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a'å min långt framskridna ålderdom icke tillåter mig hoppas att

hinna sträcka mina påbegynta och i Finska Vetenskaps-Societetens

Acter intagna Historiska Underrättelser om Boktryckeriet i Fin-

land till slutet af den tid, under hvilken detta lands två äldsta

Tryckerier voro i verksamhet, tror jag mig så mycket mindre

böra försumma att nu särskildt framlemna de bidrag jag samlat

till Historien om det tredje i ordningen, det i staden Wiborg

under Sveriges besittningstid inrättade, som svårigheterne vid

genomträngandet af det mörker, i hvilket största delen af allt

hvad denna Inrättning angår blifvit insvept, icke allenast genom

de krigshändelser, på hvilka Wiborgs läns läggande under Ryska

Kejsaredömet följde, utan ock genom flera sedermera inträffade

eldsvådor, jemte vanvård af de få äldre handlingar, som vid så-

dana tillfällen undgått förstöring, utan tvifvel skola med tiden

blifva allt större och större, om icke åtminstone det man ännu

derom vet, så ringa detta ock är, varder genom trycket undan-

draget den förgängelse, som merendels, förr eller sednare, blif-

ver handskrifna samlingars öde. Vid öfvervägande häraf fastade

jag ock redan den 27 April 1848 med några ord Societetens

uppmärksamhet på en af mig då uppvisad förteckning öfver be-

mäldta Boktryckeris mig bekanta alster, med åtagande att så snart

några dittill saknade, men troligen någonstädes ännu tillgängeliga

upplysningar i vissa delar af ämnet vunnits, söka bringa det sam-

lade förrådet af alla sådane i den form, att det kunde ifrån tryc-

ket utgifvas.



Att ifrågavarande Tryckeri är ett af de minst kJinda, som

någonsin funnits, och att dess fruktsamhet varit mycket inskränkt,

anmärktes då af mig och upprepas nu ånyo, emedan det afseende,

som de derifrån utgångna arbetens sällsynthet otvifvelaktigt förtje-

nar, utgör förnämsta stödet för mitt hopp att icke anses hafva gjort

mig en alldeles onödig möda. Ty änskönt Le Clercs bekanta

yttrande om sällsynta böcker, att ett utmärktare värde i dem äf-

ven är sällsynt, icke saknar grund då fråga är om innehållet,

kan deraf, eller om ock intet inre värde i sådana böcker finnes,

likval icke hemtas skäl att frånkänna dem all märkvärdighet,

enär sällsyntheten ensam innebär ett slag af yttre värde, hvilket

ingen Bibliograf, som rätt besinnat hvad honom åligger, kan för-

akta. Detta yttre värde åter är, hvad de i Wiborg fordom tryckta

skrifter beträffar, en ovilkorlig följd både af den Officins korta

lillvarOj hvilken de tillhöra, och af de många svårigheter, med

hvilka den under hela sin tid hade att kämpa; hvarföre äfven

dess öden i och för sig sjelfva icke kunna sakna litterär-historisk

betydenhet.

Det ena af Finlands äldre Boktryckerier, hvilket Biskopen

i Åbo Johan Gezelius den äldre anlagt, sköttes så länge han

lefde med sådan drift och framgång, att vid läroverken nödiga

böcker, hvilkas anskaffande i lillräckelig mängd och för billigaste

pris företrädesvis ingått i anläggarens plan, ingenstädes bordt sak-

nas eller för den studerande ungdomen blifva altför dyra. Man

har derföre svårt att förstå huru Wiborgs gymnasium då af så-

dan anledning kunnat hafva verkeligt behof af en ny dylik Inrätt-

ning, såsom det heter i följande, ifrån Bortgå Gymnasii Historia,

af Magn. Jag. Alop.-eus, sidorne 54 och 55, här intagna Kongl.

Bref: „Wij Carl med Guds nåde, Sveriges, Göthes och Wändes

Konung, Storfurste til Finland &c. &c. Görom vilterligt, at så-

som Oss Consistorium i Wiborg underdånigst tillkännagifvit haf-

ver, huru som den studerande Ungdomen vid Gymnasium der-



sainniastädcs mycket hindras i sinc studiers fortsättande derigo-

nom, at de sin fOrsta lid, den do eljest til läsande borde använda,

til en och andre dem icke mindre nyltigc än nödige bOckers af-

skrifvande måste fornöta, i mangel af medel til at ifrån andre

orter köpa sig tryckte exemplaria, och Consistorium sådane stu-

derande i delta mål at biträda och understödja, funnit för hög-

nödigt at där i Wiborg likasom vid andre Gyn)nasier, inrätta ett

tryck- och pappers makerie: underdånigst derföre anhållande, att

Vij icke allenast läcktes dcrlil giiVa Vårt nådiga tilständ, utan ock

meddela Gymnasio Vårt Privilegium därå; Altså, hafvom Vij i nå-

digt anseende til den nytta och fördel, som så väl den stude-

rande ungdomen, som hela landet, igenom detta tryck och pap-

pers-makeriets inrättande, lärer tilväxa, därtil i nåder samtyckt

och beviljat, efter som Vij härmed och i kraft af detta Vårt öpna

Bref, gifvom ofta benämde Gymnasio i Wiborg Vårt nådiga til-

stånd, fritt och obehindradt at inrätta ett tryck- och pappers

makerie der på orten, samt derlil antaga och af egne medel un-

derhålla en boktryckare och pappers-makare: Varandes merbe-

mälte Gymnasio efterlåtit, på bemälle tryck at uplägga och af-

trycka låta alt livad som til den studerande ungdomens nytta

och förkofring finnes nödigt, samt utan förfång af andres erhållne

friheter ske kan. Dock med det ultryckeliga förbehåll, at på be-

mälte tryck icke det ringaste, som är af något värde, må tryc-

kas, förr än det först af Vårt Cancellie Collegio är genomsedt

och adproberadt, vid förlust af detta Pi'ivilegio, samt vid dett

straff Vij vid den händelsen däröfver statuerande varda. Det alle

som vederbör hafva sig hörsammeligen at efterrätta. — Til ytter-

mera visso hafvom Vij detta med egen hand underskrifvit och

med Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Datum Stockholm den 16

ApriHs A:o 1688. Carolus. (L. S.) — Lars WallensledL"

Deremot och om så väl hela landets vidd, som de Finska Stif-

tens omfång, hvartdera för sig, samt den tidens få och ofuUkom-
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liga medel till conimunication imellaii särskilda orter tagas i öf-

vervägande, kan man icke neka det af Konungen, med afseende

på den begärda Inrättningens förmodade allmännare nytta tillagda

skälet till bifall en vigt, hvars verkan, under ledning af en så

nitisk styresman som dåvarande Biskopen i AYiborgs Stift Doctor

Peter Bång, sannolikt ej skulle uteblifvit, om icke dertill skulle

erfordrats större omkostnader, än läroverkets tillgångar medgåfvo.

Troligen var ock något anslag af Statsverket för ändamålet på-

räknadt, i brist hvaraf likväl största tungan af företaget, ehuru detta

inskränktes till Tryckeriet ensamt, sedan föll på Biskopen, hvars

dervid inlagda förtjenst alla de samtida författare, som vidrört

ämnet, enstämmigt erkänna. Sjelf säger han i sin den 4 Junii

1690 daterade Relation om Catecheserne i Wiborgska Stiftet,

hvilken finnes ur Palmsköldska Samlingarne i Upsala Rongl. Uni-

versitets Bibliothek införd i Handlingar till Upplysning i Finlands

Kyrka- Historia, utgifne a/" Wh.h. Gabr. Lagus, Ny följd, Första

Häftet, att han af sina egna medel föregående året för Gymna-

sium uppköpt det af Kongl. Maj.t privilegierade Tryckeriet, och

uti orden derom „hvilken berömvärde Bekåstnad dock de fleste af

detta Stiftets wyrdige Prästerskap sedermera behagat considerera,"

förekommande i Biskopens PersonaUer, som äro tryckte tillsam-

mans med Superintendenten Laisgs Likpredikan öfver honom, lig-

ger en tämmehgen tydlig, ehuru med blomster öfverströdd, erin-

ran att utgifterne vid inköpet och arbetares anskaffande ingalunda

bhfvit till fullo ersatte.

Berörde utgifter voro säkert icke heller de ende, som för

Tryckeriet erfordrades innan det kunde komma i gång, utan be-

höfdes naturhgtvis många förberedande anstalter, hvilka synas

hafva biifvit på stället började redan samma år, som det Kongl.

Privilegii brefvet är utfärdadt. Åbo Universitets Figurstickare Da-

niel Medelplan, eller Medelplaais såsom namnet flerestä-

tles linnes af honom sjelf skrifvet eller tryckt, hvilken älven sys-



selsalt sig med Stilgjuteri och sedan blef ifrågavarande Tryckeris

första fureståndare, har nämhgen, såsom i ofvanhemiilda Histori-

ska UnderruUelser, tredje Stycket sid. 696, är närmare ådaga-

lagdt, icke mera för år 1688 åtnjutit någon aflöning, och hans

broder Bokbindare Gesällen Johan Medelplan erhöll d, 6 Decemb.

samma år på sin begäran „at blifva utaf Senatu Academico med

någon hielp ihogkommen," det svar, att sådant kunde „intet vil-

faras effter han tänkt gifva sig här ifrån, varandes alla redan til

Wijhorg reesfärdig;" af h vilket allt sammanlagdt torde få slutas,

både att den förstnämnde minst ett år förrän Tryckeriet i be-

rörda stad kom i verksamhet varit med förberedelser dertill så

sysselsatt, att han icke mera kunnat gå Universitetet till banda,

och att genom honom nya, gladare, utsigter dersammastädes öpp-

nats för den sednare, som d. 24 Sept. 1687 förgäfves sökt att

få blifva Akademie Bokbindare i Abo. Om Daniel Medelplaan

då äfven gjutit stilar för det nya Tryckeriet, vågar jag likväl icke

säga, så vida ingen skrift är med visshet känd, till hvilken det

ofelbart ringa och ofullkomHga stilförråd vore användt, som han

måste förmodas hafva kunnat tillverka, men deremot sannolikt

synes, att en större del af stilarne, om icke alla, blifvit i Stock-

holm uppköpt under det Biskop Bång derstädes uppehöll sig

vid Riksdagen 1689, eller ock ifrån någon utrikes ort då inför-

skrifvits. Detta öfverensstämmer ock med Biskopens ofvanberörda

ord och ännu mera med de i samma Relation längre fram föl-

jande: „När jag nu fick Trycket hit i förl. år, lät jag ibland nö-

dige Scholae böcker, och Finska Catechesen, på landels begäran

tryckas." Huruvida häraf den mening må kunna dragas, att

tryckning af flera sådana böcker, än Catechesen, äfven skett

samma år, är likväl, medan icke något med uppgift om tryck-

ningsåret försedt exemplar af någon annan kunnat upptäckas och

all närmare upplysning i ämnet för öfrigt saknas, så mycket

mera tvifvelaktigt, som icke heller någon af de hittills kända, i
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Wiborg tryckta, skrifterne har äldre årtal än 1690, änskönt hälf-

ten af dessa utgOres af Biskopens egna, tidigare, ja till en del långt

förut, författade arbeten; hvilket tyckes bevisa att Tryckeriet åt-

minstone icke då ännu var så mycket upptaget af Scholae böc-

ker, som man både af det ofvanstående och af de i Kongl. Pri-

vilegii brefvet anförda grunderne för ansökningen deroni kunde

vänta.

Af allt detta uppkommer dock i ingen händelse något be-

vis emot här ofvanför yttrade förmodan om Medelplaans tidi-

gare sysselsättning vid Wihorgska tryckeriets anläggning, hvilken

förmodan deremot öfvergär nära nog till visshet, då man jemför

Mantals längderne för Åbo och Wiborg, upprättade den ena d. 7

Febr. 1689 och den andra d. 30 och 31 Jan. 1690, i hvilka

han med hustru finnes upplagen, hvaraf det är klart att han un-

der mellantiden rikligt bosalt sig i sistnämnda stad. Länge tyc-

kes han dock icke hafva föi'blifvit der boende; ty Mantals läng-

den för Wiborg, daterad d. 14 Mari. 1693, är den sista i hvil-

ken han förekommer och redan följande året begynner en annan

Gymnasii Boktryckares namn alt synas på då tryckta skrifter.

Orsaken härtill är visseriigen okänd, men utan fara för misstag

torde man kunna, såsom åtminstone medverkande till hans häraf

sannolika flyttning ifrån staden, antaga saknaden af bergning vid

den nya tjenslen, då hvarken dermed förenade löneförmoner, el-

ler särskild arbetsförtjenst kunde vara annat än högst obetydhga.

Hvart vår Medelplaan då begifvit sig har jag mig icke heller

bekant; men fullkomligen utredt är nu det, som Porthan och

Pet. Jou. Alop^ös, i Änimadversiones de libris raris, noten (n)

sid. 48 och 49, hållit för knappt troligt, äfvcnsom sednare för-

fattare ansett vara tvifvelaktigt, all mannen är densamme, som i

Pelkäne socken i Tavaslland år 1719 tryckt den Finska ABC

bok, hvilken i nyssnämnda disputation sid. 43 och 44 beskrifves.

I Pelkäne församhngs äldsta i behåll varande Communionbok,



börjad 1737, finnas nämligen på NeppilS hemman i Taurala eller

Konkkis by upptagne „Daniel Meilel|)lan samt hustru Kirstin Grels-

dotter," och i Dödas bok för samma ar liises: „TauraIa Neppila

gamla Inhysinge Gubben Daniel Medclplan, inemot 80 är gammal,

död den 31 Augusti, begrafven den 4 September på kyrkogår-

den," med anteckning in margine: „ Denne Medclplan har varit

fordom Boktryckare i Wiborg och förfaren i Bildhuggarearbetet,"

samt vidare för 1744: „Konkkis, Medelplans enka 82 år gam-

mal död den 5:te Martii och begrofs den 11 i Kyrkan." För

kunskapen om allt detta har jag att tacka Läraren i Ryska språ-

ket vid Gymnasium i Tavastehus Gustaf Fredrhv Canth, hvars

fader ifrån 1835 till sin död 1849 var Kapellan i Pelkäne och

hvilken under sin vistelse derstädes, på begäran meddelat mig

derom underrättelse i bref af d. 1 Sept. 1848. Så framt be-

mälda enka icke haft flera än ett dopnamn, måste hon icke liafva

varit Medelplaaiss första hustru; ty den i Åbo Mantals läng-

derne nämnda hustrun kallas der Gertrud, hvilken tyckes äfven

hafva varit förut gift, emedan en stjufdotter, onämnd, hkasoni

hustrun, sedan finnes i de Wiborgska jemte honom upptagen.

Om han haft egna barn vet jag icke, men håller detta för san-

nohkt och att den Anders Johan Medelplan, som på 1770 talet

i Stockholm tryckt åtskilliga skrifter, antingen härstammat ifrån

honom, eller åtminstone varit af samma slägt, hvars rent sven-

ska namn hänvisar oss till Sverige, hvarifrån således Daniels

fader, Joen eller Johan, som var Vagnmakare i Åbo^ om icke re-

dan någon af förfädren, torde hafva till Fudand inflyttat. Denne

Johan Medelplan hade åren 1682—1689 en hustru med nam-

net Margaretha, eller Maria; men om hon var Daniels mor,

känner jag icke.

Ofvanberörde ABC boks titel Sajlcii ^araö Slaiuara, efli

ABC-iliria, joca on fmireii Um^hw täijicn Ukathi ^uii(;un {a ^äU
täixcn !©curacunnau Saaniainicftcu totmituxcn caiitta, ^länbcttl^
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spärfäncfra ©aniet 9;tcbcI^Ianitba 3:auroIau Ä^täp 1719, är i

Porthans och P. J. Alop.ei tillika nämnda disputation, sid. 44,

iippgifven efter det enda hittills kända exemplar, hvilket fordom

tillhört Erkebiskop Mennander och på Auction efter honom blif-

vit för Åbo Universitets Bibliotheks räkning inropadt, men år

1827 af lågorne förtärdes. Förmodeligen hade denne nitiske for-

skare i Finlands Litteratur-Historia, medan han var Biskop i Åbo

Stift ifrån Pelkäne kyrka erhållit detta utmärkt väl bibehållna

exemplar. Likasom han, i sin vid Prestmötet i Åbo 1773 hållna

Oratio de Synodis et speciatim Dioecesanis Aboensibiis, säga Por-

than och AL0P.4i:us, att den stora brist på barnaundervisnings

böcker, som i Finland uppstått under Ryska besittningstiden, då

intet Tryckeri här fanns och all gemenskap med Sverige var af-

skuren, föranledt Medelplaan till att i enlighet med prester-

skapets i Pelkäne uppmaning söka afhjelpa denna olägenhet, ge-

nom ABC bokens skärande i trädtaflor och dessas aftryckande,

hvaraf följer att arbetet icke ansetts såsom blott en curiositet,

utan såsom företaget i afsigt att bereda en så stor upplaga, som

det allmänna behofvet fordrade. Detsamma kan ock slutas af

den anmärkning Interims Consistorium Ecclesiasticum i Åbo skall

i bref af d. 21 Apr. 1719*) till Kyrkoherden Matth. Ithalin i

*) Se Handlingar, Till upplysning i Finlands Kijrko-Historie. Sjette

Häftet, sid. 41. Här talas dock om en Vice Pastor Matth. iKALm, hvare-
o

mot i Abo Stifts Herdaminne, l:a Del. sid. 307, uppgifves, att en Ithalin

redan 1711 erhållit fnllmagt på Pelkäne Pastorat. Icke så mycket för

denna på liufviidsaken föga eller intet verkande stridighets skull, som fast

mera i hopp all ur Conceptet till detta bref, eller ur Protocollet för dagen,

vinna någon ytterligare upplysning om Medelplaans tryckeri anstalt,

äfvensom i sa myckel säkrare öfvertygelse, att med uppgiften i Abo Dom-

kapitels Circulär af d. 26 Octob. 1827, N:o 232, alt redan före sagde års

brand alla handlingar för åren 1713— 1721, då under Ryska invasionen

Domkapitlet var ifrån Abo afflyttadt till Sverige, i dess Arkiv saknats, icke

kunnat menas annat, än alt desamma vid dorstädc sednast före branden
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oflananinde socken, liafva yjort vid Medelplaans fOrmodeligen

i Coiisistoriiini lillika mod begäran eller furslag om något under-

stöd till luretaget uppvisade prof, „att några mörkare eller otyd-

ligare bokstäfver J)orde än emenderas, samt sjelfva verktygen el-

ler tailorna af tlnare och hårdare materia förfärdigas, dymedelst

Entrepreneiiren, genom flere exemplars afdragning, kunde göra

sig för arbetet bättre betald, hvarförutan man i önskeligare con-

junclurer torde kunna skaffa honom någon belöning medelst fri-

villiga sammanskott." Men emedan samma anmärkning angår

förbättringar, hvilka mannen knappt nog lärer förmått så skynd-

samt, om någonsin, vidtaga, att synnerhgen många aftryck kunnat

lagas, förrän fredsslutet med Ryssland öppnade den lättare utvä-

gen att ifrån Sverige fylla Finlands behof af slika böcker, leder

anställd inventering icke förefuiinits, som förenämnda häfle af Handlingar,

Till upplysning i Finlands Kyrko-Historie, i livilket liär ofvanför intagna

kolla sammandrag af ifrågavarande brefs innehåll förekommer, under ru-

briken »Anteckningar ur än i Domkapitlets Archiv tillhands varande Hand-

lingar om Kyrkostyrelsen i Abo Stift, ifrån medlet af år 1713, då Abo

Domkapitels Ordinarie Sessioner till en tid på stället upphörde, intill med-

let af år 1722, dä de började åter i Abo forlsäUas,» är tryckt sam.ma år

som Circuläret; har jag gjort mig underrättad, om icke de handlingar,

hvilka i delta Circulär omtalas såsom före branden saknade, sedermera

kommit till rätta, helst det kan tagas för afgjordt, alt ulgifvaren af här

åberopade häfte, Erkebiskop Tengström, hade alla till deruli ingående äm-

nen, hvilka ock alla befinnas vara Ull sina hufvudsakliga delar hemtade

ur Domkapitlets Arkiv, hörande handlingar under redactions och trycknings

tiden hemma hos sig. Svaret har visserligen utfallit nekande; men då

Erkebiskupsgården i Abo icke nåddes af den vådeld, som d. 4 och 5 Sept.

