, f 1784. Kollega i Åbo 1757, 48, 49, 66, 75, 205,
225, 241, 248, 258.

Wdlström. Orgelbyggare. 242, 248.
Vänä, socken. 59, 65, 75, 90, 91, 102, 114, 118, 136, 149, 335.
Väderlek, se Meteorologiska observationer.
Västergötland. 106.
Växter, rekvisition af. 18, 21, 30, 58, 108, 234, 256.
Växtligheten, se Årsväxten.
Växtodling. 22, 24, 26, 31, 38, 39, 69, 72, 108, 157, 176, 177.
Vörä, socken. 204, 207, 309.

Ylenius, Henr., f. 1705, j 1786. Kapellan i Masku 1731. 235.
Ylenius, Henr. Joh., f. 1736, t 1815. Prästvigd 1763, kapellan efter

fadern i Masku 1786. 235, 287, 336.
Ylikylä, gård pä Hirvensalo ö vid Åbo. 126, 278.
Ylistaro, socken. 59, 63, 102, 108, 118, 122.
Vilenius, se Ylenius.
Ypenius, Jakob, f. 1744, f 1795. Sockneadj. i Tavastkyro 1776. 240.
Ytter, Joh., J 1805. Student 1763, kyrkoh. i Riga. 111, 126, 274, 297.

Zelonius, Joh., j 1773. Kapellan i Brunkkala (under Lundo) 1742. 180,
229, 232.

Zidbeck, Carl, f. 1712, f 1777. Kyrkoh. i T:hus 1744, i Somero 1751.
84, 89, 101, 102, 107, 175, 270, 274.

Zidbeck, Lars Joh., f. 1742, | 1785. Prästvigd 1766, sockneadj. 1770
och kapellan 1773 i S:t Marie. 146, 163, 191.

Ziden (Siden), Jakob, f. 1715, f 1771. Mag. 1748, bat. pred. vid
B;borgs regemente 1759, kyrkoherde i Jomala 1770. 89, 114, 237.

Ziden, Kristina Juliana, f. Enholm 1729, f 1799. Qift med kyrkoh.
Jakob Ziden. 240.

Zimmerman. T. f. akademievaktmästare. 146, 248.
Zimmerman, Benedikt, f. 1741, f 1807. Mag. 1762, predikant o.

regerrientspastor vid Österb. reg. 1763. 144, 327.
Zimmerman, Henrik, f. 1713, f 1771. Mag. 1738, kyrkoh. i Kemi

1757. 247.
Zimmerman, Margreta, f. Carlborg. Qift med kyrkoh. Henr. Zimmer-

man i hans 2:dra gifte. 247.
Zweigberg (Zweiberg), Frid. Joh., f. 1722. Mag. 1754, kapellan i

Hausjärvi 1760, afsatt genom hofrättsdom 1769. 158, 162.

Åbo. 1,3, 4,7, 8, 10, 26, 34, 35, 48, 52, 58, 60, 66. 68, 78, 80, 81,
83, 91, 100, 108, 115, 128, 131, 136, 137, 150, 152, 155, 157, 159,
163, 176, 183, 186, 188, 189, 191, 201, 202, 206, 212, 222, 226,
229, 231, 235, 236, 241, 242, 248, 252, 254, 262, 265, 278, 292,
294, -299, 300, 304, 308, 311, 314, 326, 328, 334, 343.
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Åbo akademi. Östermark.

Åbo akademi. 1,3, 4,6, 7,9, 13, 15, 20, 34—36, 41, 52, 53, 59,64,
86, 88, 91, 96, 98, 103, 108, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125,
128, 130, 132, 133, 136, 138, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 153,
159, 160, 167, 170, 181, 193, 206, 214, 216, 236, 240, 246, 248,
258, 270, 281, 284, 301, 319, 320, 323, 324, 328, 332, 343.

Åbo akademie-trädgård. 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31 —38, 43, 51, 72,
78, 91, 93, 116, 130, 133, 137, 157, 159, 167, 172, 173, 177,
181, 197, 215, 216, 218, 222, 233, 234, 259, 278, 279.