1827 härjade större delen af staden; samt Erkebiskopen om sommaren

samma år, likasom flere föregående, till det mesta vistades på Kyrkoherde

bolet i sitt Praebende Pastorat Pargas, synes mig likväl sannolikt, af t ofta-

nämnde saknade handlingar skola återfinnas ibland hans efterlemnade tal-

rika och ännu i behåll varande samling af hvarjehanda slags handskrifter

när denna engäng hinner vederbörligen genomses och ordnas.
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den äfven till antagande af ännu en annan orsak till ifrågavarande

ABC boks sällsynthet, än den först i ögonen fallande att icke

många exemplar kunnat undgå den förstöring, som alla barna-

böcker äro genom ständigt bruk underkastade, den nämligen, atl

aldrig mera än ett mycket inskränkt antal af denna bok funnits

till. Om hösten 1722 blef äfven Abo Universitets Tryckeri ifrån

Stockholm återflyttadt och sattes genast i verksamhet, hvarigenom

naturligtvis det ändamål, som Medelplaans hka obeqväma

som bristfälliga tryckningssätt haft, helt och hållet försvann. Ett

alltför otillräckligt försörjningsmedel utgjorde företaget i alla hän-

delser, och om han då eller sedermera haft något annat, är så

mycket mera tvilVelaktigt, som hans död såsom inhysing och be-

grafningen på kyrkogården, hvarest i allmänhet få bemedlade per-

soner den tiden plägade jordas, antyda fattigdom. Att hans enka

deremot fått sin lägerstad i kyrkan, torde få tagas för bevis, att

hon härstammade ifrån någon lägenhetsinnehafvare, som hade

.egen graf i Pelkäne kyrka. Härom och om allt hvad som i öf-

rigt rörer detta hjonelag, hafva nyligen noggranna efterforskningar

på min begäran blifvit i socknen anställde af nuvarande Kapella-

nen derstädes. Vice Pastor Jon. Ax. Zidbäck, men utan annan

framgång, än att innehafvaren af Neppilä hemman och hans fa-

der lemnat den upplysning, efter hvad äldre personer sagt dem,

att Medelplaans boningsrum varit beläget nära invid hem-

mansbostaden, på ett ställe, der dess hörnstenar ännu qvarstå.

Lika fruktlöst hafva jemväl tvänne innom sednaste Decennium

dersammastädes företagne spaningar efter något, om än aldrig så

ofullständigt, exemplar af hans ABC bok aflupit.

Ofvanför är sagdt, att M e d e l p l a a > s närmaste efterträdare

såsom Wiborgs Gymnasii Boktryckare uppträdt redan 1694. Den-

nes namn var Matthias Syn g man och att han dessförinnan,

ifrån 1689, då Kongl. Boktryckaren Niclas Wamvif skall ailidit,

på enkans vägnar såsom Factor någon tid förvaltat Kongi. Tryc-
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kcriot i Stockholm, ses af Fau. Törners och Jon. O. Alnanders

Ilistoriola Artis Typocjraphicoi in Svecin, pag. 42, samt Carf.

Lengre^s Berättelse om Bok- Tryckeriets Begynnelse och Fort-

f/«//f/, sid. 10. Att Syn GM A IV varit gift och haft en dotter, med

namnet Beata, utvisa Wihorgs stads Mantals forteckningar, genom

hvilkas jenifOrelse med de äldsta derstädes efter hans död tryckta

skrifter, som man känner, äfven finnes, alt han måtte hafva af-

hdit 1697, imellan d. 21 Jan. och 19 Maji. Hvad enkan, som der-

efter och ännu 1704 dref Gymnash Tryckeriet, hette, är okändt.

Icke heller vet man hvem som 1705, 1706 och 1707 före-

stod delta Tryckeri, hvilket åtminstone icke under det förstnämnda

året var alldeles overksamt; men 1708 och 1709 finner man

den för öfrigt alldeles okände Thomas Abbor såsom Gymna-

sii Boktryckare.

Derefter och sedan en mycket manstark Rysk Armée i Mar-

tii månad 1710 öfvergått riksgränsen, blef största delen af läro-

verkets personal nödsakad alt genom flykten ifrån Wiborg och

kringliggande orter söka sin räddning undan den annalkande fa-

ran för både lif och egendom, hvilken ock tungt drabbade många

af de qvarblifne invånarene i staden, som efter tre månaders be-

lägring, hvarunder den genom fiendens grofva Artilleri blifvit till

hälften förstörd, d. 14 Jun. samma år nödgades för segervinna-

ren öppna sina portar.

Att jemväl Gymnasii huset, den för Skolan i Wiborg under

Drottning Christinas tid uppförda, eller kanske blott tillökta och

inredda stenbyggnad, som efter d. 9 Maji 1690 liden brandskada

samma år bhfvit med något af Konungen föräradt, på Slottet

befinteligt förråd af bjelkar, bräder och sten genom Biskop Bångs

försorg reparerad, påhöjd och i bästa skick försatt, nu måtte

hafva lidit mycket mera än under förra belägringen om hösten

1706, efter hvilken den ock redan var ånyo islåndsatt, förefaller nä-

stan påtagligt äfven deraf, ibland annat, att den sedan aldrig, så
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vidt man vet, blifvil använd för andra behof, Sn till förvarande

af Kronans eller den i staden förlagde MilitJSrs förr.åder af hvarje-

handa slag. Detta ut\dsa, utom berättelsen i Borgå Gymnaui

Historia, sid. 59, att ifrågavarande stenhus 1780 af Ryska Gar-

nisonen nyttjats till hö-magasin, de i Kejserl. Senatens för Fin-

land Arkiv förvarade handlingar, som tillkommit då sedermera

Universitets Boktryckaren Iohan Christopiier Frenckell, den för-

ste med detta namn, som i Finland idkat yrket, hos Consistorium

i Wiborg anmält sig såsom sinnad att derstädes anlägga ett Bok-

tryckeri, allenast han kunde deruppå få Privilegier, hvartill Con-

sistorium ock uti till Kejsarinnan Elisabeth ställd och till Justitiae

CoUegium för Lief- och Estland insänd skrifvelse af d. 4 Maji

1751 recommenderade honom. Justitiae Collegium infordrade då

af Gouvernements Cancelliet i Wiborg utredning, om i svenska

tiden något Tryckeri funnits i staden, under hvems nppsigt det

stått, hvar derstädes tryckta böcker blifvit censurerade och rö-

rande allt hvad dess beskaffenhet anginge; hvaruppå Cancelliet

d. 17 Sept. svarade, att det i brist af alla Arkiver icke hade

om det fordna Tryckeriet någon kunskap samt derföre hört Con-

sistorium och Magistraten, hvilkas Baporter af d. 22 och 23 nästför-

lidne Junii tillika insändes. Huru många till fullständig upplysning i

bemälda Inrättnings Historia erforderliga omständigheter då redan

på stället råkat i glömska, ser man nu deraf, att Consistorium

förklarade sig icke känna i ämnet något vidare, än att en sådan

under svenska regeringens tid funnits i Wiborg och stått under

dåvarande Consistorii nppsigt, såsom der tryckta, ännu befmte-

liga, böcker visade, samt att dess tomt („die Buchdruckerey

Platz"), som sträckt sig till den såkallade Konungsgatan, bhfvit

af Höga Kronan intagen, äfvensom Magistraten inberättade att

uti dess Arkiv icke funnos några skrifteliga urkunder om Tryc-

keriet, men stadskunnigt vore och flere invånare ännu erinrade

sig, att ett sådant verkeligen funnits, invid dåvarande Gymnasii-
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sedeiniera till Krononiagasin indragne luisot, utan att Magistraten

liade sig något sarskildt om dess beskatrenliet bekant. Af dessa

Raporter, jemforde med de underrättelser om sednare förfindrin-

gar och nuvarande lokala förhållanden i Wiborg, med hvilka Re-

ctor vid högre Elementar Skolan derstädes, fOrste Lectorn Magi-

ster Ahrenberu benäget gått mig tillhanda, kan imellertid slutas,

icke allenast att sjelfva Gymnasii huset varit beläget på hörntom-

ten med >»um. 63 på Stats Rådet Gyldéns Karta öfver staden,

invid den gata, som derföre ännu bär namn af Gymnasii gatan,

inne uppå hvilken, Apothekaren Berg nu tillhörande, tomt lem-

ningar af detta hus ännu skola qvarstå och begagnas dels till

boningsrum, dels såsom uthus, ibland hvilka sednare isynnerhet

ett mycket stort vagnslider, troligen den fordna enda lärosalen

eller någon del deraf, är att märkas, utan ock att en särskild

byggnad för Tryckeriet stått på den delen af samma tomt, som

stöter till der förbi löpande Catharinae gatan, hvilken fordom he-

tat Konungsgatan. Om Georg Havema.ns ord, i Orationen De

Celeherrima Carelorum Clvilale Wiburgo, hållen i Dorpat d. 29

Apr. 1694, „conspicäur ett illic officina typographica non inele-

(jans,^' syfta på denna byggnad, såsom man har skäl att före-

ställa sig, då de följa nästefter beskrifningen på stadens kyrkor

och Gymnasii huset, fastän det i densamma inrättade Tryckeriet

förnämligast torde vara afsedt, måste den anses icke hafva varit

obetydlig.

För att nu sluteligen komma till de skrifter, som ifrån Wi-

borgs Gymnasii Tryckeri utgått, bör här främst anmärkas, att

visserhgen flere af vårt lands häfdeforskare, såsom Porthan, i

Historiola Concionum Sacrarum Fennicarum och Animadversio-

nes de Libris Raris, Magnus Jacob Alop^eus, i Borgå Gymnasii

Historia, Pehr Johan Alop^us, i Speciinen Historice Litterarice

Fennicoe, samt Johan Jacob Tengströ.m, i Dissertatio de viris in

Pennia pei^itia litterarum Grcecarum claris, lemnat oss underrät-
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tciser om någre af dessa skrifter, men hvar och en endast om

dem han haft tillfälle att se, eller funnit af andre nppgifna, eller

hvilka blott hörde till ämnet för hans arbete, och således utan

allt anspråk på fnllständighet i något allmännare bibliografiskt

hänseende; hvarföre och då det lyckats mig att få kunskap om

några förut okända, eller åtminstone icke af någon, mig veterli-

gen, närmare beskrifna, jag anser mig så mycket mindre böra

försumma att i efterföljande förteckning intaga äfven de förut

kända, som icke många numera hafva tillgång till ofvanberörda

källor. Denna förteckning blifver icke dess mindre ganska kort;

ty de stormar, som ödelade Inrättningen, hafva i förening med

tiden, hvars tand ajdraminst skonar sådana mindre arbeten, som

här utan tvifvel, jemlikt planen för anläggningen, blifvit för läro-

verkens och församlingarnes i Wiborgs stift behof företrädesvis

tryckta, så skingrat eller skadat, om icke alldeles tillintetgjort,

största delen af dem, att knappt något hopp synes återstå om

upptäckande af många andra, än de här uppräknade. Att Tryc-

keriet likväl i förhållande till den korta tid af omkring tjugo är,

under hvilken det hölls i gång, varit ganska fruktsamt, vittna

ÄRvm Alopjei ord i nedanför till titeln nogare uppgifna Parenta-

tion öfver Biskop BIng, sid. 15: „Quantum contulerit B. Bång

in usiim EcclesicB, in subsidiwn scholarum, in ornamentum hu-

jns Gymnasii, osteiidit ars Typographica, qvam å Rege optimo

literis impeiravit, impensis suis comparavit, auspiciis instauravit.

De hoc, in extremum. Boreain coyistitulo munere, si nihil amplius

dixero, egero reverentius; qvia proedicant id testatius per totnm

Dioecesin vid, pagi, templa, quce henefido hujus artis ex libris

preces Hymnosque Deo canere sciunt, curn antea inconditum con-

fusumque murmur sotiarenf," om ock den högst trafvande delen

derifrån afpnitas, åtminstone så länge ingen i Wiborg den tiden

tryckt Psalmbok är känd.
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fl. I enlighet med tryckningsSrens kronologiska ord-

ning, hvjlkon synes i flera afseenden bällre svara emot milt än-

damål, än någon annan, hOr jag nn bOrja med JJångs] linska Cat-

cches, livilken af många anledningar måste anses för en ibland

de första skrifter, som i Wiborgs Gynmasii Tryckeri blifvit lagda

under pressen. livad författaren härom säger i sin ofvanfore

åberopade Relation är redan anfördl, och utgifningstiden är ännu

närmare uppgilVen i Biskopen Jon. GiiZKLn den yngres bref af d»

10 Apr. 1690 till Konung Carl d. xi, tryckt i samma häfte af

JlandUngar Ull Upplysning i Finlands Kyrko-Historia, likasom

ock de ifrån Palmskoldska samlingarne jemval hemtade Remar-

quer vid ifrågavarande Cateches, hvilka der förekomma i ett sam-

manhang med detta bref och sannolikt äro af samma författare.

Dessa skrifter, alla tre, tror jag mig likväl så mycket mindre

böra underlåta att här, i enlighet med nämnda Handlingar, med-

dela mine Läsare, i sammanhang med Kongl. brefvet af d. 29

Apr. till Biskop Bå.ng och dennes skrifvelse till Konungen af d.

4 Jun. allt sagde år, hvilka mig veterligen icke äro förut tryckta,

som de icke litet upplysa hvarandra och icke heller de tryckte

kunna finnas i hvars och ens händer. Främst behöfde visserligen här

införas så väl Bå.ngs anmärkningar vid Biskop Spegels 1686 af

trycket utgifna svenska Cateches, som ock en anonymt af Geze-

LiLS, såsom med skäl förmodas, uppsatt granskning af desse an-

märkningar, tillika med den förstnämndes försvar för dem och

vederläggning af granskningen, hvilken han funnit sakna all vigt.

De uppdaga nämligen ursprunget till den i sig sjelf mycket obe-

tydliga tvisten om Ba.ngs finska Cateches, som nu kommer att

vidröras; men jag har icke någon tillgång till hvarken origina-

lerne eller afskrifter af dem, och känner deras innehåll blott af

uppgiften derom i Linköpings Bibliotiieks Handlingar, l:a Del.
o

sid. 26. I Abo Tidning för 1803 IV:o 51 omtalas de väl äfven

såsom af Bå>g till Theologiska Faculteten vid vårt Universitet,

2
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jemte bref af d. 9 Apr. 1687, innehållande begäran om yttrande

af Faculteten, ingifne och ibland dess handskrifna handlingar i

Åbo Domkapitels Arkiv förvarade; men dessa handlingar hafva

under de svåra olycksdagarne d. 4 och 5 Sept. 1827 samteligen

blifvit af lågorne förlärde. Vid sådant förhållande förntskickas

nu allenast orden nr Gezelii bref till sin far d. 7 Dec. 1688 i

den förres Minne af J. J. Te>gström, sid. 256 not. 71: „Anlea

rogavi et iterum id peta, ut impediatur impressio Catecheseos

Fennicce Wiburgensis; si nude Catechesin Liilheri ederet, tole-

randum qiiidem. Ast si novas qucBStiones, prccter eas, qiias B.

Ericus Erici et Rev.us Pater edidil, proponere velit, vergit id in

confusionem hujus Dioeceseos et forte etiam in Wiburgensis, ubi

alterutri expositioni Catechelicce assueti sunt simplices.^'' Redan

förrän boken trädt i dagsljuset var den således af författarens

motståndare fördömd, och detta, såsom i sådane fall lättast hän-

der, endast för ohemuldl supponerade fel.

Alldeles förvrängdt, snart sagdt till ett anfall emot Luthers

Cateches, är äfven Bångs i en till försvar för sin finska Cateches

utgifven Latinsk skrift, om hvilken nedanför skall vidare talas,

fällda omdöme öfver Gezelh d. äldres förut i många mera och

mindre olika upplagor utgifna samma slags läroböcker, af sonen,

uti dess ofvanberörde skrifvelse till Konung Carl d. xi af d.

10 Apr. 1690, hvars innehåll är detta: „Stormächtigste AUernå-

digste Konung. Den för oss Korsfäste och härhgen uppståndne

JEsus förläne E. M. all Kongl. lycksahghet.

„E. K. M. tächtes intet med onåde uptaga at jag i dju-

paste underdånighet föredrager med beklagan att våra församlin-

gars Clenodium Lutheri Catechismus, som också i Finska språ-

ket nu öfver 150 år i dessa vida och stora E. K. M. Förstendö-

men hafver varit oanfächtad och i gudelig rolighet brukad, är dock

genom en uti trycket af H:r Biskopen uti Wiborg D:r Bång ut-

gången och här copialiter bifogad Latinsk censur, dragen i det
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omdöme och misstanka, såsom vore de förra Kdilionerne intet så

Lutherska såsom den han i hOstdai,'s hUit utgå: samma tryckta

e\einph\r är OlVersänd till Secret. ÖnMUFLM, af E. K. M. fOiord-

nad Censor Librorum. Och kan jag med hvar och en som har

forfarenhet det betyga och genom jämförande bevisa, att ahh'ig

någon Catcchismus på Finska är så förnedrad, at den en så

uppenbar förvitelse skulle förtjänt; altderföre emedan E. K. M.

efter Guds skickelse hafver mig nådeligen anförtrodt någon om-

sorg om de Finska Församlingar här i detta Stift; ty måste jag

efter Guds ord, E. K. M. Kyrko-Ordning och dervid fogade Pro-

cess, likmätigt min ed och embele, allerund. uptäcka det för E.

K. M. som af sådan vigt angår Religion. Med oförgripelig un-

derd. vyrdnad af E. K. M. höge allernåd. godtfinnande, kan jag

ej annars än räkna denna så publique förebråelsen at de förra

Finska Editioner i gemen gå ifrån Lutheri Catechismo farhg, ty

det förorsakar en scrupel i sjelfva Wiborgs Stift, hvarest väl

ännu flere af dem som här i Åbo och i Stockholm äro brukade

och lärde, än af den nya. Men en stor irring i detta Åbo Stift

befahras i ty man härtills har brukat de långt för min sal. K.

Faders tid af förra Biskoparne och Consistorio öfversedde, och

sedan ymnigt till mycken upbyggelse utspridde, men aldrig af

någon beskylte eller misstänkte Finska Catecheser. Så skulle

ock det iilla Ingermanland, som i min tid då jag där arbetade,

Gudi vare ära! flere Catecheser brukade af de gamla Editioner,

än i alla förre år, intet ringa turberas, då de varda hörande att

i dessa 2 Stift sådan difference utropas om Lutheri Cateches:

till förtiga att våra Troos Förvandter utom Landet varda bedröf-

vade och deras fiender fröjdade, enär de i det allmännehgaste

språket hafva ett så publiqt och ansenligt vittnesbörd om en

ibland oss funnen skiljaktighet: Blifver jag altså i det otvifvelak-

tiga hopp, samt allerund. beder E. K. M. täcktes af des högst-



bepriseliga Kongl. omvård fOr Forsamlingens i dess Rike rolighet,

härvid i Nåder det aldrasakraste medel utse." •
—

Ännu mera framlyser författarens ömtålighet för sin afl. fa-

ders minne och jemväl deraf härrörande partiskhet uti de brefvet tro*

ligen bilagde Remarquerne, hvilka lyda: „1- De orden: ^ag är

^crren tin ©ub finnas aldeles förbigångna och uteslutna. 2. Det

l:ste Budet lyder således: bu ffatt intet f;afiDa frcmmanbc ©ubar.

Men de orden: fiJr mig, äro utlemnade. 3. Äro uti det l:ste

Budets utläggning, orden transmuterade således: 2öt ffolc ®ub

fru!ta Dc^ ötffa etc. Men i den gamla Catechesen följa orden,

äfvensom i Svenska exemplaren: SSi ffok frufta cd) älffa (åtxi"!),

hvilket ock Båm;en i de följande Budordens utläggning observe-

rar. Och sedermera vid slutet af utläggningen, sätter D:r Bång:

ed) på f^onom aiUna fiirtröjia, men uti den förr: på (;Dnom tro

oc^ förtrijfla. 4. Uti det andra Budet har Bå?jg satt, i stället

för nu^tcTcmat, det ordet rangaifemata (ostraffat)."

„5. Uti utläggningen står

således:

S^itn cftcn mc f;äncn 5?imeii9

tantta firoi(e, wanno, noibu,

ttjatf;ettcle ett fetän pttä, mutta

ettci me fatfiä (;äbifäns.. fttä

aurcm ^uubam, rufoilcm, fii*

(äm |a t^Iiötäm."

„Men i den förra:

©ttcm me f;äncn 9?tmenö tantta

firoife, cli luärin mannc, cngä

mi;öö fen cautta noibu, ivaUjCf

tclä di titän pctä] nnttta e\tä

mc faififa mctbäii r;äbifänö ja

Sluffiftn fttä aiirem f;ubam, rus

tciUm tiitäm ja t^Itétänu

Försvenskat:

Sttt - - orätt fiuärja iäe ijeh

Ter igenom bet famma trötta - -

uti fltt tvåx nijb oc^ freficlfc

^d titi ^idp lopa etc."
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y,6. Uti D:r BA>r.s iilläggiiing

111' 3:(lje IJiidct:

Utan i)aUa bet ^etiijt." „\Uan bet t ^jr^bnat (;åtta,"

„7. I det 4:de Budet:

r^ebra fabcr ocfj mcbcr på bet ^ebra faber od) mober ^S bet

bu ma h;(.faö di) h\i\\va lång* bit må Mifiua U;c£ncj etc."

lifiinib pa jorbeiu"

„8. I utläggningen af det 4:de

Budet:

få at Jvi iifc må förotbrar oci^ få att - - förätbrar, öfiucr^et

(;uåtönber förafta ej (;ettcr förs c^ ijnähöuiin - - od) I^ba bcm,

torna, nian i)åUa bcm i an^rbs ätffa cd) Ijafwa bem för ögos

nat, tjicna bem, arom bem l^s nen."

bige, ätffom bem cd) ^afme

bem för luåra ögon."

Huru sökta dessa Remarquer äro, inses lätt, isynnerhet af

hvar och en, som kan Finska och besinnar att här föga annat

är klandradt, än hvad som tyckes böra tillskrifvas öfversättarens

bemödande att på bästa sätt förhka detta språks fordringar med

originalet. Värre är Ukväl att 4:e anmärkningen, så framt icke

de två orden nuf;tetemat och rangatfcmata blifvit af förseende vid

någon afskrifning omkastade, befmnes alldeles ogrundad; ty det

sednare förekommer redan åtminstone i 1684 års upplaga af

Gezelu d. äldres under titeln ^aötcn :|.iaraS Slaiuara bekanta Cat-

eches. Af de dessförinnan utkomna känner jag ingen annan än

den äldsta, tryckt 1666, i hvilken dock hvarken det ena eller

andra af de ord anmärkningen angår finnes, enär den icke har

den sedermera tillagda grunden för Budet (Sij ftnun ^nbä tur'^an

laufuman ftnun ^erraä 3"tna^«ö 9?ime, som hgger i orden <SiM



cij ^d^lra pibä ^änbä rangatfemata, joca t;äncn 9?imciiä turban

niaiiit^c. Allt detta kunde dock naturligtvis icke komma i öfver-

vägande på högsta ort, hvarest alltså ändamålet vanns, på sätt,

som efterföljande, af Amanuensen vid. Kejserl. Alexanders Univer-

sitetets Bibliothek Magister Waaranen ifrån Svenska Riksregi-

straturet, med Kongl. Riks Arkivariens benägna bifall till min be-

gäran om delfående deraf, utskrifna Kongl. Bref af d. 29 Apr.

1690 utvisar. „Carl etc. Wär etc. Det är Oss förekomit,

som skulle I Eder företagit hafva, att låta af Trycket utgå en

Catechismum i Finska Språket, hvilken finnes uti åtskillige pas-

sager ändrad ifrån den, som tillforende utgången är och i så

många åhr och en så lång tijd har varit öfveralt där å orten så

vähl som anorslädes i Finland brukelig och Ungdomen till en

san Christendoms kundskap och öfning föres tält. iSu kunne

Wij fuUer icke så egenteligen veta, huru dermed sammanhänger,

eller hvarutinnan denne ändringen besynnerl. består; Men såsom

alla novileter och ändringar äre mächta skadehge uti Religions

väsendet, så att Wij ock fördenskull utaf den nådige försorg och

vårdnad Wij dragé om den sanna Religionens beskydd och För-

samlingarnes rolighet, högstnödigt skatte, att vid förste börian sö-

kia att häma och dämpa alt det, som kan synas i ringaste

måtto förorsaka någon irring, hälst sådant, som kan uppväckia

icke allenast boos Ungdomen, utan ock hoos annat enfaldigt folk

någon Scrupel, iämvähl gifva vare Religions förvanter vijdrigit om-

döme. Altså vele Wij förmoda, att när J sådant alt, med hvad

elliest i slijka måhl en och annan gång passerat är, tillbörl. och

förnufftigt efftertänkien, J ock sjelfve lare finna både otienligit

och oförsvarligit at utaf egen myndigheet företaga något förän-

derligit vid den Catechismo, som med så stoor nytto i så långan

tijd där i Finland i Församblingarne, så vähl som här i Wårt

Rijke är lärd och förestält vorden; Men i fall J med något så-

dant emot förmodan omgås skulle, så vele Wij Eder i nåder här
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med trohn åtvarnat och förinant liafva, att J see Eder före samt

dermod imiohrdlc och afstAn, tagandes Eder i det fallet till vahra

for andras ofärd; och iintehn sa kärl Eder är alt undlly ell liardt

ansvar, så läge att intet något sådant af Eder utsprides och ut-

gifves, som ibland den enfaldige hopen kan förorsaka nag(in ir-

ring och elhest något oväsende fOranlåla, utan där J någol af

värde hafveu att påminna, J då på tienligit sätt dermed inkom-

men, alt man må skärskåda och öfverläggia af hvad vichl det

kan vai"a, och sedan göra dervid hvad nödigt eller nyttigt pröf-

vas. Hvilket länder Eder till eflerrältelse. Och Wij befalle etc."

Häraf föranledd skref Biskop BÅ>u till Konungen d. 4 Jun.

samma år det ifrån Colleclanea de Scriploribus Svecicis Tom. 1,

fol. 255, i Kongl. Riksarkivet i Stockholm, äfven af Magister

Waaranen, afskrifna bref, som nu här intages: „Slormächtigeste

Konungh Allernådigeste Herre. Att Ed:s Kongl, Maij:t af Kongl.

mildheet har nådeligen behagat notificera mig sin underdånigste

tienare, huru jag är för Finska Calechismi förändringen angifven,

och här hoos för ofärd i nåder befalt mig att achta mig, med

flera Christeliga påminnellser som Ed:s Kongl. Maij:t nådel. gifver

mig uti brefvel de dato 29 Apr. sijsthn, dhet erkänner iag Ed:s Kongl.

Maij:lz underdånigeste undersAlhe för en stoor Kongl. Nåd, dhen Gud

hoos Ed:s Kongl, Maij:t rundehn välsigne, och för mig intill min

dödzstund mildehn conservere! Referenten uti min saak inför Ed:s

Kongl. Maij:t tyckes oförgripeligen säij andes hafva varit för myckit

liberal i talandet; Altså Ed:s Kongl. Maij:t till närmare kundskap

om saken och mig till en nödig exculpation: täcktes Ed:s Kongl.

Maij:t saaken således nådehu höra och intaga. Alla F^inska Cat-

eches-Edilionerne, som här i landet van-ka, variera något ifrån

hvarandra; och ifrån Lutheri mindre Cateches varierar den ena

mera, den andra mindre. Jag tyckle så rådehgil vara för landet,

och effler Ed:s Kongl. Maij:ts nådiga befallning uti Conslilutioni-

bus Acadevncis och Nya Kyrkio-lagen, lijkmätigt min Eed, att iag
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efter rena Lutheri Catechesin, uti libi^o Concordice skrefven, mia

edition adjustera skulle. Dhet iag och gjorde uti Herrans fruch-

tan. Tå ingen Lutheri fråga, intet Lutheri svahr bleef till dhet

ringaste rordt; mehra än uti föHiande stycken. Lutherus frågar

huru en Husfader skall sitt folk lära etc. Alla Svänske och Fin-

ske Catccheserne säija: Huru skall nian ungt folk förehålla: och

så lyder ock min Finska Cateches, Sedan uti Capitlet om Skriff-

termåhlct; effter vij uti Svärige och Finland bruka en allmän Skriff-

terniåhl, lätt iag effter heela Fäderneslandets maneer insätta bö-

nerne: Jag fattig syndig menniskia etc. och Barmhertige Gud

etc. som uti Lutheri Cateches der så långa intet finnes, när hvart

Bichtbarn särskildt giör sin confession. Så mycket effter alla

andra editioner går min Cateches ifrån Lutheri Cateches: men

icke ett ord uti dhet öfrigare; till någon fråga, något svar 1. nå-

gon lära, som Lutherus i sin lilla Cateches forer och drijfver.

Men när iag detta justerande giorde, föllo uth här och dher nå-

gra ord, som andra privati till Lutheri Texten effter sitt behag

insmygdt hafva, tå och vijd samma tillfället föll uth dhet svaret,

som Doct. Gezelius uti Capite de confessione till en Lutheri fråga

ensijdes tillsatt hade. Itt rättare svar till sama fråga fines

uti Finska Catechesen, som är tryckt i Stockholm A:o 1615,

men är doch det sama sedermehra slraxt utmönstrat uthur alla

Finska Catecheser; intill dess Sal. Gezelius detta sitt egna til-

lade; och nu bör samahs vara borta, för dhet att dhet orijm-

mel:n till frågan svarar, och intet fuies uti Lutheri Catcchismo.

Såsom fördenskull uti denna min edition icke ett ord är mitt,

uthan Lutheri Cateches uthan någon uplappning, effter grundbo-

ken librum concordine richtig uplagder; ty förmodar iag, att in-

gen rättsinig skall mig härföre lasta kuna. Flyr altså till Ed:s

Kongl, Maij:tz mildheet och höga rättvijsa, iag beklagade Christi

Tienare, Ed:s Kongl. Maij:tz underdånigesle Undersåtare, aller-

\inderdånigst och allerödmjukebgest bidiandes, emoot een sådan
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Dhct tyrkos iiifiW Ed:s Kongl. Maij:l samma RcIcroiilcM liafva

bcrailadt, som skulle cen Finsk Catechcs allestädes lijkalydande i

många åhr, och een så lång tijd varit öfver allt här i orthcn så

vähl som anorstädes i Finland brnkelig, och Ungdomen till en

sann Christendombz knndskap och öfning forestält etc. Men om

så sandt är, hvad han talat bafver, dhct täcktes Ed:s Kongl.

Waijrt af dene min underdånige kortta relation nådeligen lor-

nimma. Jag hade väl sama relation utförligen velat deducera,

men for vAdeldeus skull *) äro nu mine böcker ocli documenta

så förblandade, att iag i bastigheet intet kan dbcm upleeta, som

iag docb ville nu med dhet första giöra mig boos Ed:s Kongl.

Maij:t ursächtadt. Ed:s Kongl. Maij:t förönskar iag under Gudz

nådiga beskydd och vällsignellse; allijdh förbbfvandes Ed:s Kongl.

Maij:tz allerunderdånigste undersåte och trognaste förebidiare."

Återstår således endast ofvanbemälda Relation, bvilken utan

tvifvel är densamma som i oftanämnda Handlingar förekommer

tryckt, med öfverskrift: En kort Relation om Catecheserne här i

Wiborgsla Stiftet, att bär införas. „Här i Stiftet bafver intet

Tryckeri varit, för än nyligen, dhet på H. Kgl. Maij:ts prioilegio

jag för Gymnasio i fjobl af mina medel upkjöpte, bafver altså

svenska nation, som bär i Stiftet är, bekommit för sina barn

Catecheser ifrån Stockholm och ifrån Åbo. De Stockholmske Cat-

echeserne variera väl något, men dock icke stort; liafva altså

hos förståndigt folk begärbgare varit, än de andra: Men de Åboiske

och Svenska, upplagde uti Sal. D:r Gezelu tid inom 20 år,

hafva något mera utritat. Uti dem har Catecbesen aldrig följt

Abcboken, utan såsom Abcboken merendels varit ricktig, så hafva

Svenska Catecheserne deremot haft sina egna bebageligheter.

Exordium bafva de lagt på Budorden, och det fört med desse

*) Af Wiborgs siad afbrann nämligen en del d. 9 Maii 1690.
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utsliitit orden: Slänf ipå. Uti Fader vår hafva de esomoftast haft

slutet: 3^1) titt är 9ti{fct, marf;tcu etc. hviiket Lutiiers Förklaring

intet vet af. Uti döpelsen, der Chrislus säger: går ut och lärer

att folf, så hafva de i stället for folf, insatt ^cbnliigar, med nå-

gra flere förändringar. Videantur Åhoske Stora Psalmboken, d^

Anno 1685. Lilla Psalmboken de Anno 1683, Barna Clenodium

1687. Finske nation haiVer för sina barn sammaledes bekom-

mit Catecheser ifrån Stockholm och Åbo. De äldste som jag

hafver sett ifrån Stockholm, äro vackra nog, men hafva likväl

några bifrågor i sig, utom Lutheri frågorne, om cohcereMzen emel-

lan Christendomens stycken etc. Såsom ses kan af Bäissners

Cateches de Anno 1615. Men desse bifrågor äro utmunstrade,

och Finska Catechesen med ren och vacker stil tryckt i Stock-

holm af Petter Wa^sseld, Anno 1643, tämmeligen richtig till

alla stycken; de sednare edilionerne ifrån Sverige äro många,

och uti allt hvarandra ingalunda lika: conferantur inter se Cate-

cheses Sueäcce, som variera till Stiften^ och nästan uti alla edi-

lionerne: Men ifrån Åbo utkom en mycket vacker edition Ajino

1646 under Rådman Salckos namn; der Trycket är vackert,

pappret rent, och alt väl corrigerat, så uti Catechesen som Psalm-

boken, Evangelium och Bönerna: denna går och någorstädes

ifrån Lutheri orden, men så hålles hon dock för principalaste

här å orten. Sedan sal. Gezelius blef Biskop i Åbo hafva många

Finska Böcker och Catecheser utkommit: med sina Abcböcker

nästan alla oeniga. Catecheserne satta med högre Finska Con-

slructioner än de förrige, och upputsade med nya ord; Rem nå-

gorstädes ökta med någre ord, att man mångestädes uti förkla-

ringen öfver ^agcn, %xcx\ oc^ ^abcr it>ar, ser nästan allenast me-

ningen sammanhänga med de gamle: men orden stämma inga-

lunda öfverens med dem. Alla Finska Editionerna hafver jag

ännu intet sedt, mindre dem mig förskaffat och examinerat.



Vill likväl till ell prof, iiAgra nya variniilier här uiisältia. Edi-

tion af år 1G83 inventerar uti Abtboken ordningen pa Christen-

donis stycken således: (1) sätter hon Lagen, Tron, Kader vår:

(2) tilioker hon SkriRermålet : Men (3) sätter det efter Herrans

INaltvard; ocii (4) ulesluler hon l)dnei"na, det uti ingen annan

Kinsk Ahcbok linnes gjordt vara. Edition af 1G84 utskrifver vid

1:sta IJudel nli Lagen langa meningen af Bibeln Exod. 20 om

Keläten: Det ingen annan Finsk bok gjort hafver, som jag sedt;

och så är det med flera Aboeske Editioner: nemligen Cateclieser-

iie de variera (1) till styhlen; (2) fora nya ord; (3) gjOra så

tillsalts; (4) missbrnka de företalet på Lagen; (5) och nu äro

de det utan; (0) när de det bruka, så bruka de det intet såsom

i Svenskan: ^a^ ^^crrcn är tin ©itb, utan lioc modo: ^ag cir

ig)errcn tiii @iib; (7) de nyUgaste sätta in, %'åxit )(iå (mitiöta)

uti 3:dje Budet; (8) långa slutet på Fader vår, nu bruka, nu

gå de det förbi; (9) den 3:dje Artikeln öka de i begynnelsen

med ordet tuiiniiötan, således: ;3ag tror oc^ fccfänner etc. (^10)

alla halva de vid Skriftermålet ett nytt och ett orimligt svar till

frågan: Hvad ur Skriftermål? confunderandes frågan: hvad är?

med frågan: huru många äro Skriftermålen? och svarande till

den sidsta, men intet till frågan såsom hon lyder; (11) uti Her-

rans INattvard confundera de Synda förlåtelsens gifvande och an-

nammande: fi^nfccin anbc,rt aiibamincn ja fi^nbetn nnbc,vt faamincn;

at de med gamla böckerne intet öfverenskomma och såsom de

förra Prcesides dessa actus uti sitt spi-åk distingvera. Spörsmål

utöfver Catechesen finnas långa, som Sal. Ericus Erici Biskop

uti Åbo, utgifvit hafver. Uppå Stiftets begäran hafver Sal. Bi-

skop NicoLAUS Nycopeasis korta Spörsmål fattat, men de äro

intet tryckta. Sal. D. Gezelius uti Åbo hafver både längre och

kortare trycka låtit, af hvilka några äro ovarsamt satta: men det

7:de öfver Tron, och Id puncten om S^nbcrnaö fövlatclfc är tvert-

emot Scripturam Sacram. Under sådant tilstånd skref jag den
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2 Febr. 1688 till Sal. D:r Gezelius, och bad honom achta sitt

Tryck, berättandes, huru både Catecheserne och Psalmböckerue

corrigeras hos honom, och bedjandes han skulle intet så fritt

bruka arbUrio credendorum och canendorum öfver oss etc. Derpå

svarade han hitzigt den 30 Junii s. å.; men jag tålde honom

fOr hans ålders skull, och for det han uti 15 år varit min Pro

Cancellarius, skickade dock honom prob och bevis på mina på-

minnelser af d. 20 Julii 1688, och dermed teg han sedan stilla:

helst som och Sal. D:r Enevaldus Primarius Theologus hade be-

gynt uti publicis disputationibus om hans fåfänga correctioner

admonera, såsom skedde öfver Ps. ^cfuö it^^å forfct jlob. När

jag nu fick Trycket hit i förl. år, lät jag ibland nödige Scholm

böcker, och Finska Catechesen på landets begäran tryckas: Men

hvilken Edition skulle jag följa? alla varierade de sig emellan,

alla gingo de ifrån Lutheri Cateches, den ena mera, de andra

mindre, så att Presterne begynte klaga öfver dessa varieleter, be-

rättandes huru förargeligt det är, när det ena Bondens barn läser

så, och det andra annorledes: berättandes at bonden och barnen

måste här öfver offenderas. Under detta tillståndet gick jag först

alla Spörsmålen förbi, emedan jag de uppsatta alla icke gillade:

och under Repetentens eller Catechetens försigtighet bör stå hö-

gre Spörsmål drifva för de klokare, och enfaldigare för de en-

faldige, alt efter den ordning som Svaren på talen falla, och

han vet hos sine Åhörare läran vara uppbyggelig. Sedan lät jag

Catechesen så trycka i Herrans namn icke efter denna förra

Edition, utan gick dit, som Kongl. Maj:t nådehgen mig sin un-

dersåte vist och befalt hafver, och dit jag at gå, med många

eder mig tilbundit. Neml. til Lutheri lilla Cateches gick jag, så-

som den står uti Libro ConcordicB skrefven, och är en vår Liber

Sijmbolicus. Jag tog Librum Concordice, så den Tyska som La-

tinska Edition för mig, och såsom de til orden sammanstämma

uti Lutheri Cateches, undantagandes på 2 rum: fremst i Fader



vär nJlmncr den Latinska Edition, prcpfalion, och iiti CapithM de

Confes. talar lian lilct liAnlarc om det oniiJjIiga Synda npriik-

nandc, dn den Tyska Edition gör, så lät jag ofler don Finska

Catcchesen castitjcras och rättas; så at nti denna AViborgska Cat-

echescn icke .'ir en Lullieri fråga (ikt eller stympad: ntan de

Synonyma, nomina vel verba dedarutiva, som iniempeslivo Zelo

inkomno voro nti forrigc Editionerna, gingo nn nt, och samma-

ledes ntgick det svaret, som Sal. Gezklius om skriftermålet sjelf

tillagt hade. Bönerna: :3^''^^ f^ittig ft;nbig nienntffa, och 33arm(;crs

tigc ©ub, som brnkas uti vår confession, lades allenast til, och

intet annat. Altså emedan nppå Lntlieri rena Cateches, jag haf-

ver ved åtskilliga mina Embelens tillträdande, svurit; men aldrig

obligerat mig på någon dess opplappning eller nppflickning, och

hSr icke ett ord är mitt uti någon fråga: mindre frågan min,

eller svaret dertil, utan altsammans (de 2:ne allmänna bönerna

förutan) är Lutheri, utsatt med ord, merendels såsom de linnes

uti Salkos Edition, som bepriseligast är här i landet; Ty förmodas

at ingen som vet hvad Ed betyder, och sjelf under samma ed

står, lärer mig ftir denna Edition lasta. Hade andra följt sin

ed, och gjort sit embete redeliga, så hade jag detta arbetet och

påtalet sluppit. Förut såg jag at tal för afunds skuld, skulle

vilja följa på Catechesen, eller mig dess utarbetare: alt derföre

på det ingen frcmande och okunnig om språket, skulle här prce-

cipitera sig, skref jag i begynnelsen, midt nti, och vid ändan

på Catechesen, pä Latin om hela saken en korrt dock nog utför-

lig relation, den sann är, och ingen skall kunna omkullkasta.