Åbo domkyrka. 242, 254.
Åbo hofrätt. 52, 67, 71, 120, 136, 158, 161, 164, 165, 174, 182, 192,

226, 227, 229, 232, 262, 263, 266, 273, 280, 287, 314.
Åbo lasarett. 231.
Åbo läns infanteriregemente. 255, 290, 300, 315.
Åbo lärda societet. 210, 223, 224, 330.
Åbo skolor. 48, 49, 60, 61, 64, 66, 70, 75, 76, 79, 80, 91, 99, 100,

110, 114, 115, 122, 140, 225, 235, 241, 243, 248, 260, 320.
Åbo stift. 10, 132, 200, 302.
Åbo Tidningar, se Tidningar.
Ahlström, Joh., f. 1748, t 1819. Prästvigd 1769, kyrkoh. i Kyrkslätt

1804. 165, 241.
Ahman, se. Åman.
Åkerlund, Johannes, f. 1746, j 1825. Prästvigd 1775, kapellan i Sievi

1785. 313,

Åland. 47, 51, 66, 67, 71, 93, 117, 123, 131, 132, 157, 174, 190,
192, 204, 237, 302, 306, 314.

Ålands haf. 230, 233.
Ålström, se Ahlström.
Åman (Ahman), Johan, f. 1744, j 1831. Kapellan i Bromarf 1775,

kyrkoh. i Ingä 1799. 163, 212.
Aminne i Halikko. 227.
Årsväxten. 171, 177, 178, 181, 205, 248, 252, 256, 263, 276, 282,

289, 295, 320, 334, 338, 342.
Åskslag. 83.

Ängs- och trädgårdsmaskar. 86, 171, 338, 343.

Öfverberg, Herman, f. 1736. Student. 67.
Österbotten. 60, 91, 103, 146, 158, 193, 237, 298, 302, 312, 318,

343.
Österbottens regemente. 228, 255.
Österbottniska nation. 28, 42, 80, 209, 252, 281, 313.
Östermark, socken. 102.
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SVENSKA LITTERATURSALLSKAPETS
hittills utgivna skrifter:

Tom
I. H. G. Porthans bref till M. Calonius. 1, utg. av W. Lagus.

341 + 68 sid., tr. 1886 8: —

II. *F6rhandlingar och Uppsatser 1. (Langre upsatser av Estlander,
Lagus och Schybergson.) —62+112 sid., tr. 1887 2: 50

III. Finlands territoriala forsamlingars alder, utbildning och utgre-
ning intill 1885 ars utgang, av K. G. Leinberg. — 159 sid.,
tr. 1887 3: -

IV. Borgarestandets Protokoll vid Borga landtdag 1809, utg. av
Elis Lagerblad. — 411 sid., tr. 1887 8: —

V. H. 0. Porthans bref till M. Calonius. 2, utg. av W. Lagus. -

263 + 106 sid., tr. 1887 8: -
VI. *F6rhandlingar och Uppsatser 2. (Langre uppsatser av Estlander,

Frosterus, Lagus m. fl.) — 44 + 268 sid., tr. 1888 3: 75
VII. Ordbok ofver estlandsk-svenska dialekterna, av A. O. Freu-

denthal och H. A. Vendell. — 328 sid., tr. 1888 6: -

VIII. *Historiskt-politiska anteckningar af H. F. Adlercreutz. 1743—
1796, utg. av Elis Lagerblad. — 185 sid, tr. 1888 3: -

IX. *Forhandlingar och Uppsatser 3. (Langre uppsatser av Th.
Westrin, Freudenthal, Schybergsonm.fi.)—40 + 318 sid., tr. 1889 4: -

X. *Reseanteckningar av P. J. Bladh och C. F. Hornstedt, utg. av
J. 0. I. Rancken och Elis Lagerblad. — 176 sid, tr. 1889. ... 3: -

XL 1 —7. Abo akademis studentmatrikel, av W. Lagus. — 1,439 sid,
tr. 1890.. 20:-

XII. VSramalet, ljud- och formlara, ordlistamed register, sprakprof,
av A. O. Freudenthal. — 200 sid, tr. 1890 3: 50

XIII. *F6rhandlingar och Uppsatser 4. (Langre uppsatser av Schy-
bergson, Hultin, Vendell m. fl.) — 34 + 136 sid, tr. 1890. .. . 3: -

XIV. De finska klostrens historia, av K. G. Leinberg. — 509 sid,
tr. 1890... 4: —

XV. *Helsingfors stads historia fran 1640 till stora ofreden, av Erik
Ehrstrom. — 171 sid, tr. 1890 3: 50

XVI. *Abo universitets lardomshistoria. 1. Medicinen, av L. W. Fager-
lund och Robert Tigerstedt. — 216 sid, tr. 1890 3: 50

XVII. *Abo universitets lardomshistoria. 2. Juridiken, av Axel Liljen-
strand. — 94 sid, tr. 1890 2: 50

XVIII. *F6rhandlingaf och Uppsatser 5. (Langre uppsatser av Frosterus,
Schybergson, Leinberg, Nordmann m. fl.) —45 +.218 sid, tr.1891 3: 50

XIX. :iAbo universitets lardomshistoria. 3. Historien, av M. G. Schy-
bergson. — 168 sid, tr. 1891 3: —

XX. *F6rhandlingar och Uppsatser 6. (Langre uppsatser av Gustafsson,
W. Lagus, Elfving m. fl.) — 108 + 121 sid, tr. 1892 2: 50

XXI. Katalog ofver den svenska litteraturen i Finland samt darstades
utkomna arbeten pa framfnande sprak 1886—1890. Uppgjord
av H. Bergroth. — 175 sid, tr. 1892 3: -

XXII Finska prasterskapets besvar och Kongl. majestats darpa gifna
resulotioner. Fran slutet av 1620-talet intill stora ofredens slut.
Samlade av K. G. Leinberg..— 474 sid, tr. 1892 8: -



XXI .

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

*Abo universitets lardomshistoria. 4. Teologin, forra delen,
av Herman Rabergh. — 187 sid., tr. 1893

*F6rhandlingar och Uppsatser 7. (Langre uppsatser av J. E.
Stromborg,R. Hausen, P. Nordman m. fl.)—72 + 137 sid., tr. 1893
Bondestandets Protokoll vid Borga landtdag 1809, utgivna
av Elis Lagerblad. — 282 sid., tr. 1894

*Abo universitets lardomshistoria. 5. Fiologin, av I. A. Hei-
kel. — 334 sid., tr. 1894
Johan Henrik Kellgrens Bref till Abraham Niclas Clewberg,
utgivna av Henrik Schiick. — 39 + 136 + 19 sid., tr. 1894 . .

*F6rhandlingar och Uppsatser 8. (Langre uppsatser av E.
Lagerblad, E. W. Bergman, C. G. Estlander, R. Hausen och
M. G. Schybergson.) — 47 + 288 sid., tr. 1895
Ostgotalagen med forklaringar, av A. O. Freudenthal. — IV
+ 280 sid., tr. 1895

*F6rhandIingar och Uppsatser 9. (Langre uppsatser av E.
Lagus, W. Soderhjelm, G. Cygnaeus, A. Hultin och P. Nord-
mann.) — 50 + 336 sid., tr. 1895
Jons Buddes bok. En handskrift fran Nadendals kloster,
utgiven genom O. F. Hultman. — XXII + 256 sid., tr. 1895 . .

*Abo universitets lardomshistoria. 6. Naturalhistorien, av
Otto E. A. Hjelt. — IV + 446 sid, tr. 1897

*Raseborgs slotts historia, av Torsten Hartman. — 155 sid,
tr. 1897

*F6rhandlingar och Uppsatser 10. (Langre uppsatser av G.
Cygnsus, K- G. Leinberg, C. G. Estlander och E. Lagus.) —

82 + 194 sid, tr. 1897
Katalog ofver den svenska litteraturen i Finland samt
arbeten af inhemska forfattare pa frammande sprak 1891—
1895. Uppgjord av Yrjo Hirn. — 266 sid, tr. 1897. .......

*F6rhandlingar och Uppsatser 11. (Langre uppsatser av I.
A. Heikel, G. Frosterus och Yrjo Hirn.) — 69 + 216 + 33 sid,
tr. 1898

*Abo universitets lardomshistoria. 7. Matematiken och fysi-
ken, av K. F. Slotte. — 293 sid, tr. 1898
Bref fran Henrik Gabriel Porthan till samtida, utgivna av
Ernst Lagus. — 360 sid, tr. 1898

*Forhandlingar och Uppsatser 12. (Langre uppsatser av Carl
v. Bonsdorff och Hj. Appelqvist.) — 71 + 192 + 11 sid, tr. 1899
Prastestandets Protokoll vid Borga landtdag ar 1809 jamte
Handlingar rorande landtdagen, utgivna av Elis Lagerblad.
— 586 sid, tr. 1899