Men att Aboeske Cateches-Krämare här å orten nu mista en

marknads plats, och derföre vilja caluinniera mig, det achtar jag

intet stort: Gud ske lof, at gudfruchtige och förståndige personer

beröma mig häremot. Principaler ifrån Åbo lära väl och säga

at deras Editioner lästes med nytta och frucht uti landet; det

och sannt är, vid begynnelsen af läsandet och der de af inga
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andra Editioner viste eller hörde: Men så är den nyttan nu lu-

pen hos de enfaldiga uti någon förargelse, der Editioner så få-

fängt hos dem variera. Om min Edition, som och något varie-

rar, men varierar til det som rätt är, och hafver grund med

sig, hafver jag Dioeceseos Venerandum Clerinn consulerat, och

fått försäkring, att de med moget tal, vilja förargelse hos de

sina förekomma; som jag och har dem tilbaka försäkrat, at så

länge jag lefver skall här uti Cateches*Trycket, aldrig ett ord

varda förändradt. Uti Åbo äro de nu igenom min påminnelse i

någon ångest råkade. Mänga, många Editiofier hafva de: men

veta intet väl vid hvilken de skola nu sig hålla. Uti deras sid-

sta Synodo hafva de härom confererat. Men deras Ada Syno-

dalia hafver jag ännu intet funnit, och vet så intet säkert om

slutet at skrifva. De som tillsattser och upplappningar älska

och försvara, komma intet sin ed ihog, förstå ej heller hvad ra-

tio Symbolica, Orthodoxim tilöker. Omnis liber Symbolicus est

Orthodoxus; Sed non contra, omnis orthodoxus, Symbolicus. En

Orlhodoxum om jag kan och vill, får jag öka och något mästra,

för än den varder pro Symbolico declarerad: men blir den pro

Symbolica förklarad, måste jag sedan hafva fördrag något uti ho-

nom at ändra, fast det än vore honom till lUumination, så framtjag

icke vill få ogunst hos dem, som honom uptagit, och för Sym-

bolico uphöjt hafva: ralio Symbolica gifver sådan adprobation

så til formen och disposition, som sjelfva materiam, och bör der-

före aldrig salva communione ecclesiastica af någon rubbas eller

ryggas. För mitt Slift svarar jag, efter Gud hafver gjort mig

til en Lärare och Biskop här uti Stiftet: Efter mina obligationer

rent och rätt utaf Guds ord och våra Symbolis, så och Symbo-

licis Libris, skall jag och lära, så länge Gud behagar mig bruka,

och under min tid aldrig någon Libriim Symbolicum ensinnigt

lappa eller röra. Wiborg den 4 Junii 1690. Petrus Bång.

Ep. Fi6."
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JenifOras nu alla dessa linndliugar mod livarandra och med

ordtMi i Arv. Ai.op.K! Parontalions lal, sid. 21: .^Scripseral qvoqve

Senex Doctor UaiNG F.excgesin in Divi Lulheri Calechesin, lilulo,

(Utecheta LiiTHEnAisrs, qv(v sub censura publica jam mordet car~

ceres, ut emitlalur," riainlysor det klart, att berörda källor för en

riklig kunsknp om Bångs linska Cateches varit lör de författare

okända, som t villat om den någonsin vore tryckt, och att ingen af

dem som omtalat boken, utom Biskop Gezelius, haft sig dess in-

nehall bekant. Blef den sedan betraktad såsom varande af sådant

värde, att don jemlikt föreskriften i Tryckeri-Privilegiibrefvet bordt

före tryckningen underställas Kongl. Cancellie Collegii granskning,

änskönt Kongl. Stadgan och Förordningen af d. 5 -Jul. 1684, om alla

nyskrifna verks censurerande, undantog Skole-Böcker, hvilkas pröf-

vande ankom endast på Consistorierne i utgifnings orterne, är det

så mycket sannolikare att Resolution i saken aldrig fallit, som in-

gen sådan är känd, och det utan tvifvel funnits betänkeligt att för

underlåtandet ställa Gymnasium till ansvar. Vid detta förhållande

är det ock troligt, alt upplagan till största delen, om icke hel och

hållen, snart gått förlorad, just derföre att den icke fått spridas

ibland allmänheten, och livad under då, att man redan länge,

likasom ännu, icke vetat ens hvar något exemplar funnes?

t 2. Allt detta gäller äfven om Catecheta Lutlieranus,

hvilken väl måste betraktas såsom en bok för sig, om den än

varit så inrättad, att don kunde med Catechesen sammanbindas,

dels vid början, dels ock midtuti samt vid slutet, såsom författa-

rens ord härom i Relationen möjeligen kunna förstås, så framt

man icke hellre antager meningen vara den, att han sålunda af-

handlat eller förklarat förnäudigast hvad som rörde början, med-

lersta delen och slutet af Catechesen. Kanhända insändes ock

begge på engång till ofvanbemälde Censor, efter det den nu ifråga-

varande, såsom det tyckes något sednare, äfven lemnat pressen.

Alop^us måtte aldrig hafva sett den. Annars skulle han val
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icke kallat don en förklaring Ofver Luthers Cateches och sålunda

missledt alla andra, som derfure förvexlat den med Bångs på

finska utgifna arbete, för hvilket, såsom vi sett, den förstnämn-

des lilla Cateches visserligen låg till grund, men i alla delar utan

tolkning. Såsom illa underrättad om denna bok visar sig äfven

Biskopens Personahers författare, då han säger att den varit ef-

ter Erkebiskop Svebu^u „ Censur i förledit Åhr 1695 i Stockholm,

sampt des bij fogade och den salige Herr Biskopen til intet ringa

beröm ländande approhatmi at tryckias, ärnat som detta inne-

varande Åhr 1696 komma uthi Liuset." Efter hvad numera är

uppdagadt, kunna enhgt min tanke dessa ord endast så förkla-

ras, att det till Censor Örnhjelm insända tryckta exemplaret, se-

dermera i anseende till Gezelu åtal bhfvit till Svebuji granskning

öfverlemnadt och arbetet af honom med beröm gilladt, samt detta

gillande vitsord varit ämnadt att jemte bokens titelblad, som kan-

ske icke förut funnits, eller blott behöfde någon förändring, i

Stockholm 1696 tryckas, bvarefter den kunde fritt utgå i allmän-

hetens händer. Att all verkställighet häraf likväl uteblifvit, är

ock numera nästan påtagligt.

t 3. Tredje rummet i denna Förteckning tillhör en af

Kyrkoherden i Perno, Prosten Peter Serlachius utgilVen Syn-

odal Disputation, hvilken väl i Stiernmans Finlandia Literata

säges vara tryckt i Wiborg 1699, med titel De Fide, men san-

nohkt af ett tvåfaldigt misstag, förorsakadt deraf att nämnda år-

tal, utan tvifvel genom skrif- eller tryckfel, finnes uppgifvet i denne

Serlachii Personalier, åtföljande Biskopen Doct. Dan. J us-

le nu d. 28 Januar. 1739 hållna och i Abo in qvarto tryckta

Likpredikan öfver honom, äfveusom af orden „Han fick och ställa

fram Sin Christna sanna ifver. Då han om trona i et Präste-

möte drifver," och deras förklaring uti en not med „Fört Presi-

dium uti et Präste-möte," hvilka läsas i ett till denna Likpredi-

kan äfven fogadt poem, under titel: Betrachtelse ufoer all den
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godhet och Barmhei'lighct, som den nådige Gud beunst, fordom

Prohfien 1*etrus Serlachius, under des här i tiden

förda icandel efterfinnad af De Sorgbundna, säkert samma

Hoti-aktelsc, som Stieu.nman omtalar sAsom tryckt i Stockholm

in loIi(», under samma titel, med skillnad endast i uppgiften:

„uti pennan författad af en then Saligen Aflednas Dotter Son,"

Af Borgå Gi/mnasii Historia sidd. 285 och 623 ser man nämli-

gen att vid ett till d. 21, 22 och 23 Januar. 1089 utsatt, men

i anseende till Biskop Bångs afresa till Riksdagen samma år upp-

skutet och icke förrän d. 20, 21 och 22 Jan. följande året för

sig gånget prestmöte i Wiborg, Serlachius varit Pra3ses.

Disputationen skall väl då handlat De Creatione, item de Ange-

lis; men deraf följer ingalunda att Betraktelsens författare med

ofvan anförda ord menat annat, än att Serlachius genom äm-

nets utläggning nogsamt bevisat sitt nit i den Cliristna tros-

lärans försvar,

4, Dernäst torde böra ställas ett urval af H o r a t ii Skalde-

stycken, om min förmodan att det utgått ifrån ifrågavarande

Tryckeri befmues välgrundad. Detta urval, som i det enda mig

bekanta exemplaret saknar titelblad, innehåller De arte Poetica

Liber och af Epislolarum Liber I de sex första samt den elfte,

med öfverskriften : Ad Bidlatium reverswn ex Asia. 2 y^ ark li-

ten 8, Då KejserHga Alexanders Universitetet erhöll delta på

en Anclion inropade exemplar, var det sammanbundet med ett

af N:o 19, hvilket förhållande väl i sig sjelf icke betyder mycket,

men dock synes i förening med de många i boken förekommande

spår af en nybegynnare i Boktryckeri konsten förtjena något af-

seende. Tryckningen i halfark oberäknad, hvilken tvifvelsutan

härrör af slilförrådets inskränkthet, finner man här en mängd

tryckfel, obehörig blandning af olika stilar, bladens ordning efter

hvarandra på ett så förvirradt sätt utmärkt, att under det första

och andra stå (1) och (2), under det femte (0), sjette och sjunde

3
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(2) och (3), nionde (1), tionde och elfte C3, samt trycksvärtan

så tjock på flera ställen, isynnerhet i hela första halfarket, att

den stöter ögat. Sådant faller säkert den person till last, som

förestod det Tryckeri, ifrån hvilket boken utkommit, särdeles om

han, såsom hvad Medelplaan angår med skäl kan förmodas,

tilHka i början var ensam Sättare. Läggcs härtill ännu Biskop

Bångs förut anmärkta uppgift om nödiga Scholee böcker, dem

han synes redan om hösten 1689 eller ock under de fem första

månaderne af följande året hafva låtit i Wiborg trycka, tillika

med dåvarande Eloquentise Lectorens vid Gymnasium derstädes

Magister Arvid Alop.ei, genom utgifvande af åtskilliga läroböcker

i honom åliggande undervisningsämnen ådagalagda omsorg, att af-

hjelpa isynnerhet den medellösa ungdomens behof af sådane, blir

det ännu mera sannohkt, att vi här hafve för oss en liten bok,

hörande till de under Medel plaans första tjensteår tryckta.

Ibland bokstäfverne saknas icke heller sådane, hvilkas form i allo

förråder antingen en mycket ovan stilgjutare, eller kanske sna-

rare, att de äro skurne i träd. Detta gäller isynnerhet ett slags

Versaler, dem jag icke funnit i någon efter 1694 i Wiborg tryckt

skrift. Vidare

fö. En i Kexholms kyrko-arkiv förvarad Communion-

bok, med titel: I. N. J. Skriffl-Book För Kexholms Sladz För-

sambling, vprättadt af 31. J o n a in n e S e p. l a cii i o Pnepofito och

Paftore der fammaftädes åhr 1690. Tryckningsorten är visser-

ligen icke här uppgifven; men på Wiborg faller tanken sjelfmant,

då man vet att Joh. Serlachius, som d. 5 Febr. 1689 erhållit

fullmagt på Rexholms Pastorat, hvilket han tillträdde d. 1 Maji

nästföljande året, innehade detsamma intill dess staden och fäst-

ningen 1710 genom kapitulation öfverlemnades till en belägrande

Rysk härsmagt *), och det knappt är trohgt, att han, eller Dom-

•) Se Borgå Gymnasii Historia sidd. 452, 453.
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kapitlet i NViborj,', om det besörjtle bokens tryckning, då skulle

halVa anlitat nayot annat (in Gyninasii Tryckeriet.

t G. I företalet till andra upplagan af sitt Breviarium

Rhetoriciim, livilkcn är tryckt 1G98, såsom rUtlnu skall visas, sä-

ger nyssnämnde Algp/Eus: „Qvocirca decem ferme anle annos

Lectioni Eloqveniice admotiis *), qvia commoda ad metern dicendi

manuductio tivonibus eral nitlla, colligebain ex oplimis Rhetorwn

fcripUs, in grutiam deinde, pfceferäm inopis Juvenlce, typis vul~

gavi prcecepla hese Oratoria, ut ad dudum Artis Anahjfis Syn-

Ihefisque textas monflrari posfet.^^ Till ungefär samma tid, som

de hittills on)talade skrifterne, tyckes således denna boks första

upplaga böra, af hvilken knappt något exemplar numera lärer

finnas. Den andra, som bar titeln: Breviarium Rhetoricum, Sive

compendiosa Manuductio ad Artificium Oratorium; Ex variis

Rhetorwn Pra;cep(is in %isum Regii Gym.nafii Wiburgenfis colle-

ctwn, ac denuo auctius priure compleliusque edilum å M. Ar-

viDO Alop.bo, Eloq. Lectore Ordin. Wiburgi, A. 1698. Impr.

apad Viduam Matth. Syngmanni. utgör 4 % ai"k liten 8, bvilkas

två första blad äro upptagne af titeln, en Dedication till två unge

Friberrar, Axel och Magnus Llndehielm, samt nyssberörda före-

tal, hvaruppå sedan följa sidorne 1—64, innehållande bokens

hufvuddel, och sluteligen Ratio Variandi Stylwn, fyra onumere-

rade blad.

7. /. N. J. Chrifteligh och Lutherfk Prediikan, öfwer Höga

Texten Ecclefiaftes 3. 14. feq. Tå Den Furdom Ehreborne Wäl-

lärde och WählQvaliftcerade Sludiofus Dn. ERICUS CUPRJEUS,

Junior. Nu hoos GUdh Saligh, uthi myckit och Förnähmt Folckz

Närwaro Hcderligen Begrofz vthi Wijborgz Doom-Kyrckio den

23. MartiJ Anno 1684. Hållen a/" Petro Bå.ng, S, Theol. Do-

*) Enligt uppgift i borga Gymnasii Historia sid. 363, liar ÄLOPjäus

blifvit introducerad d. 24 Aug. I68S.
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ctore och der fammaflädes Epifcopo. Wiborg, Tryckt af Daniel
o

J. Medelplaan Gymn. Booktryckare. Ahr 1690. 3 ark. 4.

S. Chriftelig Liikpredikan öfwer Fordom Åhrewyrdige, An-

dächtige och Wällärde, Her ERICUM CUPRyEUM, Wählmerite-

rat Pr'(Bpo[itum och Paftorein öfwer Förftaden Sijkaniemij, Slottet

i Wijborg, och Landzförfamblingen Säckjurfwij: Confiftorij Eccle-

fiaftici Adfefforem ock Seniorem: Nu hoos Gud Saligen: Tå

Hans Åhrewyrdigheetz andelöfe Lekamen, uthi myckit Förnähmt

och Heederwärdigt Folckz närwaro Beprydeligen begrofz uthi Wij-

horgz Doomkyrkia den 2 November 1684. Hållen af Petro

Bång. iS. Th. Doctore och Epifcopo dher fammaftädes. Wi-

borg, Tryckt af Daniel J. Medelplan, Gymnafij Booktryckare.

Åhr 1690. 4 ark 4.

9. Chrifteligh Liik-Prediikan Öfwer Fordom Ähreborne,

Gudhfruchtige och Hederfamme Matronan nu Sahl. Huft: ANNA
CRÖEL, Sahl. Herr LAURENTII HJERKEPJEI, Fordom Kyrc-

kioheerdens i Tajpalsahrj efterlåtne Anckian: Tå Hon Vthi när-

wahro af en ftoor Hoop af Förnäme Slächten, Sampi annat

Ehrbart Folck uthi en fioor Myckenheet, af fina Förnähma Barn

och Magar, Hederligen til Grafwa befordrades vthi Tajpalsahrj

Kyrckian den 6 Januarij eller Trettonde Dagh Juul A. 1689.

Hållen a/" Petro Bång, S. Theol. Doct. Epifcopo Wijb. och

Ecclefioi Taipalfarenfis Paftore. Tryckt i Wijborg af Daniel J.

Medelplaan^ Gymn. Typ. Anno 1690. 3 ark 4.

f 10. J. N. J. Chriftelinen Rumin Saarna, Silloin Cuin

muinen, Jumalinen, ja Cunnialinen Matrona, nyt Herrafa pois

nuckunut Wahno, BRITA MATTHlAxen TYTÄR HERMIGERA,

Cunnjalifen ja Hyivin oppenen Herran, Her MICHAEL HEIN-

TZJUxen, urholifen ja Hywäfti anfainen Kirckon Herran, racas

puolifa, Sawitaipalen Seuracunnas; Jumaliften, cunnjaliften ja

Chrifteliften Ihmiften läfsnä olles, cunnjalifeft ja Chriftelifeft,

Haudattin, Sawitaipalen Kirckofa, Pyhän colminaifuden Sunnun-
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tain pääle,joca langeifi fen 15: Päitvän pnäle Kefä Cuicfa, tvtiona

jälckcn Chriftuxen fijndjimon, 1690. Pidcttij Pethus liXytiilda,

P. R. Docf. ja Pifpalda. \]'ibt{ris Prantättij Daniel Medelpla-

nilda, Gi/mn. Prunturildii. 4.

11. Adsis Allissime Jesu! Parluricntiin» Dolor, Eller Cliri-

fleligc Banui'Föder[kors Jämmer, Af Jeremice Klagowijfors I

Capitels 12 ffers Dä Kongl. MaijUz TrocTienares och Provin-

cial Iiispectorens Oficer fmå-Tullarne och Acciifen vlhi Wijborgz

och Ilelfingfors Landzhufdinge Domen Den Ehreborne, Ilögachtade

och fRilbelrodde Herr UINDIUCH JOHANSONS SCHMIDTZ

Karälfkelige Hivs-Ähra Den (Fordom) Ehreborne, Gudfruchlige

och Dygdefamme, nu Sahl. Matronan MARIA JOHANSDOTTER

TALPO, NUrwarande ftoor och anfeenligh mgckenheet af för-

nämt Falck, begrofz vlhi Den Helga Treefaldigheetz Kyrkian,

tvedh Wijborgz NorrcFörftaden den 27 Jidij, fom icar Dom. 6.

pofi Trinitalis A. 1690. Vlhi En Kort Lijk=Predijkan belracli-

tat, och efter begäran under Trycket gifwen AfVv.Tv^o Riste-

Lio Arcis Sf Suburb. Wijb. Paft. Confiftorii Affeffore. Tryckt

i Wijborg af Daniel J. Medelplaan. 5 ark och Personalia Va

ark 4.

t 12. Oratio Introductoria ad Gymnafii Wijburgenfis Re-

ctoratum, de ejusdem Gymnafii anno quincjuagefim.o five Jubi-

Icv.o. Habila ^ dicta in gratiffimorum Hofpitum pra^fentia die

21 Augufli anni 1690, ore ac flylo Petri Carstenii, S.

Theol. Lectoris Primarii åf ArchiPrcep. Wijbiirgenfis. Excufa

per Danielem Medelplaanium Gymn. Wijb. Tijpographum. 4 ^1^

ark 4.

13. Chrifteligh Liik^Predikan , Tå H. K. M:tz Wår Aller-

nådigfte Konungz och Herres, Troo Man och Landzhöfdinge öf-

iver Kexholm, och des underliggiande Lähn i Carelen; Den Högh-

tcälb: Herren, Herr BERNDT MELLIIN, ErfHerre Till Fahnrå,

Basewitz, och Tryglå. Uti Wijborgz Domkyrckia medh Högh-



Anfeenliy Adeligh Prucefs, uti myckit Förnämt Fulckz närwaro,

Hedeiiigen och beprydeligen blef begrafwen Den 26. Januarij

Anno 1691 Hållen Af Petro Bång, Epifcopo der fammaftä-

des Tryckt i Wiborg af Daniel Medelplan Gymn. Boklr. 8 Vs ^^^ ^'

f 14. Cuningallifen Maiieftelin Jnftntctioni, Kihlakundain

Skrifwarille heidän Palweluxeins ja Wirckains toimituxis ojen-

nuxexi: Annettu Stockholmis, fina 16 päiivänä Locacuufay Wuonna

1689, Multa äfken W. 1691 Suomexi käätty. Wibiirifa Prän-

tälty Daniel J. Medelplanilda, Cuningall. Gymnafiumin Kirjan

Prclntäjäldä. 4 y^ ark 4.

t 15. Ett af Arv. Alop^hs 1693, vid Wiborgs Gy-

mnasii Parentation öfver DroUuing Ulrica Eleonora hållet Tal*).

16. Chronologia Sacra^ explicans ductum temporis, inter

primam Evangelii promissionem, max fub örtum mundi, datam,

Gen. 5: 13. et ejusdem in temporis plenitudine complementum

Gal. 4: 4. dum Dei Fllius Christus Jefics noftri caiifa, non

tantum nascebatur, fed et patiebatur ac gentibus prcedicabatur

:

prorfus ficut terminum ad qvem docet oraculum Dioinum, Dan.