*Finlands svenska vitterhet. 1. Jakob Tengstroms vittra
skrifter i urval med en lefnadsteckning, av M. G. Schy-
bergson. — CLIX + 280 sid, tr. 1899

*Abo universitets lardomshistoria. 8. Kemien, av Robert
Tigerstedt. — 210 sid, tr. 1899
En samling ofversattningar och bearbetningar fran romer-
ske och franske forfattare. Utgivningen ombesorjd av T. S.
Dillner. — XX + 145 sid, tr. 1899

*Dagbok, ford under kriget i Finland 1788—1790 av audi-
toren C. C. Ekman, utgiven av Reinh. Hausen. —XI + 266 sid,
tr. 1900 :

*F6rhandlingar och Uppsatser 13. (Langre uppsatser av V. T.
Rosenqvist, W. Soderhjelm och C. v. Bonsdorff.) — 45 + 254
sid, tr. 1900

*Karl August Tavaststjerna. En levnadsteckning av Werner
Soderhjelm. — 324 sid, tr. 1900
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*F6rhandlingar och Uppsatser 14. (Langre uppsatscr av R. F.
von Willebrand, C. v. Bonsdorff och G. Castren.) — LXXXI
+ 244 sid., tr. 1901

*Finlands svenska vitterhet. 2. Mikael Choraei valda dikter
med en lefnadsteckning, av Ernst Lagus. — CXC + 261 sid.,
tr. 1901 '

XLIX. *En ideernas man. Biografi over August Fredrik Soldan, av
Juhani Aho. — 421 sid., tr. 1901

L. *Abo universitets lardomshistoria. 9. Teologin, senare
delen, av Herman Rabergh. — 229 sid., tr. 1902

LI. *F6rhandlingar och Uppsatser 15. (Langre uppsatser av P.
Nordmann, A. O. Freudenthal, J. Ahrenberg, Z. Schalin och
O. Grotenfelt.) — LXIX + 243 sid., tr. 1902

LII. *Finlands svenska vitterhet. 3. Valda skrifter af Jakob
Frese med en teckning af hans lefnad och skaldskap,
av Arvid Hultin. — CXIX+ 218 sid., tr. 1902

' LIII. Katalog ofver Den svenska litteraturen i Finland samt arbe-
ten pa frammande sprak af finlandske forfattare eller
utgifna i Finland 1896—1900. Utarbetad av H. Bergroth.
— 302 sid., tr. 1902

LIV. *Torsten Rudeen. Ett bidrag till karolinska tidens litteratur
och iardomshistoria, av Arvid Hultin.—IV + 276 sid., tr. 1902

LV. M. Calonii bref till H. G. Porthan, utgivna av W. Lagus. —

XI + 449 + 91 sid., tr. 1902
LVI. *F6rhandlingar och Uppsatser 16. — 1902. (Langre uppsat-

ser av H. Pipping, R. Nordenstreng, O. Grotenfelt, A. Hultin,
K. G Leinberg.) — LXVII + 236 sid., tr. 1903. .

LVII. *Bref, tal och andra skrifter af Mikael Chorffius, utgivna av
Ernst Lagus. — VIII + 400 sid., tr. 1903

LVIII. *SkiIdring af krigshandelserna i Oster- och Vasterbotten
1808—1809, av C. J. Ljunggren. — III + 153 sid., tr. 1903

LIX. Bidrag till Eddametriken, av Hugo Pipping. — 118 sid., tr. 1903
LX. *Per Brahe. Illustrerad levnadsteckning, forfattad av P. Nordmann.

— 520 sid., tr. 1903
LXI. Joh. Ludv. Runeberg, hans lif och hans diktning I, av Werner

Soderhjelm. — 468 sid., tr. 1904
LXII. *Joh. Ludv. Runebergs hundraarsminne. Festskrift 5 febr.

1904. — 441 sid., tr. 1904
LXIII. *F6rhandlingar och Uppsatser 17.—1903. (Langre uppsatser av

M. G. Schybergson, Gunnar Castren, Z. Schalin, F. Gustafsson,
R. F. von Willebrand, K. G. Leinberg och G. A. Nordman.)

- LXIII + 408 sid., tr. 1904
LXIV. Ordbok over de ostsvenska dialekterna,av Herman Vendell.