9: 24. feq. de 70 feplimanis. Horis fuccifivis fcripta å Petro

Bång, S. Th. Doct. Episcopo Wiburgensi. Wiburgi An?io 1694.

Typis impreffa å Matthia Syngman, Reg. Gijmnafii ibidem Ty-

pographo. 26 ark 4. — Pnefatio har Datum d. 3 lul. 1688

och Confiftorii Wiburgenfis Cenfiira ac adprobatio är underteck-

nad af dess Decanus, oftanämnde Alop.^us, d. 16 Octob. 1694.

17. Ger. Jo. Vossn Elementa Rhetorica, Oratoriis ejus-

dem partitionibus accommodata. iViburgi, Excufa apicd Matth.

Syngman, Anno 1694. 3 ark liten 8.

18. Colloqvia minora Stephani Johannis Stepha-

Nii, In Ufum Scholarum recufa Wiburgi, apud Matth Syng-

mannum. Anno 1694. 7 ark liten 8.

') Se Borgå Gymnasii Historia sid. 366,



19. ['7}ivcrfa' lUftoricv Cum Sacriv tum Pi'ofm\<r Idea,

A co))dito 7nii}}do ad anmtm feculi noftri LXXXIX. deducta, åf

Ab ipfo Auctore correcta, locxplctiorq. facla, ^ jam fexlwn edi-

ta, Cum Ptwfaliotie Studio '^'' Opera JoiiAisNrs BrNO?iis, Quon-

dam lliftor. Profeff. JRburgi De novo impreffa å Matthia Syng-

manno (himnafii Typographo^ Anno 1696. 17 % ark liten 8.

20. Tobias Seuioi^ Eller En ChrifteUg Lijk'Predikan; Vthaf

den gambla Tobia? Ord nti det 4. Cap. och 5, 4, S, verf. TFed Den

fordom, Ehreicyrdige och WälUlrde Kyrckioherdens i Sibbo, nu

Salig Herr LAURENTII PAMPINEI Enckias Den fordom, Eh-

reborne, Gudfruchtige och Dygdefamma, nu Sed. Matronans Huft.

AGNETA BRÖIJERS, Ock defs DotlerSons Ehreborne och Dygd-

finte nu Sal. CARL ANDERSSON STRÄNGZ Chrifleliga Be-

grafning. Som fkedde i Sibbo SockneKijrckia på den tridie Sön-

dagen effter Trinitatis Ahr 1694. då mun och [yrade Feftum Jo-

hannis Baptiflce; l'lhi enfaldigheel hållen och effter Begäran

under Trycket gificen yl/" Johan Kön ig, Paft. in Sibbo. Wj-

borg tryckt af Matthia Syngman, Gymn. Booktr. 5 ark 4. —
Författarens Dedication är daterad Sibbo den 14 Jan. A. 1697.

21. Daniels Hwijla Och Upftundelfe Föreftält, Då Kongl.

May.tz Troo Man och Bifkop Öfiver Wiborgz Stifft och Carelen,

Den HögWyrdige och Höglärde Herren Herr PETRUS BANG,

Wijdberömbd Doctor uthi den H. Skrifft, i Wiborgz DoomKyrc-

kia blef begrafwen den 23 Augufti Ahr 1696. Af i ^covi o Lang,

Ä. Ä. Iheul. Docf. och Superintendente i Nanven och Ingerman-

land. Tryckt i JFiborg hoos Sal. Matthice Syngmans Enckia.

10 ark. 4. I omedelbart sammanhang dermed:

22. Defiderium Orbis Erndili, Ej: Occafu Reverendissimi

In Chris.to Patris Ac Domini, B. PETRI BÅNG, Olim S. S.

Theol. Doctoris Celeberrimi, Inclutce Dioecesios Wiburgensis Epi-

scopi Eminentissimi, Quod Cepit Vehementissimum, Aboce die 26

Augufti Anno 1696 expreffim in Sermone Panegyrico d Con-
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RAD o QuENSELL, M. PH. Wihurgi Impr. apud Viduam Matth.

Syiigmanni. 3 V4 ark 4, inuefattaiide främst Åbo Universitets

Rectors, Professor Brauns, d. 23 Aug. utgifna Program till

högtidligheten.

23. Gymnasii Wihurgensis Officium Supremum, Qvo Se-

retiissimce Regice Majestatis In Virwn, Dum Viveret, Fidelissi-

mum Dn. PETRUM BÅNG, S. S. Tlieol. Doctorem Excellentis-

simum, Dioecesios Wihurgensis Episcopum Reverendissimum At-

que Ephorum Stmm Desidevatissimum, Nunc Memoria Immortali

Celebratissimum Fungebuluv Seqvenli ab Exeqviis die 2i Au-

gufti; Concelebrante lectiffimå Audilorum Concione, Parentante

M. Ar VID a Alop.*;o, Lect. Eloq. Anno 1696. 3 Y4 ark 4.

24. Sorge-Moln Up[tigit, då Kongl. May:tz Wår Aller-

nådigfte Konungz och Herres Troo Man och Bifkop öfiver Wi-

borgz Stifft, Den Fordom Hög Wördige och HOgLärde Herren, nu

mehra hoos GUD ewinnerligen fcdige, Doctor PETRUS BANG,

Så ledfe af JVerlden, [om fkyndlam åth Himmelen^ uthi en fa-

lig Stund, faft än altförtijdigt, och med the [ijne Efflerlemnades

beklageligfte Affaknad, detta ufla förgängeliga Lefwernet i ett

ewigt och oförwanfkeligit Wälftånd lyckeligen förwäxlade. Hwar

uppå fedan hans Andelöfe Lekamen, ined Solenn Begrafningz-

Act, behörigen wardt Jordfatt i Wiborgz Dom-Kyrckia, den 23

Augufti Anno 1696. Den HögtFörnäme falige Herren til ivörd-
o

fam Aminnelfe, och defs i forgen Efflerlåtna til loälment Tröft,

Optecknat Af Wän, och myckit obligerade Tienare *). 3 ark 4.

*) Ilvilka desse varit, finner man af deras under de här förekom-

mande Poémerne, Latinska och Svenska ömsom, i följande ordning teck-

nade namn: Petrus Lauiicecchius S. S. Th. D. ^ Reg. Acad. Aboenf.

Prof. Prim., Matth. Martinius, Andreas Peuronius, Ernest Ge-

STRiNius, iACOD Carlqwist, Kcxh. Carel. Caspar Porthanus, Ni-

coLAus Ursinus, M. Alopjeus, Wit). Ulric. Carstenius, Wib. M.

Hjelmman, Wib. Sigfrid. Brotuerus, Wib. Saw, Jon. NorrGreen,
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Dessa fyra skriAor lillsammans upptaga således 19 V2 ark, hvilka

äro tecknade med fortlöpande Lill. A—V.

25. Lesaus, In pvccmatnrum, ma^rime (amen heatum, Obi-

lum Viri Prceclarce non minus, qvam rarce inclolia atq. dortrincB,

Dn. CAROLI T. PONTANI, Nylandi, S. S. Theologicp. Studiosi

veré egregii, Dum, poft 28. annorum, 4 Menfium åf 16 dierum

ila confcctum in tnundo fpatiuni, ut qvamvis non langarn, mul-

tam tamen egerit vitam, die 7 Maji A. 1697. naturm debilum

gravi folverat morho, Sf cafta illius offa, die fubfeqventi 19 ejus-

dem Menfis Sf anni, folenni rilu, in Templo Cathedrali Wibur-

genfi, lapideo impofita erant Sepulcvo, Habitus ab Ejus amicis

veteribus ^^ nunqvam reconciliatis: *). Wiburgi Excufus apud

Viduam Matlh. Syngmanni, 1 ark fol.

26. Contract Som uppå Kongl: May.tz Nådigfte Willia

och Befalning Allmogen i Wibo7'gz och KymmeneGårdz Lähn in-

gålt Ahr 1696. Angående det icifsa Knechtehållet. Wjborg,

Tryckt hoos Sal. Matth. Syngmans Enckia. 2 ark 4.

27. Kongl. May.tz Reglemente Och Förordning, Angående

Knechtehållel i IPlgborgz (sicl) Lähn, affatiadl Carlburg den

lo Junii A. 1697. Wjborg, Tryckt hoos Sal. Matt. Syngmans

Enckia. 3 ark 4.

t 28. Sum7mim Pauli Defiderium, eller Apostlens Pauli

stora afsaknad efter en salig död. Predikan öfver Philip. 1. 23,

vid Conlracls Proften och Kyrkoherden i Jockas ABRAH. BRUN-

xNERl och hans dotterdotters ANXA AXELSDOTT. INSULAN^E

jordafärd, af M. Petrus Henr. Carstenius. Tryckt i Wi-

borg 1697, hos Matth. Syngmans enka. 4.

Kex. Carel. och Carol. Gust. pf, Heyde. Derlill kommer ännu en. som

tecknat endast M. S.

*) Matth. Martinics ncb Ernest Gestrimus hafva underskrif-

vit dessa tv;l qväden.

3*



t 29. CAROLO XII dum d. U Dec. 1697 habuit

Coronatio7iis folemnia, voto infinuata adorea ab Er n. Gestri-

N I o. Wiburgi. Fol.

t 30. De Theologia in genere, conclufionibus item. Theo-

logicis Sf Religione Disputatio Synodalis, Quam fub directione -

— Dn. Petri Laurbecchii Dioecefeos Wiburgenfis Epi-

fcopi diebiis 16 6f 17 Januarii A. 1699 habendam, pu-

blico placidoque examini fubmittil M. Georgius Helsingics,

Defignatits P. (^ P. S. Micha&Ienfis, Defendentibus panter

Dn. Erico Hammarman, Paft. in Kymmene, Sam. Mech^xento,

Paft. in Niirmjärfvi, Erico Florino, Sacellano in Lampis. Wi-

burgi impr. apud Viduam MiiUh. Syngmanni. 3 Y4 ark 4.

31. /. N. D! Disputatio Inlvoductoria Ad Professionem

Theologicatn, De Prcedeftinatione ad vitatn wternam; Quam Ex

Cenfurå Maximé Rev. Facult. Theol. AboHnfis, Juxta tenorem

Regiarum Conflitutionum åf Ordinantiam Scholafticam , Indultu

åf Permiffione Clementissimi Regis Nostri CAROLI DUODECIMI,

Difquifitioni publicce, In Regio Gynrnafio Wiburgenfi, Sub Mo-

deramine Reverendiffimi in Christo Patris ac Domini, Dn. Petr.

Laurbecchii, S. S. Th. Doct. åf Epifcopi Wiburg. Eminentiff.

&c. Submifit Matthias Martinius, Respondente Gustavo Nehr-

MAN, Studiofo Ab. Ad diem, fi DEG videbitur Jan.*} 1699.

Wiburgi excufa apud Widuam M. Syngmanni. 2 % ark lilen 8.

32. Q. F. F. Fq. V. D. T. O. M. De Revelatione Di-

vina, Scriptura Sacra, (Sf Libris Biblicis, Qvä fummariam The-

fin &f Antithefin, Disputatio Synodalis: Qvam, Ad Mandatum

åf Directionem Reverendissimi in Christo Patris ac Domini. Dn.

') I ett, Kejserl. Alexanders Universitetets Bibliolliek tillhörigt exem-

plar, det enda jag sett, är med penna i toma rummet skrifvet 29 och

månadens namn, som tyckes hafva varit det ofvan iippgifna, ändradt lill

Apr. men i Dispulation De libris raris sid. 50 och i Borgå Gymnasii Histo-

ria sid. 302 linnes 10 Apr. ntfördt.
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Petri LAURBECcnir, S. Theulogixv Doctoris, åf Dioecefios inchjloi

fFiburyenfis Episcopi Einine/itiffimi, &c. &c. Suffragante Pl. Ve-

nevando Confiflorio, Dicbus /o, t6, 17, Januarii, A. 1700. ha~

hendam, In Rajio Gyinnafio Wiburgeufi Publico Examini fub-

mitlit, M. A 11 VID Ls Alop.kls, Burgoenfis EcdeficB Paftor ^
Prcvpofilus, &c. DefendcntibtiS pariter Viris Reverendis ^ Do-

cUffimis, Dn. Petuo Frisio, Pafl. in Joutzenus, Dn. Axelio Ln-

suLA>o, Paft. in Sackula, Dn. Jacobo Carlquist, Paft. in Ruifälä.

Wiburgi inij)r. apud Viduam Matlh. Syngmanni. 3 ark 4.

33. Adfpira incceplis noftris Deus alme Creator! De De-

crelis åf Operibiis Dei In Genere, 6f In Specie De Creaiione

Disputatio Synodalis: Qoam Sub Directione Reverendis&imi Do-

mini, Dn. Petri Laurbecchii, Ä. Theologice Doctoris Excellenlif-

[imi, IndylcB Dioecefeos Wiburgenfis Episcopi longe meriliffimi,

Regii Careliorum Gynmafii åf Scholarum Dioecefeos Ephori Ad-

curatiffimi, in Chvifto Palris if Proniotoris pio obfervantice zelo

cBlatem [ufpiciendi, Suffraganle PL Venerando Confiflorio, Pu-

blico ^'" placido Examini, fimpliciffimo flylo fiibmittit Johannes

Falck, Paft. in Ruocolax, Respnndentibus Viris Reverendis åf

Doctiffimis, Dn. Fabian Njrcko, Paft. in Jachimwara. Dn. Lau-

RENTio Frisio, Sacell. in Ilaitho. Dn. Erico Albogio, Sacell.

Borgoenfi. Diebus 20, 21 &c. Jan. Anno 1702. Wiburgi impr.

apud Viduam Mattli. Syngmanni. 2 '/^ ark och In Differlatio-

nem Theologicam ^^ Synodalem, de Creatione, Viri Pl. Rev. åf

Clariff. Dn. Johannis Falck, Pafloris in Ruocolax meritiffimi,

egregie fuo marte confcriptam, ^^ proprio prcefidio masculé de-

fenfam, ÉnirPJMMA, famt nPOEKAIPlON. V^ ar^^ ^•

34. Broderlige Tårar, \Vid Förr detta Finfka Paftorns

och Confiftorialens J Stockhobn, Ährewyrdige och Ilögwällärde

Herr THOSIyE GESTRINII, Mycket Låfwärde, men doch be-

drOfivelige Lefivernes Anmälan, HuMcken, efter en falig Död, til-

lijka med des i Lijfztiden Förtrogne och fåta Maka, Den Åhre-
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borne och Gudfruchtige Matrona, CATHARINA SCHULTZ, Där

fa7nmaflades, i Ridderholms Kyrckia, begrofs den io Maji, eller

Dom. Exaudi, Anno 1700. På fielfwa Begrafningz Dagen, uti

en fkyldig Parentalion, i Wiboj^gz Gymnafio idgutneAfEiMSEsr

Gestrinio, Grcec. Ling. Lectore. Tryckt i Wiborg hoos fal.
o

Matth. Synginans Enckia Ahr 1702. 5 1/2 ^^^^1 Gyninasii Rectors

Nic. LiMATii Program till Paretitationen inberäknadt. 4. Derjemte:

35. Subitce, fed liquidce Voces, iji Mortem beatam Viri

Plurimum Reverendi Sf Clarisumi, Dn. THOM^ GESTRINIl,

Helfingforfiå Finnonis, Pofl proficitos in Literis Sf Vinea Chrifti

exantlatos labores, Ecclefice Fennonicw Pafloris, ConfiflotHiq; Hol-

menfis Affefforis longé Celeberrimi, Qiti, Cum Thalami åf for-

tunce Socia fideli, Fcemitia, dum viveret, fexus fui ornamentis

condecoratiffima, CATHARINA SCHULTZ, Corporis fui, Spiri-

tus Sancti habitaculi, exuvias terrce gremio nuper reliquil ntan-

dundas. Quibus jufta ibidern per(olvebantur i?i Templo Ridder-

holmenfi, die 15 Maji, five Dom. Exaudi, Anno 1700. Wiburgi

impr. apud Viduam Matlh. Syngmatini. 1 ark 4. De har inne-

fattade Pogmerne, dels Latinska, dels Svenska, äro undertecknade

af Matth. Martinius, S. S. Theol. Lector IFib., Nicolaus

LiMATius, Jacob Printz, Phil. Pract. Sf Htfl. Lector, jam

vero Prcep. wc Paft. in Pytlis 6f Elimä, Andreas Heinricius,

Eloquentice Lector, Ericus Brumerus, Log. ^ Phyf Lector,

samt Ericus Dahlman, Phil. Pract. åf Hift. Lector.

36. In Nomiiie JESU! Disputatio Synodalis de Providen-

tia Divina; Qvam Sub Moderamine Reverendiffimi in Chrifto

Patris ac Domini, Dn. Petri Laurbeccuh, S. 5. 77?. Doctoris

Celeberrimi, Wiburgenfis Dioecefios Episcopi Graviffimi, Gymna-

fii 6f Scholarum Ephori Eminentiffimi, Patroni humiliimå mente

fufpiciendi, Confentiente Ampliff Confiftorio Publicce ventilationi

Exponit M. Andreas Ignatius, P. 8f Paft. in Helfingfors; Re-

spondentibus Viris Doctiffimis ac Reverendis, Dn. Bartholdo Itoi-
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U£o, Paftore in Walkehi (sic!), Du. Ivaro Augillainuro, Pup.

in Leppäidrda, Dn. SrMONE Kexlkro, Sacel. in Ruocolax Wi-

burgi impr. opud Viduam Matth. Synyinanyii. 2
'/-i

ark 4. Ti-

den, när denna Disputation borde ventileras, iinnes, såsom Lä-

saren ser, här icke utsatt, likasom icke heller tryckningsaret;

men enligt Borgå Gymnasii Historia sid. 390 skall i slutet al'

några i Lappträsk kyrka förvarade Synodal-Påminnelser, gitna

vid Preslmötet i Wiborg d. 20, 21 och 22 Jan. 1702, vara

nämudt, att „ Synodus berammades" åter till följande året 1703,

„då det de Providentia Divina skulle handlas" och Pra?ses dervid

vara Prosten Magister And. Ignatius, hvaraf och då nästföljande

Synodal-Disputation äfven börjas med orden „Ciim pro.rimis Dis-

putalionibus aclum [it de Creatione Sf Providentia Divina, haud

iticonvenienter ad locuin de Angelis progrediinur,^^ åtminstone

året, till hvilket den nu ifrågavarande bor räknas, framlyser, och

att mötet hållits i Januarii månad, likasom alla de öfriga, hvilka

höra till denna Historia, förefaller jemväl mera än sannolikt.

37. Jehova Propitio! Pofitiones Tlieologicce De Angelis,

Qvas in conventn Sgnodali, Gymnufiiq, Auditorio majori, Sub

moderuinine Reverendiffinii in Christa Pairis ac Domini, Dn. Pe-

TRi Laurbecchii, S. S. Th. Doctoris Celeberrimi, Dioecef. Wi-

burg. Kpiscopi Ampliffimi, Confifturii ibidem Ecdefiafiici Pi cefi-

dis Graviffimi, ni Sf Regii Gymnafii Scholariiq; Ephori Eininen-

tifjimi, Meccenatis (sic!j Sf Palroni devoto animi obfeqvio ceta-

tem fufpiciendi, Suffragante Anipliff. Confiftorio, Ventilandas ex-

hibet Jacobus N. Printz, Pr. Sf Pafl. in Pyttis, Respondenli-

bus Viris Reverendis atq. Doctiffimis, Dn. Andrea Orr.eo, Pa-

ftore in Oriniallila, Dn. ZAciiARtA Sijdejns.\ör, Pajt. in Libelilz,

Dn. And. Teeth, Sacell. in Randafalmi. Diebiis 18 Sf 19 Jan.

A. 1704. ffiburgi. Impreffce apad Viduam Matth. Syngmanni.

2 ark 4.



t 38. Recluratus Gymnafii Wihurgenfis , Dicatus toli Dioe-

cefioa Wihurgenfis S. Minifterio a. 1704 Sf 1705 a Petro Hend.

CarsteiMO, Archiprcep. Sf S. S. Theol. Lectore primurio. Ex-

cuf. Wiburgi Typis Gymnafii A:o 1703. 1 7» ark 8.

39. Chriftelig Lijk- Predikan, Hållen J Wiborgz Doo/n-

Kyrckia Ahr 1703 den 29. Junii, eller Petri Pauli Dag: Tå

Kongl. Maij:tz Troo Man och Bifkop öfiver Wiborgz Stifft och

Carelen, Den Högwyrdige och Höglärde Herren Herr PETRUS

LAURBECCHIUS, Den helge Skrifflz Wijdlberömd Doctor, Nu

mehra hoos GUD etvinnerligen falig: Iher fainmeflädes i när-

waru af en inyckil föriiuhin och folckrijk Förfambling, vnirdt

begrafvjen af Georgio M. Helsingio, Prcep. och Paft. i Stor»

Safwolax. 7 % ark, Personalierne inberäknade, 4. Här är visser-

ligen icke någon tryckningsort utsatt, förmodeligen derföre, att

man ansett sådant höra till det for denne och de två nästföljande

numrorne gemensama titelblad, som komme att gifvas dem, men

tyckes hafva uteblifvit, såvida intet sådant finnes vara af de för-

fattare kändt, som omtalat dessa, merendels tillsammans före-

kommande skrifter, hvilka ock, ur typografisk synpunkt betraktade,

röja åtskiUiga tecken till omedelbart sammanhang med hvarandra

och spår af AViborgs Gymnasii bokpressar.