Forsta haftet. — XLII + 280 sid., tr. 1904..
LXV. *Finlands svenska vitterhet. 4. Den svenska vitterheten i

Finland under stormaktstiden 1640—1720, ay, Arvid Hultin.
— CCLXXXVIII + 230 sid., tr. 1904 . .'.,','

LXVI. Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, anyo utgiven av Fredr.
Elfving och GeorgSchauman. Forsta delen. Med en inledning
av Georg Schauman. — LI + 400 sid., tr. 1904

Ridderskapets och Adelns Protokoll vid Borga landtdag
1809, utgivna av Elis Lagerblad. — 454 sid., tr. 1905

Torhandlingar och Uppsatser 18. — 1904. (Langre uppsatser
av W. Soderhjelm, A. Hultin, M. G. Schybergson och O.
Andersson.) — XCVIII + 204 sid., tr. 1905

LXIX. Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgifna av
P. Nordmann. L Bref fran 1550—1650. — Stadens dombocker
1623—1639. — 252 sid., tr. 1905; ......,...'....:

4:-

4:-

8:-

3:-

4:^

2:1
3:-

6:-

6:-

10:-

4:-

7:-



LXX. *Bref och dagboksanteckningar af Georg August Wallin,
utgivna jamte en levnadsteckning avKnut Tallqvist. — CXXXIV
+ 366 sid., tr. 1905 5: -

LXXI. Ordbok over de ostsvenska dialekterna, av Herman Vendell.
Andra haftet. — 588 sid., tr. 1905 5: —

LXXI1. Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna av
P. Nordmann. II. Prosten Henrik Forsii biografi och skrifter.
— 129 sid., tr. 1906 2: —

LXXIII. *F6rhandlingar och Uppsatser 19. — 1905. (Langre upp-
satser av R. Tigerstedt, M. G. Schybergson, P. Nordmann,
A. Hultin, K. G. Leinberg och Yrjo Him.) — LXIV + 322
sid, tr. 1906 3:50

LXXIV. 1. Minnespenningar 8fver enskilda personer, fodda eller
verksamma i Finland, beskrivna av Mauritz Hallberg. —

154 sid, tr. 1906 3: —

LXXV. Ordbok over de ostsvenska dialekterna, av Herman Vendell.
Tredje haftet. — pp. 589—900, tr. 1906 5: —

LXXVI. Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna
av P. Nordmann. III. Bref fran 1651—1697. Stadens dom-
bocker 1639—1643. — 210 sid, tr. 1906 3: —

LXXVII. Joh. Ludv. Runeberg, hans lif och hans diktning II, av W.
Soderhjelm. — 558 sid, tr. 1906 7: -

LXXVIII. *F6rhandlingar och Uppsatser 20. — 1906. — (Langre upp-
satser av W. Ruin, R. Lagerborg, G. Heinricius, K. G. Lein-
berg och G. Castren.) — LXV + 397 sid, tr. 1907 4:

LXXIX. Ordbok over de ostsvenska dialekterna, av Herman Vendell.
Fjarde haftet. — pp. 901—1215 + 6 sid, tr. 1907

LXXX. *Abo universitets lardomshistoria. 10. Filosofin, av Th. Rein.
— 326 sid, tr. 1908

LXXXI. *F6rhandlingar och Uppsatser 21. — 1907. (Langre uppsatser
av E. Wrangel, Th. Westrin, G. Heinricius, J. G. Nikander,
L. F. la Cour, |K. G. Leinberg, Ossian Grotenfelt, W. Soder-
hjelm.) — LXXIV + 397 sid, tr. 1908

LXXXII. Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna av
P. Nordmann. IV. Bref fran 1714—1796. 228 sid, tr. 1908

LXXXIII. *Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning av M. G. Schy-
bergson. Forra delen. — XIII + 281 sid, tr. 1908

LXXXIV. Biografiska undersOkningar om Anders Chydenius, av
Georg Schauman. — XI + 645 sid, tr. 1908

LXXXV. *Sjukvard och lakare under kriget 1808—1809, av K. E.
Linden. — IX + 229 sid, tr. 1908

LXXXVI. Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna
av P. Nordmann. V. Gamla Helsingfors 1550—1640. —

184 sid, tr. 1908 3: -

LXXXVII. *Elias LOnnrots Svenska skrifter, utgivna av Jenny af Forselles.
I. Uppsatser och ofversattningar. — 355 sid, tr. 1908 .... 3: S