40. Exequice Academicce: Quibus funus Viri, dum vive-

rel, In Deum et Regem SummcB Fidei, Reverendissimi Patris,

Doct. PETRI LAURBECCHJI; Theologi Consummatissimi, Episcopi

Wiburgensium Eminentissimi. &c. In Åcademia Aboenfi, a. d: 5.

Decemb. Anni M. DOC. V. Publico nomine celebravit Gabriel

JusleiMUs, Log. Prof Ord. eller, såsom titelbladet i ett annat

exemplar lyder: Q. B. V. D. O. M. Ländes Funebres: In Tu-

mulum Viri, dum viverel Erga Deum Dn. PETRI LA UR-

BECCHII; Doctoris Theologi Celeberrimi, Episcopi Aboenfi:

a. d: 3 — — Nomine publico diclce ä Gabriele Juslenio

Log. Prof. hegio Sf Ord. Tillsammans med Universitetets Re-
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(tors Professorer! Pktri Hah.>s samnut d.ij» daterade Program till

liCigtidliglieten. Iivilket filljer nästel^er lilelhladet, 5 % ark 4.

i{. Als Iliro KiUu(jl. MnrjAt Von Schwcdcn Getrenen Man-

nen, Des Ifocfmiirdigen, in GOTT Andächligen, und Hochfjelalu-

len Herrn, Herrn PETUI LÄUIiBECCHII, Der heil. Sehrifft

ffeilherilhmten Doctoris, der Kirchen in Dioecefi Wibnrgenfi und

Carelen, Huchmerifirlen Bifehoffs, des Confiftorij dafelhft Hoch-

nnfehnlichen Prcefidis &c. &c. Enlfeelter Lcichnahm, den 29 Ju-

nij Anno 1705. Zur Erden beflaltel iciirde, haben, Die Urfa-

chen icahrcr belrilbnis, [o man beym Tade ein [o Ireuer Knechte

Gottes haben full, mit eilfcrliger Feder entwerffen ivollen in Stock-

holm, Des Seligen Herrn Bifehoffs, vor heer geivefeiie Gehorfamme

Diener. *). 1 ark 4.

42. Den Ehreborne, Giidfruchtige, mycket Dygderijke, och

nu mehra hos Gud ewinerligcn Sal. Jungfrus, Jungfru MABI^E

JAHXSONIjE, v. Paftorens i Luumäki, Elfkelige käre Dotters,

Sidfta VALET-Sång, Hwilcken i Luumiiki Präftegård, på fitl

tolfte Ålders Ahr, effter en långlig, med ftort Tolamod utftånden,

Siukdom, den 30. Maji, A. 1707. i HERranom JEfu, frijmode-

ligen och faligen affomnade, och den Martii, A. 1708^ i Lini-

mäki Kyrckia Chrifleligen begrofz. Uprepad af den henne Muft

.Jhugkommer. Tryckt i Wiborg af Th. Abbor, Gymnafii Book-

tryckiure. V2 '^^^ 8.

43. a. 03. Disputatio Synodalis, In Årticulum L Libri

ConcordicB, De Peccato Originis, Quam Sub Moderamine Reve-

rendissimi in Christo Patris ac Domini, Dn. David Luad, S»S.

Theohgioe Doctoris Confummatiffimi, 8f Dioecefios inclytce T]7-

burgenfis Episcopi Eminentiffimi, Confiftorii ibidem Prcefidis Gra-

') Såsom författare af de efter denna titel följande Latinska, Tyska

och Svenska Poémerne liafva tecknat sig Friderich Will kommen, S.

S. Theol. Cultor, Christoph. Ern. Scultetus, A. I3rodin, Holmia Sve-

cus och MiCHAEL Ernst Schönau, Golha-Thuringus.
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viffimi, 111 & Gymnafii & Scholarum per Dioecefin, Ephori Åc-

curaliffimi, Mcecenatis & Promotoris Maximi, Placido puhlicoq.

Venerandi Cleri fuhmittii examini PrcBses, Mag. Ebicus Dahl-

man, EcdeficB Weckelaxenfis defign. Paftor & Prcepofitus, De-

fendentibus pariler Viris Reverendis & Doctisfimis, Dn. Zacha-

RiA SiJDENSNöR, Paft. in Libelilz, Dn. IIenrico Portano, Paft.

in Wijlafari, In Regio Gymmisio Wiburgensi, diebus, DEO vo-

lente, 18. 19. Jan. 1709. Wib. Imprimebal Thomas Abbor, Gym-

nafii Typogr. 3 V^ ark 4.

I LiDÉNs Catalogus Dispulalionum förekommer icke någon

enda af här upptagna Synoclal-Disputationer och i Markuns Sup-

plementa endast den sist nämnda, likväl efter en både ofullstän-

dig och oriktig uppgift ifrån Gymnasii Bibliotheket i Strengnäs.

Tecknens betydelse.

t Att jag icke sjelf sett skriften, eller ifrån originalet af-

skrifvit dess titel.

Alt några ord äro för korthets skull uteslutna på

det ställe i något annat arbete, hvarifrån titeln är hemtad.

Att de uteslutna orden finnas i nästföregående titel.
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Innaii jag går att fortsätta de historiska bidrag till Finlands Ca-

lendariografi, hvilkas iOrsta stycke ifrån trycket utkom 1858,

åligger mig att rätta ett och annat fel, som deruti insmygt sig,

och begagnar jag mig af tillfället att dorjemte uppgifva några

tillägg, allt i samma ordning som de ämnen, hvilka det angår,

förut äro framställda.

Främst namnes derfore nu, att ibland de på sid. 9 upp-

gifna källor Specimi7iis Academici de Helsingforsia, celebri Ny-

landifp emporio, Pars prior, quam prceside Algotho A. Scarin

p. v. m. s. Heisricus Forsius d. 8 Nov. 1753, samt Ofversältnin-

gon deraf på Svenska i Suomi, Tidskrift i fosterländska änmen,

1842, af F. J. Rabbe, äro utgiOmde.

Dernäst torde forljena upplysas vid sidorne 12 och 13,

der det yttras att äfven någre andre än Sigfrid Aron For-

sius, efter födelseorten Helsingfors tagit sig samma tillnamn och

att hans far möjeligen haft dopnamnet Aro7i, huruledes jag, med

anledning af hans egna uppgifter om sin vistelse i Estland och

Litland, före handläggningen vid mitt arbete rörande honom,

ibland andra tillgängeliga skrifter om till dessa provinser hörande

lärde män och författare rådfrågat Ehstiands Geistlichkeit in ge-

ordneter Zeit- und Reihefolge von H. R. Paucker, och der, sid.

316, väl funnit en Siegfrid Georgii, eller Gregorii fm. pr.) For-

sius omtalad såsom 1593 varande Predikant vid St. Olai kyrka

på Wormsö, men med afseende fästadt uppå slutorden „lebte

noch 1606" hvilka syntes mig böra så förslås, att denne man

4
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ännu sistnämnda år innehade Ijensten, underlät att göra lä-

saren uppmärksam deruppå, att nämnde Forsius, svårligen kunde

vara samma person med den mig bekante, hvilken under den sålunda

utstakade tiderymden hade på flere andra orter sådane befattningar,

som icke kunnat med berörde tjenst förenas. Angelägenheten af

sakens noggrannare undersökning visade sig dock för mig icke

långt efter mitt arbetes tryckning, då jag betänkte, att de an-

förda orden i och för sig sjelfva icke sade annat, än att förfat-

taren i öfrigt icke hade sig angående Siegfried Gregorii något

vidare bekant, än att han åtminstone ännu 1606 lefde, hvilket

åter gäller älven om vår Forsius. I bref af d. 8 Nov. 1859

besvärade jag derföre den af varmt nit att tjena sitt fädernes-

land och alla, som arbeta i dess angelägenheter, brinnande Fin-

ska Handels Ombudsmannen i Reval, Collegii Assessoren och

Riddaren Giist. Fredr. von Bunmgh, med en anhållan att genom

nuvarande Pastor på den närbelägna Wormsön förskaffa mig alla

de upplysningar, som i kyrkoarkivet derstädes tilläfventyrs finnas

om ifrågavarande fordne Predikant. Deruppå erhöll jag ock oför-

töfvadt, jemte svarsbref af d. 30 i samma månad, en skrifvelse

till v. Böningh ifrån nu på stället varande Pastor Eduard Peter-

sen, som deruti berättar, att församlingens äldsta kyrkobok är

af år 1596 och att deri utförhgen talas om en samma år hållen

kyrkovisitation, hvarvid kyrkans räkenskaper ifrån 1593 bJifvit af

dåvarande Kyrkoherden Herr Siegfridus företedde, hvilken, eller

Siegfried Gregorii Furssius, äfven enligt en af Pastor Orning,

som ifrån 1769 till 1805 varit Predikant på samma ställe, upp-

satt Chronik skall innehaft tjensten då bemälda visitation skedde

och varit „ein gottsehger alter Mann", samt vidare, att framför

altaret i kyrkan finnes en stor grafsten, med inskrift: S. G. F.

1399 d. 30 Maj, under hvilken traditionen förmäler denne Kyrko-

herde hgga begrafven, oaktadt sådant, om år och dag här anta-

gas syfta på hans död eller begrafning, icke låter förena sig med
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en annan, iifven i nyssniiinnda Chronik rörekomniande uppgill,

att samme nian ar 1601 af Fursten och Ståthållaren Walter

Kurssel på Ilapsals Slott lått statUästelse på rättigheten att en-

sam liska „iu der Priester-Wiek" *), så franit härmed menas

annat än en då först fallen Resolution på någon af Forssius i

lifstiden gjord ansökning. Deremot hade ingen egenliändig namn-

teckning af honom påfunnils.

Då min ölVertygclse, att frågan om denne man icke har

något inflytande på Sigfrid Auon F oks ii historie sålunda blif-

vit bekräftad, hoppas jag allt nu vara fullgjordt, hvad af mig

kunnat väntas med anledning af orden „0b der 1593 als Pastor

zu St. Olai auf der Insel Worms vorkommende Siegfried Geor-

gii, öder Gregorii Forsius mit ihm" (den, hvars öden jag omta-

lat,) ,,in irgend einera Verwandtschaftsverhältniss gestanden habe,

wäre nocli zu ermitteln'', uti Statsrådet ScmEFNERS, om utmärkt

valvilja för mig vittnande uppsats, med öfverskrift: „Ueber Pip-

piiKjs bibliographische Leistungen", i Das Inland, 18S8, N:o S2,

särdeles då, hvad härkomsten beträirar, om ingen af de andra

till sjuttonde seklet hörande personer med samma slägt- eller

tillnamn, om hvilka jag har någon kunskap, något annat är kändt,

än deras fäders dopnamn. Desse personer äro, utom på sid. 19 i

första stycket omtalade Hofpredikant Lars Ericsson: Jacobus Petri,

Kyrkoherde i Björkö omkring 1607 **), Aicolaus Laurentii, hvilken

såsom Kyrkoherde i Ingå utsatt detta tillnamn d. 15 Jan. 1608, då

han underskrifvit socknens Tionde Register ***), Georgius Matthice,

Kyrkoherde i Wichtis 1616—1638****), Johannes Marlini, ifrån

1617 till 1641 innehaiVande dylik tjenst i Sjundeå ****), förmo-

*) Svenska namnet Prest-viken, pä nägon hafsvik, tyckes här vara

förvridet.

**) Kejserl. Senatens för Fiiilund Arkiv N:o 5870 foI. 54.

*•*) Sen. Ark. N:o 311 fol. 51.
O

**•*) Se Åbo Stifts Herdaminne, Förra Delen.
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deligen dennes son Marliiiua Johannis och kanske sonson Abra-

haitius, döde såsom Kapellaner dersanimaslädes, den förre 1674

och den sednare 1683 *J, samt Henricus MatlhicB, Prest i Ilel-

singe, livilken uppå anmidan af Biskop Rothovms i Åbo Ilofrätt

1634 om „den liädelse och forsmiideliga ord, som han Farstus iQii

offcnteligt gelag uppå Chrislum utsprängt" **), och af Hofrälten

till följd deraf Ståthållaren på Tavastehus A)iders Nilsson gifven

befallning att låta anställa ransakning äfvensom „i mediertid ho-

nom i säkert förvar inmana" ***), hief förhörd så väl af Con-

tracts Prosten och Häradsrätten i orten, soin vid Biskops Visila-

tion följande året äfvensom inför Ilofrätten, i närvaro af fyra

Domkapitlets ledamöter, d. 10 och 14 Jan. 12 Mart. samt 6 och

11 Apr. och såsom öfvertygad om brottet, af Biskopen efter slu-

tad högmesso Gudstjenst i Abo Domkyrka söndagen den 19 i

sistnämnde månad, med ett vidlyftigt tal förklarades ovärdig att

vara Prest och bära presterlig drägt (hvarföre kappan ock på

stället aflades) samt förbjöds att någonsin befatta sig med pre-

sterHg tjenst. Den 23 i samma månad, allt 1635, dömdes man-

nen till döden af Hofrätten, som dock kort derefter ändrade do-

men sålunda, „Att han skulle järnslås, och arbetha vidh kalck-

baljan på Åbo Slott om dagen, och om natten i tornet, androm

till förskräck och varnagel, till den Kongl. Bättens vijdare be-

sked". Snart derefter insjuknade han likväl häftigt och afled

omkring midsommaren ***).

Vid sidan 24 tillägges, hvad Hieronymus von BirckhoUz

beträffar, ett och annat, tjenande till närmare upplysning om nå-

o
') Se Abo Stifts Herdaminne, Förra Delen.

**) Se Verkelige Statsrådet Calonii uti Kejserl. Alexand. Universite-

tets Bibliothek förvarade utdrap ur Hofrältens Protocoll d. 21 Apr. 1634.

***) Utförligare underrättelse om ollt delta vinnes i Erkebiskop Teng-

STRÖMS Dissertationis Vitam et Merita M. Isaaci B. Rothovii, Episcopi q.

Aboénsis, expositurce Partic. XVI, pagg. 245—249.
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j,M'a ihlaiul <le al" Kansli IlA(l(>t I.Ar.rs i Abo flofräfts Ifistoria

omtalade beskickningar, vid livilka denne man varit använd, så

mycket lieldre, som i stycket angående honom i Supplementet

till nämnde arbete sid, XX, nägra meningen vanställande tryck-

fel anträffas. Uti Kojserl. Senatens for Finland Arkiv, bandet

N:o 225, innehållande ..Daniel Matzsons Räckenskap för Upp-

b('»rdh och Uthgilft vid Ihållänn iithi Åbo Ahr 1606", är nämli-

gen fol. 10, med åberopande af ett d. 12 Jnl. bemälda år gifvet

Qviftance, en klädning till 15 dalers värde upptagen, hvilken v.

Birckholtz efter Ståthållaren Offo Helmer Mörners befallning be-

kommit till ,,sin Liflandz reese", och ibland Mantalet på Åbo

Slott ifrån d. 1 Jul. 1605 till d. 17 .Tul. 1608, i N:ne 1657,

1683 och 1684, Gnnes han hafva såsom fremmande, merendels

åtfbljd af flere personer, ända till sju, ibland hvilka hans fru två

gånger uttryckeligen namnes, ofta och stundom något mera än

en vecka i sender uppehållit sig på detta Slott. Vidare före-

komma uti ]\:o 6022 fol. 71, 68 och 70 af samme man egen-

händigt underskrifna men af annan hand uppsatta Quittancer, ett

af d. 28 Sept. 1617 och två af d. 18 Jan. 1618, äfvensom uti

N:o 6036 fol. 42 ett af d. 12 Aug. sistnämnda år, i hvilka han

kallas ITofjunkare och ,,tillförordnad Opvachtare för Store Sän-

ningebodhen som skola till Muskouen". Medelst två af dessa

erkänner han sig hafva i Wiborg bekommit hvarjehanda varor

och förnödenhets persedlar, dels för att framföras till Nöteborg

för ,,de gode Herrars" behof, dels ock till deras förplägning i

Wiborg, jemlikt ett Kongl. Bref, som i N:o 6021 fol. 18 sä-

ges vara gifvet d. 26 Aug. 1617. Af dessa Sändebud till Mo-

skau för att emottaga Tzar Michail Fedorowitzs bekräftelse på

fredsfördraget i Stolbova, Riksrådet Gustaf Stenbock, Assessoren

i Svea Hofrätt Jacob Jacobsson Bååt och Mchis Mårtensson (Palm)

till Bastöö, „Secreterare ock på denna tiden Commissarius till

Muschouen", i Wiborg d. 30 Oct. 1618 gifna Quittancer uppå
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det de bekommit på återresan till Sverige, finnas åter i N:o 6034,

hvarjcmte Förtärings Mantalet på Slottet dersammastädes ifrån

d. 1 Jul. sagde år till den sista Ang. 1619 upptager vid Herre

bordet: Stenbock uti 1 7? vecka, samt de andra två, äfvensom

BirckhoUz, uti 1 ^/^ vecka, och vid Fougte bordet: Stenbocks och

Bååts två drengar i 1 % v. il/åns Mårtenssons fyra drengar i

2/7 och tre i 1 v. samt BirckhoUz's, en i ^/^ och en i Vr vecka.

Särskild uppmärksamhet förtjenar det ena af de två d. 18 Jan.

1618 såsom här ofvan nämndes daterade Quittancerne, af den

orsak, att deruti uppgifves namnet, som tyckes hafva varit Wi-

DEKiNDi och Hallekberg obekant, på en Rysk Gesandt, hvilken

sannolikt anförde den af elfva personer bestående beskickning

till Danmark, England och Holland, som omtalas af den förre

uti Thet Svenska i Ryssland Tijo åkrs Krijgs-Historia, sid. 877,

och af den sednare i Svea Rikes Historia under Korinng Gustaf

Adolf den Stores Regering, IV:e Band. sid. 754, samt i hvars

sällskap Engelske Sändebudet Johan Merichs Secreterare Smith

och tjenstefolk voro. Här uppräknas nämligen en mängd per-

. sedlar, ibland andra „Allekant 3 känn. Rheinst vin 23 känn. och

Spanskt vin 10 känn., dem v. BirckhoUz, hvilken beledsagat

denna beskickning ifrån Nöteborg till Wiborg, ifrån Slottet nu

bekommit till ,,Ryske Gesandtens Nembl. Rnätz Iffwana Iffwa-

nowitz Wisanski sampt hans medhfölies förtäringh Den tijdh

han var stadd i Wlborgh och drogh till Sverige". För öfrigt må

ock nämnas, att i samma månad den 10 och 13 gifna Quittancer

på för Engelske Secreterarens och hans medföljes behof af Olof

Pehrson, Öfverste Vachtmästare uti Wiborgs stad, den tid han

„blef förordnadh till deras Prestaf, emedan de voro i Wiborg

och skulle draga till Sverige till H. K. M." annammade varor,

samt af Ha7is Rott, Höfvitsman öfver Wiborgs Slottsknechtar, så-

som Engelske och Ryske Sändebudens Prestaf åt Tavastehus, på
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lör (lem iipplturiMi vJigkost, afvcn stft att ses i IN:o 6022 fol.

79 och 90.

Till sid. 2i liiir jcmväl att anmärka tryckfelet på raden 13

vid ordet fullmagten, hvarifrån detta skiljetecken bör utgå, och

att meddela den upplysning jag nr fOrut i noten under sid. 25

uppgifna N:o 5866 nu vunnit, att Daniel lliort linnes ibland

mantalet på Wiborgs Slott 1606 vid Herrebordet upptagen, sjelf

andre, under fjerde och femte veckorne, tre dagar hvardera, äf-

vensom under sjette och sjunde veckorne, hvardera fyra dagar,

och att tärepenningarne, som han den 21 Oct. samma år i Wi-

borg uppbar, gåfvos for återresan derifrån till Abo, Vigtigare

cSro dock de underrättelser man i JN:ne 230, 5964 och någre

andre erhåller om ett ännu mycket sednare officielt uppdrag, det

Hiovl haft att i Finland utföra. Härom vittna i den förstnämnde

fol. 101 Ståthållaren på >Viborgs Slott och öfver dess Län Arvid

Tönnesson Wildemam befallningssedel af d. 12 Jul. 1613 till

Malts Bertillsson, att ..lefverera till H. K. H. Hertig Carl Philips

Cantzli godt Papper ett hälft Ris i förstone", hvarunder står:

..lefvereral i Cantzliet d. 14 Julii. Dan. Hiort^K och fol. 104 en

annan, dat. d. 7 Ang. att „låta H. F. !N. Secreterare Daniel

Hiort bekomma Paper hälft Ris och Substanzial. hälft skålpund",

hvilken denne den 18 i samma månad qvilterat. Sistnämnde

Numer åter innehåller, likasom ock flere andre, afskrift af ett

med Hiorls namn contrasigneradt, ifrån Wiborgs Slott d. 8 Oct.

samma år af Hertig Carl Philip af Södermanland, Nerike och

Wermeland, på sin „elskelige käre Herr broders välbehag" gifvet

bref för Kyrkoherden i Nykyrka Gregorius MatthcFi på frihet ifrån

alla så vissa, som ovissa, utlagor både för prestegården och

prestegället, med föreskrift att deruppå skaffa sig Konungens con-

firmation. Denne Kyrkoherde hade nämligen hos Hertigen be-

klagat sig öfver sin „ stora uselhet", alldenstund han icke allenast

bodde vid en stor stråkväg och daghg dags blifvit besökt och
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betungad af Riksens krigsfolk, som af och hän till Ryssland och

derifrån tågade, utan ock prestgården derutöfver i sagda „ fejde-

rika" år afbrunnit, hvarigenom han mistat snart sagdt allt livad

han „åtte". Genom Konungens bref af d. 3 Junii 1614 tlck

han ock sedermera sådan frihet på fyra år.

I sammanhang härmed torde följande bref ifrån två af de

till ifrågavarande underhandhng med Ryssland utsedde Commis-

sarierne, Riksrådet Jöran Boije till Gennäs och Riks Marskalken

Henrik Horn till Kånkas, af flera skäl förtjena att ifrån N:o

5967 här intagas: „Wår vänlig helsan, med Gudh Alsmechtig till-

förende etc. Effter det Abram Ersson *) den Hogborne Furste

och Herre, Hertig Carl Philip^ är nu Gudi thess låf lyckeligen

och väll med allt sitt håf hidi till Wijborgh den 9 Julij ankom-

men, till hvilkens dagehgh förteringh (:på dät sätt, som dht sig

börO een godh forrådh udi allehanda proviant, helst udi „fersk-

maat" **) behöfves vill, Ty ähr dht so beskeedt och förordnadt,

utaf allés vår nådigste Konung och Herre, att allmogen udi Lap-

ves så väll som udi andre Fögderier och nest omliggande Slåts-

lähn hvar efter sin legenhet udi så motto skole komma till bij-

ståndh och undsetningh, på dht Hans Furstlige nåde, medh sitt

Furstehga Håff samt ryske Senningeboden som här nu äre och

än framdeles ifrå Rijdzlandh ankommandes varda, mötte tilbödi-

gen och väll traderade bhfva, Ehr fördenskuldh på H. K. M.tz

vegne vår alfvarlige befalningh, att i strax och oförtöfvadt hidt

*) Fogde i Lapvesi Härad.

*') Ordet är länadt, ehuru icke alldeles lika fall nu förevar, ifrån

Kongl. fullmagten af d. 10 Junii samma är för Hertigens Marskalk (Mat-

ihias Soop) all i händelse H. K. Höghet blefve af motvind eller annat hin-

der under resan ifrån Stockholm till Wiborg uppehållen, upplaga hvad

som till Dess kök kunde behöfvas, äfvensom ur Konungens samma dag

gifna „Fullmagt for Ryske Sendebodhs Prestaff, all uplaga färskmaal, till

Hyssernes behoff i vägen^.
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till Wijborgli fOrskalVe alla de perlzeler, som luli medföliandt*

Iciigd, ill' II. V. N. uiiderskrifven formälte Jire, — dalis

Wijliorg (lon 17 Julij 613'*. Denna längd har jag icke fnnnit

liiirvarande riikenskaper bifogad; men i nianga af dem har sum-

marisk redovisning ingått for betydliga, ifrån flera särskilda Fög-

derier, till åtlydnad af der utgAngna påbud levererade qvantiteter

af åtskilliga slags persedlar. Till huru många Fögderier denna

extra gärd stritckte sig är dock obekant; hvarföre man svårligen

annorlunda kan vinna tillförlitlig kunskap om hufvudbeloppet af

hvarje levererad persedel, än ur „Peder Hemmingsons opbördh

och vthgift på Wijborgz SIAtt, jffrå Johannis 1613 till Johannis

1014" i >:o 5960, hvarest fol. 24 och 25, under Rubriken

..VttgilTuidh" säges „Ehr kommit thill H: F: N: Håf förtäringh,

medan II: F: IV: war sladder i AVijborgh, Jthem thill wegekåst,

der opå Håf Marskalckens Matthias Soop quitens, datis then 16

Januarij 6r4", hvilken uppgift ock är så mycket mera tillfreds-

ställande, som den omfattar äfven en mängd, utan tvifvel upp-

köpta, till en del ifrån fremmande länder inkomna handelsvaror.

En af Amanuensen vid Kejserl. Senats Arkivet Doctor Bomans-

son mig benäget lemnad afskrift af denna räkning lyder: „Huette

24 t«'- 1 '/._j kappe. Huette miöll 23 t"'. Råg 216 t"'' I8V2

kapp^ Maitt 148 t»"" 9 % kapp"". Huette kackur 50 str. Huette

Semblor 359 str. Kringlor*) 1 t» 40 str. Skrätt miöll 4 t»''

6 V4 kapp'. Spijs miöll 28 t*"- 29 V2 ^m^'- Rornn grijnn 6

t«' 13 kapp'. Hafre grijnn 27 kapp''. Bönor 9 t»' 13 '/^ kapp-^.

Skrätt brödh 11314 t»''. Oskrätt brödh 364 f^'' 1 f. **). Saf-

rann 8 lodh. Caneell 24 lodh. Suketh 8 V2 P'*- Cardemumma

1 ph 20 1/2 lodh. Topsokur 26 V2 pl'- Lidsokur 20 led"-. Jn-

gefår 20 V2 lodh. Humble 47 <«***) 11 V^ m-". Lock 41 Ref.

*) I Quiltancel står •Huette kringlor-. **) QiuU. »o. brödli 117 7
la, siiene brödli 247 tor.. ***) BeljdtT liär ofveralll delsamma som nu Z.«f.
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Spänst wijn 1 pijpa. Maluersij 48 kan: Reinst wijn 6 pijpor.

Rodt wijnn G oxhiifder. Blanckt och Fransl wijn 1 pijpa 11

oxliöfder *). Honingh 39 kannor. Tijst niiodh 2 f"". Lijbesth

öOll 18 faat. Rosloker — 41/2 I'- Sunsth — 22 1"^ Herre

— 27 !'• 3 V2 t". Fougte — 8 K 1 7^ t^ Spijs _ 6 I"" 3

1,0' 22 kan: Wijnn ellirkie 23 kan: Ettickie 13 to"" 37 kan:

Eggh 4497. S. niölck 246 kan: Öster 57 str. Smör 13 t»"-

224 ^ 16 Vi m. Sallt 3 i°' 87 ft 6 V2 m. Limborgz**)

Saitt 8 ?* 13 m. Flesk 24 Ib 19 m. Skinckor 24, wog 9 ^

12 m. T: nOtte kott 23 scliipdli 16 ft 2 m. F: nötte kött 4

^. Fåår kött 32 V2 kropps 5 ^ 18 m. Nötte tungor 14 str.

Suin hnfudh 9 Vo. Oxar 33. Köör 1851/2. Tinr 1. Stuutter

49. Vnge nöUcr 10. Quigor 5. Fåår 763. Lanib 190. Kil-

lingar 9. Suin 12. Vnge Suin 11. Kalfuar 66 str. Grijser

75. Giess 30. Harar 223. Fouglar 999. Ilönns 456. Kyck-

ling"-. 316. Lax***) 9 t*"- 1 1/4 ^- S: ååll 6 to-- 5 ^ 16 m.

Sijk****) 2 to"- 2 ni. S: hraxen 3 V2 n. Störr 2 U 13 m.

Torsk 3 to-- 5 '/^ ft. Skån Sijll 10 t^^'' 233 ?fc 12 m. Gråsildh

3 V2 ®- Strömingh 3 t»'' 49 ?? 3 m. F: fisk 3 t*"-. Spike-

laxar 22 str. Rernnfisk 1 faat 15 ®. Böcklingar 16 waK 108

str. Flundror 60 knipp'". 400 str. Rigske flundror 7 knipp*".

T: ååll 5 ^ 13 m. T. Sijk 1/2 "tt. T: nogen ögon 2 ^ 3 m.

T: geddår 85 i? 12 ni. T: norss 1 V2 knippa Krampsill 2

knippa Liuus 97 "5 17 ni. Trån 19 m. Kökenfeett 3^3
m. Barcked liuud 23. Obarcked buud 5. Geefscbin 2 str.

Beet fårscbin 107 str. Obeet fårscbin 7 str". Det bär åbero-

pade Quittancet, med öfverskrift: ..Bokenness Jag mig Mattias

Soop Minn N: F: ocb Herres Hertig Carll Pbilips Hofmarskalck

att desse EfTter.ne Partzeler Eré Lofuerereradbe till H. F. N. medli-

föliandbe hofförtäring ifrå Den 9 Julij 613 ocb till Den 16 Ja-

*) Qiiill. »Franst wijnn 1 pijpa 7 oxe: Dlanct wijnn 4 oxe:» **)

yuill. .Linnelior.. ***) Qiiill. .S: Lax.. ****) QuiU. ..S: Sijck..
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nuarij 614." finnos v,'i! (»ek, i N:o 5062 fol. 18, men i sä hrist-

fhliiirt skick, att flet icke kunnat h.'ir Ijena (ill ofw-rfoljd. I samma

Numer fCirekommer jemvftl olt (Juittanco \yÅ livarjelianda, som en-

kom liir Hyska SjiiKlcliiidcn och deras medlVilje ifrån Sverige

med II. V. y. under vistelsen i Wiltorg ifrån d. 10 Jul. till d.

10 Dec. 1613 emottagits af deras ,,Trometare" Olof Persson.

Af alla dessa räkenskaper finner man således att allt livad Wi-

DEKiNDi och IlALLEMJEno hcrättat ej mindre om Hertig Carl Phi-

lips och bemJilde Sandehuds ankomst till Wihorg samt afresa

derifran, än om anstalterne i afseendc å fiirphtgningen, på det

nogaste öfverensstämmer med verkliga forhållandet.

Såsom fullt bevis for riktigheten af min sid. 30 yttrade

förmodan, alt Forsils redan 1602 återkommit ifrån Lappmar-

ken, anfores mi att „Her Sigfrid Aronis" sjelf andre, är for en

dag uppgifven ibland fremmande på BjOrnebårghs Gård, i Oluff

Jonssons Rechenskap för det året, N:o 2M6, fol. 27.

Nottecknet *) sid. 33 rad. 16 bör ändras till **).

Min endast i förbigående med några få ord på sid. 46

yttrade mening, att Forsius om sommaren 1606 återvändt ifrån

Tyskland, synes mig vara bekräftad derigenom, att uti N:ne

1657 och 1683, innehållande ibland annat Mantalet på Åbo Slott

ifrån d. 1 Jul. 1605 till d. 5 Jul. 1607, förefinnes „M. Sigfri-

dus Aronus" ibland fremmande hela tredje veckan i trettonde

månaden, som begyntes den 29 Jun. 1606, och under första

veckan ifrån d. 20 Jul. samma år fyra dagar. Troligen hade

han då helt nyss på ett Åbo fartyg öfverkommit ifrån Liibeck.

1 N:o 1668, hvarest Mantalet vid samma Slott år 1607 är sum-

mariskt upptaget, står han ock ibland fremmande, sjelf andre,

2 7r veckor, förmodeligen efter frigifvandet ifrån häktet kommen

till Åbo för att besörja sin flyttning ifrån Kimito till Sverige.

Sid. 47 rad. 21 står för, men bör läsas af, och efter

SjetfmavI på 49:e sidans första rad sättes ett comma.



62

På sid. 54 är berättadt hiiriiledes Fop. sius i sin stora

Prognostica till år 1619 för trovärdiga förklarat de förutsägelser,

genom hvilka en Djekn eller unrj bonde, som föregaf sig hafva

ingifvelser af en Ängel, gjort stort uppseende. Svenska Riks

Registraturets Rubrik på Kongl. brefvet af d. 6 Jan. 1619 „Bref

till M. Sigfrid att bevisa med bvad skäl ban den Djäknen Jon

för en Propbetam infört", syntes mig nämbgen icke kunna syfta

på någon annan än en verkelig Djekn, det vill säga en yngling,

eller ung man, som ännu gick i Skola. Nu, sedan jag af Ordi-

narie Amanuensen vid Universitets Bibliotbeket härstädes B. O.

Srliauman fått veta, att ett några blad saknande exemplar af

denna Prognostica, b vilket ban eger, innebåller intet ord om sa-

ken, bvarefter jag, på anbållan bos Bibbotbekarien Fant om af-

skrift ur Upsala Universitets Bibliotbeks exemplar af det ställe i

skriften, som rörer ifrågavarande bonde, haft det nöjet att er-

bålla ett utdrag af Forsii yttrande om bononi på arbetets två

sista blad, finner jag mig beldre liafva bordt fästa mig vid Loen-

BOMS ord „en Bonde eller såkallade Djeknen Joen", uti lefvernes-

beskrifningen sid. 21, utan afseende derpå, att ban säger sig

icke bafva sett detta arbete, emedan det nu visar sig, att frågan

gällde en (jammal bonde, bvilken troligen blott kallades Djekn,

antingen för det ban i sin ungdom verkeligen varit det och se-

dan aldrig haft någon tjenst, eller ock med afseende på de sjelf-

ständigt förvärfvade kunskaper, som gjorde honom jemngod med

sin tids Djeknar. Bemälda utdrag lyder nämligen: „Än går bär

en gammal Bonde aff Södermanland omkring Landet, och han

hafver skrifvit en heel Book, i en kort tidh, och när ban skrif-

ver så går tbet fort, lijka som en dicbterade honom thel ban

skrifver, utban aUt efflertänckiande, intet begärer ban afT någrom

annat än papier, han säger at Engelen gifver honom befalning,

at gå ock säija then ock then tbet honom ingifwit är, och at

samma anda honom dicterar alt tbet han skrifver. Han talar
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belalnint; om. Han rorniaiiar all lili bool, och talar alt andäcli-

ligl, wiJi icke heller lidha, at någon talar illa, Han strallar syn-

nerliga olVerllodighet i kladedriigten, i maat och drick^ och an-

dre gemene osäder, ocli fOrespaår tillkommande ting. All livad

ande han drifwes, må Ciiulh weta. En part lialla honom for en

ursinnigh och forhiislral, liika som ludarne höllo i lerusalem le-

sum Ananiie son, men han säger, The hålla migh för en iNarre

och nrsinnigh, jagh är thet icke, hvadh anden migh säger, thet

talar jagh. Sådana warningar bor man icke slå i wädret, the

gå ju alt nlh på boot och bättring, (ludh förläne oss bootlär-

digheet til it t Christeligl lefwerne. Amen".

Till närmare upplysning om F or sii personliga ställning den

tid då arbetet skrefs, Ijenar for Ofrigt hvad han säger i dess

Dedication, mod öfverskrift: „Then Edle och Wälb. Jochim Bern-

des til Stromsberg, Cammarrådh, min lilforseendes gode Befor-

drare och Landzman: Sampt the ährewyrdige och hederlighe gode

Män^ 31. Ericu Evici, Biscop i Åbo, M. Joachimo, Pastori, och

M. Gabrieli, Uectori Schol» ibidem", nämligen: „Till beslwt, gode

Herrer, mädan iagli nu i itt och tiughu åhr, medh stoort liufTuud-

bräck i Aslrononna practicerat *), och en tidh ringa befordring

ther til funnit haffuer, at man pä thenna ort begynner wämjas

wedh konsten, at hon är worden hospes quotidianus, och lika

som en gamal länge liggiande ruttin (isk, så ^ville iagh migh

något wända til minc Landzmäu, ock prolfua, om ock en Pro-

phet \varder achtat i sitt Fädernesland, och thctta åars arbete

hafluer iagh edher tiänstligen dedicera och tilskriffua welat, medh

Ihen tilförsichl, at E. W. och Ährew. Ihetta arbetet gunsteligen

vptagha, och vnder sitt Putvocinio wårt Land thet vommeiidera

wille". Sådan upplysning och tillika något begrepp om hans

*) Jenif. hvad i dt;tta ämne är pä sid. 79 anfördt.
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astronomiska insigter vinnes jeinväl af orden i skriltens första

Capitel: „WJntren begynnes gement aslronomicé medh Solennes

ingång i then kalla Stenbocken, tå tlien korteste dagh hijt norr

vth om (equcUore är, och plåt ingen dagh söder vth vnder och

emot Trupico Capricorni. Thetta skeer oss til wår Stockholms

Horizont (then iagh här til dags observerat hafwer, och för ar-

modh skull nu nödgas öhvergifwa, och migh en annan ort, som

en Pelegrim at sökia) i thetta ååret 1618*) then 12. Decemb.

vvedh klockan 10. 25. min. för mid. Til Wijborgs Horizont 1.

tima, 18. min. mera. Til Narwen 53. min. Til Refle och mitt

i Nyland 48. min. Til Åbo 20. min. Til Elffsborg 20. min.

mindre. Och thetta skal man gement alle åår achta i alla tij-

dher, Aspecter, Månader och Förmörkelser, såsom en almänligh

Regel och differentz a radice'"'-.

Vid sid. 68 tillägges nu om Forsii hustru, att äfven hon,

sjelf andra, icke långt efter honom, eller i tredje och fjerde vec-

kan, hvardera sex dagar, uti lörut omtalade N:o 1683 fått rum

ibland fremmande på Åbo Slott, dock icke af någon för hennes

sedliga värde talande anledning, såsom ses både af orden i man-

tals förteckningen „emädan hon lågh ahnhollen'- och ännu tyd-

hgare af en i samma lN:o fol. 71 intagen „Saköres Längd uthatT

Åbo Stadz Doom Book ordh från ordh omständeligen uthschrif-

with, som i sielflva boockenn förmählt står P° Anno 1606",

hvarest ibland annat läses: „Then 20 Septembris Fällis — —
— Sigfridus Aronisses Hustru för thet hon hade Röffwat med

gewalt uthaff Waiborgh Eskils dotter ett litet Spenebarn och sla-

git henne Brun och blå, efter som th. wijdlyftigare i Doomboken

skrif. ståår Saak till 30 m.'' Pä intetdera stället är hennes dop-

eller eget slägt-namn uppgifvet.

Här må ock till Amanuensen vid Kejs. Alexanders Univer-

sitetets Bibliothek Doctor ^YAARA:NE^s uppgift i Akademiska Af-

*) Då författades ifrågavarande Prognostic;; för följande året.
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seklet, sid. 52 Not. ***) alt Fonsius liade en son, som om-

kring ICOG studerade i Lybeck, fogas don upplysning om af för-

fattaren såsom källa for denna uppgift åberopade iN':o 225, alt

hclr uti ,,Daniel Matzsous Räckenskap för Uppbordli ocli Ulbgilft

widli tballänn utbi Åbo Åhr 1606" fol. 7, under Flubrikerna ,,Ut-

giften ocb lefvereringen'* samt .,Studenters friiieter", efter orden:

„Här Gabriel l*etri 28 ~/^ dal." livilka synts mig fortjena uppmärk-

sambet, efter de sannolikt angå en af Finlands lärdaste män på

sin tid, som nu studerade utrikes, sluteligen Biskopen i Wiborg

Melarlopceus, icke finnes annat bit iiOrande än „Här Sigfridus

Aronis till sin sons studeringb J Lijbeck 8 dal. 4 o, 14 % i)gr."

Då bär till ocb med dopnamnet på denne son saknas, återstår

således fOr den, som ville hafva ledning till någon kunskap om

bonom, ännu mycket att siika.

Sid. 80 rad. 20 rättas hade till habe

Sedan jag baft den lyckan att genom Bibliolhekarien Fant

blifva underrättad om allt bvad angår Upsala Astronomiska Ob-

servatorii Bibliotbeks exemplar af For.sii Almanacb för 1614,

det enda som nu är kändt samt Bjöp.xstjeriva ocb Loeinbom sy-

nas baft att tillgå, enär det saknar titelblad och de fördenskull

icke kunnat, såsom på sid. 98 anmärkt är, uppgifva skriftens ti-

tel. Uti berörda exemplar, som saknar älven sista bladet, skall

det af förstnämnde författare omförmälda innehållet börjas på

andra bladet, med ordet „Wablmerker". Såsom fullständigt har

det bestått af ett ark 16:o, efter bvilket nu följer: Prognostica

^cii) tije f^rc ål^rä befara oienercil luäbcrfcf, f^imcfö Itufcnö %'öxf

mörfcifer, cc annat tha tiil ^e^^ijrlii^it, 5tf naturlige crfaferö griinb,

flält od) jubiceret, til U^ct af;r gf;rifti M.D.C.XIV. 5(f Sigf. Ar.