LXXXVIIL *F6rhandlingar och Uppsatser 22. — 1908. (Langre uppsatser
av G. Heinricius, A. Hultin, B. Sjoros.) — XCVIII + 210 sid,
tr. 1909 : 3: -

LXXXIX. *Josef Julius Wecksell. En studie av Arvid Morne. — 290
sid, tr. 1909 4:-

XC. *Svenska Litteratursailskapet i Finland 1885—1910. Minnes-
skrift den 5 februari 1910. 194+ 138 sid, tr. 1910 .... 4: -

XCI. *F6rhandlingar och Uppsatser 23. — 1909. (Langre upp-
satser av E. Westermarck, G. Heinricius och P. Nordmann.)
— XCIII + 233 sid, tr. 1910 3 :-



XCII. Studier i Nordisk fiologi. Utgivna genom Hugo Pipping.
Forsta bandet. Uppsatser av E. Liden, H. Pipping och R.
Saxen. — 53 + 24 + 183 sid., tr. 1910 3.

XCIII. Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, anyo utgiven av Fredr.
Elfving och Georg Schauman. Andra delen. Med ett forord
av Georg Schauman. — XI + 390 sid., tr. 1910 4:

XC1V. *Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria.
Ur odlingens havder under frihetstidens senare del, av
Arvid Hultin. — 384 sid., tr. 1910 5:

XCV. Studier i Nordisk fiologi. Utgivna genom Hugo Pipping.
Andra bandet. Uppsatser av JH. Pipping, T. E. Karsten, G.
Cederschiold, T. Torbiornsson, S. A. Korff, Hj. Lindroth och
R. Saxen. -- 25 + 47 + 13 + 7 + 40+10 + 13 + 16+12
+ 9 sid, tr. 1911 3:

XCVI. *F6rhandlingar och Uppsatser 24. — 1910. (Langre uppsatser
av Hj. Appelqvist, G. Heinricius, M. G. Schybergson, A. Lille,
R. Hausen, E. Lagus och E. Holmberg.) — CXLV + 201 sid.,
tr. 1911 3:

XCVII. *Generalregister till Svenska Litteratursallskapets i Finland
Forhandlingar 1885—1909, av Alexander Boldt. — 127 sid,
tr. 1911 2:

XCVIII. *Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning av M. G. Schy-
bergson. Senare delen. — VIII + 574 sid, tr. 1911 5:

XCIX. *Elias Lonnrots Svenska skrifter, utgivna av Jenny af For-
selles. II. Bref, anteckningar och reseskildringar. — XXX+
580 sid, tr. 1911 5:

C. *Historiska uppsatser. — X + 242 sid, tr. 191 1 3:
CI. *Skildringar fran Abo Akademi 1808—1828, av G. Heinricius.

— XII + 213 sid, tr. 1911 3:
CII. Brev fran Henrik Gabriel Porthan till samtida, utgivna av

Ernst Lagus. — VIII + 131 sid. stor 8:o, tr. 1912 3:
CIII. Studier i Nordisk fiologi. Utgivna genom Hugo Pipping.

Tredje bandet. Uppsatser av L. Fr. Laffler, Bruno Sjoros,
Nat. Beckman, Erik Noreen, Hj. Lindroth, H. Pipping och
Rolf Nordenstreng. — 65 + 6 + 16+12+6+ 9 + 4 + 32
+ 4+16 sid, tr. 1912 3:

CIV. Katalog ofver Den svenska litteraturen i Finland samt
arbeten pa frammande sprak af finlandske forfattare
eller utgifna i Finland 1901—1905. Utarbetad av Emil
Hasselblatt. — 369 sid, tr. 1912 4:

CV. *F6rhandlingar och Uppsatser 25. — 1911. (Langre uppsatser
av V. T. Rosenqvist, Arvid Hultin, Werner Soderhjelm, Reinh.
Hausen, Kurt Antell, A. A. A. Laitinen, Hugo Pipping och
Selma Lagerlof.) — CXXXIV + 303 sid, tr. 1912 4:

CVI. *Utdrag ur J. Grots brevvaxling med P. Pletnjov angaende
finska forhallanden vid medlet av 1800-talet. I. Over-
sattning av Walter Groundstroem. — XIV + 324 sid, tr. 1912 4

CVII. Slaktbok, utgiven av Atle Wilskman. 1:1. —4+156 sid.
stor 8:o, tr. 1912

CVIII. *Finska Kadettkaren och dess kamratskap, av G. A. Gripen-
berg. — XVI + 437 sid, tr. 1912 4:

CIX. *Anteckningar om Immanuel Ilmoni. Enligt bref och dag-
bocker af G. Heinricius. — XVI + 330 sid, tr. 1912 3

CX. Studier i Nordisk fiologi. Utgivna genom Hugo Pipping.
Fjarde bandet. Uppsatser av L. Fr. Laffler, Th. Hjelmqvist,
Hj. Lindroth, E. Noreen, Nat. Beckman. — 124 + 5 + 43
+ 2 + 5+18 + 59 sid, tr. 1913 3



CXI. *Finlands svenska vitterhet. 5. Gustaf Filip Creutz, av
Arvid Hultin. — IX + 383 + 117 sid., tr. 1913

CXII. *Forhandlingar och Uppsatser 26. — 1912. (Langre uppsatser
av Gunnar Castren, R. Hausen, A. Morne, Ruth Hedvall,
H. Hultin, J. Tegengren, C. Synnerberg och Y. Hirn.) —

LXXXVII + 368 sid., tr. 1913
CXIII. Studier i Nordisk fiologi. Utgivna genotn Hugo Pipping.

Femte bandet. Uppsatser av Birger Nerman, T. E. Karsten,
H. Bergroth, L. Fr. Laffler, Hugo Pipping. — 13 + 12 + 21
+ 52 + 95 +VII + 18 + 2 sid., tr. 1914

CXIV. Pehr Kalms brev till samtida. I. Pehr Kalms brev till C. F.
Mennander, utgivna av Otto E. A. Hjelt och Alb. Hastcsko. —

XIV + 398 sid., tr. 1914

OBS. De med * utmarkta tomerna hava utdelats at alia medlemmar,
de ovriga endast at stiftare.



Tillkännagivande.

Personer, som önska inträda i Svenska litteratursällskapet,
kanna anmäla sig hos Sällskapets skattmästare, professor A.
Wallensköld, Västm Hamngatan 5, ävensom hos dess ombudsmän
i landsorten. Sällskapets medlemmar fördelas i tre kategorier:
~stiftande medlemmar 1

, vilka inbetala 200 mark eller däratöver,
~ständiga medlemmar', vilka en gångför alla erlägga 100 mark,
samt ~årsmedlemmar“, vilka betala 10 mark årligen i tolv års
tid, varefter de överföras tili ständiga medlemmar. Ständiga med-
lemmar och årsmedlemmar kanna övergå tili stiftare genom att i
enlighet med en därför uppgjord tariff inbetala differensen mellon
stiftareavgiften 200 mark och det som de tidigare erlagt tili Säll-
skapet. Stiffande medlemmar äga rätt att erhålla samtliga ut-
kommande tomer av Sällskapets skrifter. Ständiga medlemmar
och årsmedlemmar få alla ~Förhandlingar och Uppsatser“ och på
särskild anhållan även skriftserien ~Studier i nordisk fiologi“, men
av de övriga skrifterna blott de mer popalära; dock kanna de
för halva priset fillösa sig även de andra skrifterna. Nyinträ-
dande striftande medlemmar erhålla ännu gratis några få förut
utkomna tomer, av vilka ett större antoi exemplar finnas i arkivet.
Rekvisitioner adresseras tili Sällskapets arkivarie, lektor Elis
Lagerblad, Helsingfors, Svenska normallyceum, Unionsgatan 2.

Med Svenska litteratursällskapet i Uppsala har överens-
kommelse ingåtts, att i detsamma mot erläggande av endast halv
avgift eller kr. 2: 75, jrostportot inberäknat, kanna inträda med-
lemmar av Svenska litteratursällskapet i Finland, vilka där-
igenom hiiva delaktiga av det i Sverige verkande Sällskapets
skrifter. Också äga rnedlemmarna av bägge Litteratursällskapen
rätt att för halva priset fillösa sig de båda Sällskapens äldre
skrifter, ifall det återstående lagret sådant medgiver. Ständiga
medlemmar av Uppsalasällskapet kanna Litteratursällskapets i
Finland medlemmar bliva, om de så önska, mot en avgift en
gång för alla av 50 kronor. Inträdessökande äga anmäla sig
hos lektor Lagerblad.