Fors. Cum Gräl el Privilecjio %x\)d{t i (Storff;ofnt, aff ^gnatio

äRcnrer. 1 ark 16:o, hvars första tre sidor efter titeln innehålla

en Dedication till Konung Gustaf Adolf.
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Sid. 98 rad. 31 har 12:o, hvilket ändras till 16:o.

Sid. 100 rad. 24 slår Paftori M. i stället för Pastori

och M.

Efter att hafva sålunda fullgjort hvad mig i afseende å

FoRSii minnesteckning i första Stycket af Finlands Calendario-

grafi ännu ålegat, vänder jag mig nu till en man, som enligt

tidsföljden står honom närmast ihland fmske författare af Calen-

darier, eller andra skrifter, hvilka kunna räknas till samma slag,

men hvars föga kända namn utgör en fullkomlig motsats till den

förres stora ryktbarhet, Medgifvas måste ock att han ibland ar-

betare på det vetenskapliga fält, hvarom här företrädesvis är

fråga, intager en ännu mindre betydlig ställning, än i vår Litte-

ratur-Historia i allmänhet, men visst icke att han förtjenar lem-

nas för all tid i den djupa glömska, som nu råder, då ganska

få, äfven ibland oss hans landsmän, synas veta att en författare

med namnet Henrik Mårtensson Chemnerus, eller Kem-

NER, funnits till och att han varit en af de våra. Mycket orätt-

vist vore det ju äfven i allmänhet och redan i sig sjelft, om vi

till ett sådant öde dömde någon af de få Finnar, som förrän

någon bokpress här hemma fanns, ifrån trycket utgifvit om ock

blott ett enda af sina arbeten! Hvar och en sådan är för hi-

storieforskaren detsamma, som för pilgrimen i öknen den min-

sta Oas.

De underrättelser, som numera finnas om ifrågavarande

person äro dock, thy värre! så få och ofullständiga, att allt hvad

nu må göras till räddande af hans minne måite blifva föga till-

fredsställande. Om hans födelseort, eller hvarifrån han var hem-

ma, vet man icke mera än det Wiburgo- Carelius innebär, som

han vid sitt namns utsättande en tid plägade dertill lägga. Icke

heller är det bekant hvilka föräldrar han haft^ utan endast att
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(le rediin under sonens spädare ålder aflidit. Detta inhcmtas

isynnerhet al" Dedicalionerne framfor två af hans tryckta arheten,

näniliycn det första och det tredje ibland de här vid slutet upp-

yifna, äfvensoni att lian studerat vid Universitetet i Upsala, der-

till en liinyre lid, åtminstone till medlet af 1612, med rnndeliga

underslod forhulpen af de siste medlemmarne af den namnkun-

niga greOiga Sliire ätten, Riksföreståndaren Sten Stnre den yn-

gres sonsons söner, Scante och Claes Sho-e, samt deras moder.

Riksrådet Maurilz Stures enka, Grefvinnan Anna Nom, och den

förstnämnde, äldre, brödrens Grefvinua Ebba Leijonhufvud, så-

som ock af hennes moder, Riksdrotzen Grefve Maurilz Leijon-

hufvucis efterlonmade enka, Amalia Balzfeld, hvilka jemväl lofvat

sammalunda bjelpa honom vid fremmande Akademier. Imellertid

synas mig dessa upplysningar, så inskränkta de ock äro, inne-

fatta någon anledning att våga en gissning om Chemneri här-

komst.

I den bekante Antiquarien Joh. Thom^. Agriv. RuR.€r nu

uti Kongl. Bibliotheket i Stockholm förvarade „Sumbla", eller

samling af hvarjehanda anteckningar, bladet 230, står nämligen:

„ Finsk Lagliboken giordes af gamle Her Mårten fmsk Predi-

kant i St: och her Zacharias fadher, henne sågh Josephus Ge-

orcjij i K. Johans Cantzelij 93". Ingen med namnet Mårten

förekommer dock i förteckningarne öfver Finska församlingens i

Stockholm Predikanter eller Pastorer uti Adolf Joh. Grindels

år 1726 i Upsala, under Fab. Torsers inseende utgifna Dispu-

tation De Slockholmia, iirbe Svio Gothorum Principe P. II och
o

det i Tidningar Utgifne Af Et Sällskap I Abo, Ar 4771 N:ne

15 och 16 införda Utdrag af en til Riksdagsmännerne från Fin-

land vid sidsta Riksdag afgifven Berättelse om Finska Nationelle

Kyrkan i Stockholm med någon tilläggning, hvilka äro de full-

ständigaste man har att tillgå. Första frågan blifver således nu,

till hvilken tid denne Herr Mårten bör räknas, och synes mig

5
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då så väl ordet gamle, som årtalet 9,5 uti ofvan anförda anteck-

ning, leda till hans ställande om icke främst ibland alla, så åt-

minstone näst efter Henricus Erici, hvilken, med utsatt årtal

J577, är den förste i bemälda fiirteckningar, äfvensom till anta-

gande att han 1593 var med döden afgången, då Caniihis Mar-

tini såsom Concionator Fmniciis underskrifvit Upsala mötes be-

slut. Denne åter är tvifvelsulan samme man, som 1608 i Stock-

holm ifrån trycket utgifvit några skrifter, på hvilkas titelblad, äf-

vensom under deras företal eller Dedicationer han kallat sig Ca-

nutus Martini Car^elius, Wibuvgensis, *) och som ifrån Predi-

*) De äro: l:o Een Kort Christeligh Linderwiisning hwacl man skall

döma om them som genom en hastigh brådödh hädan bortryckte warda. Aff

then helgha Skrifft sammanfattadl. Men nthtolkat och utgången af Canuto

Martini Carelio Wiburgense. 4.0. — 2:o Een liten Undervisning huru the

skole tröstade warda, som bliffva anfechtade med Andeligh Anfechtning, hjer-

tans ångest och förgifftige tankar, som äro Djeffinilens glödhande skott och

piilar, med hvilka han vill komma Menniskan på timmeligt och evigt obe-

ståndh. Kongl. Majt till Sverige trootjenare och Canzellie skrifvare, then

ehrlig och wälachtad Oluf Olufson, sinom Landzman och gode wen dedicerat

af Canuto Martini Carelio Wiburgense. 8.o. — 3:o En öfversättning af Nic.

Hemmingii Antidotum adversus pestem desperationis, med okänd svensk ti-

tel, men i företalet kallad Läkedom och Tröst emot Förtviflan. 8.o. I Dedi-

cationen till Drottning Christina, Konung Carl IX:s gemål, daterad Stock-

holm d. 31 Aug. 1608, yttrar öfversältaren : »beder att E. M. ville thel

sig nådigst behaga låta, och varda mig fattige, underdånige tjenare, som

i min långsamma bedröfvelse hos E. M. ödmjukligen och underdånhgen

tilliter, een gunstig Drottning, och hos H. K. M. sin Elsklige käre Herre,

min Allernådigste Konung, ther til beforderligh, alt ther jag genom omilde

menniskors angiffvande, ufhi II. K. Ms. misshagh kommen är, genom E.

Ms. intercession och förbön uthi H. K. Ms. gunst och nåde igen uptagen

warder», hvilka ord tyckas förfjena kommande häfdatecknares uppmärk-

samhet, såsom anledning att forska efter orsaken till den kungliga onåden,

som till äfventyrs hade gemenskap med de misstankar, på hvilka For-

sius häktades, eller ock härrörde deraf, att mannen såsom del Gudome-

liga ordels predikare i hufvudstaden under en lid, då mångens äsigter i
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vet för hans finska OfversJitlning af Luthers mindre Cateclies,

tryckt 1G28 på hans bekostnad, likaså i Stockholm, med titel:

Somen KieUnen D. Martinus Luthkrin Pienembi Catechisjmis,

Soxan Kielen jiilkcn ojellii, A Canuto Cauemo Vwdeburgio. I

detta företal säger dess författare sig redan i trettio år hafva va-

rit lärare i Torneå församling, hvilket måtte varit Redacteuren af
o

Abu safts Herdaminne obekant, som i sednaue delen, sid. 244,

med förbigående af denne ibland Kyrkoherdarne i Torneå, troli-

gen missledd genom Er. Bruisnu nnder Er. Alstrins prsesidium

1731 i Upsala utgifna Disserlalio de urbe Torna eique adjacen-

tibus Paroeciis, hvars ofnllständighet i denna del iitgifvarene

sjelfvc likväl erkänt, då tillförlitliga underrättelser ej varit att

tillgå, för samma tid uppgifvit en Canutus Canuti, såsom Kyrko-

herde. Vid öfvervägande af allt detta i ett sammanhang före-

kommer det mig mycket sannolikt, att så väl bemälde Canutus

Martini, som vår nu ifrågavarande Heinricus Marti ni varit

söner af „garale Her Mårten^% hvilken alltså ock måtte varit an-

tingen född i Wiborg, eller åtminstone der bosatt före sin flytt-

ning till Stockholm. 1 minnestalet öfver Sva7ite Sture*), med

d. 29 Sept. 1616 undertecknad Dedication, anför dess författare,

sistnämnde Mårtensson, sin adolescenfia såsom ursäkt för bri-

sterne deruti, hvaraf och då ordet icke kan antagas vara här

nyttjadt i mindre utsträckning, än Romarene allmänneligen gåfvo

åt ynglinga åldern, berörda sannolikhet, hvad honom beträffar,

icke litet styrkes, enär han då icke var äldre, än att en man.

trosläran vacklade imellan Lutheranismen, Calvinismen och Catholicismen,

på något sätt gjort sig Konungen misshaglig. Lika uppmärksamhet på

ofvanberörda namnet Oltif Olufsson torde ock knnna leda till någon kun-

skap om denne vår landsman, som är ännu mindre känd, än de tvä an-

dra, med hvilka vi nu hafva atl göra.

*) Skriften N;o Hl.
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som måtte gått ur verlclen sednast 1593, kunnat vara hans far.

Härtill tyckes ännu kunna läggas, att samme författares d. 25

Junii 1614 hållna tal är dediceradt till, ihland andre, Jacobus

Axilli Ainuin, som var Predikant i Stockholms Finska forsamling

nästefter Canutus Mwtini, ej mindre än gretliga familjen Lejon-

hufvuds, eller isynnerhet ofvannämnda dess medlemmars flerfal-

diga förbindelser med Finland. Såsom tidigt och förmodeligen

äfven i lorftighet lemnad fader- och moderlös uti en stor stad,

hvarest han väl lärer varit född, men icke mera hade något hem,

synes nämhgen vår Chemnerus förnämligast af själasörjaren

för den församling han tillhörde, hvilken otvifvelaktigt äfven var

Finne samt närmare än någon annan kände ynglingens naturs-

gåfvor och framsteg i kunskaper såsom sådane, att de gjorde

honom förtjent af understöd till sina studiers fortsättande vid ett

Universitet, blifvit dertill recommenderad hos ättlingarne af be-

mälda slägt, heldre än hos andra, som i sådant fall kunnat an-

litas.

Huruvida löftet om hjelp för vinnande af samma ändamål

äfven vid främmande lärosäten, efter Svante Stures död gått i

fullbordan, är alldeles okändt. Titeln för nyssnämnda tal, som

är den andra i ordningen af Clientens nedanför uppräknade tryckta

skrifter, hkasom ock de två nästderefter följandes Dedicationer

leda deremot tämmeligen säkert till den slutsats, att han ännu

några år efter inträdet på författare banan, eller åtminstone in-

till 1619, uppehållit sig i Upsala såsom Student. Att han under

sin egenteliga studii tid varit en af Messenii lärjungar framlyser

åter så väl på titelbladet för skriften N:o 11, som ur densam-

mas Dedication och ur de ord, med hvilka han i de flesta af

sina arbeten uttalar sin vördnad och tacksamhet för denne lä-

rare, efter hvars flyttning ifrån Universitetet han tyckes hafva

sjelf derstädes sysselsatt sig med yngre kamraters eller annan

ungdoms handledning.
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Sagde år, eller icke långt derefler, måtte dock vår Kem-

NEH, såsom lian linnes sedermera, jemte aflJiggande af titeln

Wiburyo-CareliKS, likasom till alskedstecken ilran den akademi-

ska nngdomeiis krets, lialVa hei^ynt kalla sij(, vunnit inträde i

Statens tjenst, då han biel' antagen till Predikant i Nötlieborg

och fOrordnad att vara Prost Ofver några till detta fästes onu'åde

horande församlingar. iNågon upplysning härom och tillika om

en del af mannens sednare lefnadsskiften vinnes i ett hans, uti

Kougl. Svenska Uiks Arkivets samling „ Vlroruin illustriiim Lä-

tercB'-'' benämnd, Tom. 11 fol. 183 befinteligt bref, bvilket förden-

skull här intages, under tacksamt erkännande af min förbindelse

till Riks Arkivarien Nordström for Originalets framletande, och

till Bibliolheks Amanuensen Waaranen, som under sin vistelse i

Stockholm haft besvär med afskrifvandet.

,,Serenissime ac Polentissime Rex vereque Heros semper

Augusle, Dn. Gnstave Adolphe etc, Domine mi clemen-

tissime atqae benignissime",

„Iu territorio Notheburgensi et concionatoris et Praepositi

munere jam septennio, suma tamen cum penuria rerum, fanctus

sam, uti Serenissimae Regiae Majestati Vestrae, ore tenus anno

XXII, supra millesimum sexceulesimum, cum Sereniss^. Reg" M'^^

V""^ de Livonica expeditione in Sveciam reraearet, sum conquestus,

tum arcis Dynastae coram severe mandans, ut stipendium mei An-

tecessoris mihi absque suspensione aiiqua erogaret, sed frustra.

Tandem anno CI3I0CXXIV nomine capituli Wiburgensis ad co-

mitia hic Holmiae depatata, abiegatus, obnixe tum Generöses Do-

minos Camarae Consiliarios sollicitalus sum, qni re cognita per-

spectave, ex munificenlia et liberalitate Regia numquam satis erga

clerum collaudanda, salariura mihi annuum haud gravatim scripto

SUG dato destinarunt: Verum intercapedine vix unius anni eo fru-

itus, mox a Dynasla arcis, pie jam defuncto, et salario privatas
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et arce interdictas exclususque. Injuriam illam, mihi contra om-

nem legitimara jnris processum irrogatam et inflictam, Sereniss/^^

Reg^^ M" V'"'"' poplite demisso in castris Bersonae *) tom affixis

exposni, cujus Sereniss^ Reg^ M'^* admodum illustri Domino, Do,

Carolo Gyllenhjelm, Archithalasso Regni, in provincia illa ea tem-

pestate comoranti, litteras exarari jassit, at caasam hane sine

mora sab juris incudem submitteiet, qui etiam ea indnstria et

dexteritate, qua ob temporis angustiara et festinationem itineris

licnit, illam examinavit et diremit: Verum post praefati Domini

abitora mihi majorem, qaam unquam antea injnriam intnlit. Tan-

dem post trium annornm vocationis meae siispensionem et depres-

sionem ad reconsiliationem res pervenit, ego deinde ad castra Li-

vonica sum detrusus, ubi officium Inspectoris interslitio jam trium

annoram peregi et adhuc inhaereo".

,,Qnapropter Serenissime et Polentissime Rex, Heros vere

Auguste et Victoriose, omni animi submissione, velut juramento

fidei obstrictus debeo, Sereniss'" Reg™ M'^'" V'"'" per sacra om-

nia supplex rogo, ut me calamitosum, depressum atque in pau-

pertatem redactum in Sereniss^*^ Reg^^ M"* V'"^* patrocinium sosci-

pere, inque pristinum locum et officii gradnm ex singulari favore

regio snrrogare, litterisqae regiis confirmare dignetur, quae munia

suma cum fidelitate, mansuetudine et sedulilate, Deo adspirante,

me functurnm sancte promitto polliceorqne; maxime, eo quod res

illa controversa jam reconsiliata est et litteris reciproce confir-

mata, tum aedes propriis expensis exstruxi, e queis sum deturba-

tus, et locum meum nunc tenens, plus contra, quam pro S. Scri-

ptura pugnat, ubi tamen Rutheni in unitatem fidei excitandi et

convertendi essent. His Sereniss'" Reg™ M"^"' V'»™, fics Poten-

*) Berson. Befåst Slott i Lifland, hvilket skall vara af en von Tie-

senhausen 1340 uppbygdt, och 1625 af Konung Gustaf Adolf, som ofta nå-

gon tid och vid slutet af sistnämnda år länge der nppehöll sig, skänktes

St .Öfversten Gustaf Baner.
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tissime Invictissiwcquc Heros, ac llluslrissiiuam Sereiiiss"" Reg""

M''* V'^''** tliori sociani, Regiiiam Stieciae cleaienlissimam etc. una

cum Priucipissa llegiii seleclissima exoptissimaque, atquo tota de-

nique illuslris^iuia illa Regia familia et perinclyta prosapia Dei

Ter Opt. Max. cleraentiae, providenliae alque protectioni commen-

dataiii capio, precibus Deiiin sollicitando, at itineri jam destinato

et proposito cursum felicem, recursuin feliciorem atque prospera

qQUcque largiri dignelur

Sereniss«e Reg"'^' M''^ V^^"

subjectissimus servitör

Henricus Martiui Kemner,

Inspector duuiu squadronum".

Då detta bref, såsom här ses, är skrifvet i Stockholm och

kanske blifvit af foifattarea egenhändigt Iramlemnadt, möjehgen

just derföre är odateradt, uppkommer häraf icke ringa svårigliet

tor bestämmandet af tiden, till hvilken de lidanden höra, som

han berättar sig hafva undergått. Derifrån kan man hkväl efter

min tanke tämmeligen säkert reda sig, om till utgångspunkt lä-

ges hvad han säger om lycka och framgång på Konungens till-

ämnade resa, hvarmed det är så mycket sannolikare att färden

till trettioåra kriget menas, som man vid jemförande af åtskilliga

ibland de till tid och ort här bestämda uppgifterne med hvaran-

dra kommer till årtalet 1630, genom de sju på Predikants tjen-

sten i Notheborg räknade årens sammanläggande med de tre,

hvilka förflutit under utöfningen af den befattning brefskrifvaren

nu innehade och, emedan hvarken tillnamnet eller någon tjensle-

titel finnes jemte dop- och faders-namnen Heinricus Martini

på eller uti hans ofvanberörda 1619 tryckta Qerde arbete, icke

heller skäl är för handen, att vid den utredning, hvarom nu är

fråga, gå längre tillbaka i tiden, än högst till samma års slut.
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Att Stiernman, så vidt kändt äv den ende författare, som

visat någon kunskap om Chemneri eller Kemners personliga

förhållanden, sett ofvanstående bref, tyckes kunna slutas af orden

i Bibliotheca Suio-Gothica sjette Tornen, eller Finlandia Lite-

rata: „primum Pastor et Prcepositus Noteburgensium , inde ab

ofjicio hoc remotus et in exilium pidsus, sed triemiio prcp.terlapso

redux Inspeclor constituitur duum squadronum;^ men ofelbart

har han alltför strängt tagit uttrycket ,.arce interdictus exdusus-

que''^, om han med exilium, såsom sig bordt, menat landsflykt.

Ty ingalunda hade Commendanten eller någon befalhafvare på

stället så vidsträckt magt, att han kunde landsförvisa ens den

största brottsling, och i händelse Kemner verkeligen skulle blif-

vit så hårdt behandlad, hade han visserligen nu icke underlåtit

att deröfver, framför allt, med tydligare ord beklaga sig.

Hvad sedan den besynnerliga benämningen Inspedor duum

squadronum vidkommer, lärer den icke betyda något annat, än

att en prestman, af hvilken den bars, emot vanligheten hade två

squadroners själavård på engang sig anförtrodd. Hvilka de un-

der Kemners inseende ställda d. 30 Martii 1630 voro, har han

sjelf uti ett då med egen hand skrifvet och underskrifvet Quit-

tance*), med följande ord upplyst: „Jagh underskreffwen Inspe-

ctor uthöffwer Wälbördigh Henrich Burtz och Edhel Claes Hast-

phers Squadroner gör här medh witterligit, migh baffwa annam-

mat aff wälachtadh Daniel Larsson Befallningsmannen uthi Stoor

Safflax uppå min Tildeelningz Deputat och uppbörd (^S/c/y, Spanmål

fyra tunnor och nyio Dir Penningar uthi Swenskt Mynt, tunnan

för nyio marker, uppå framlidne åhr 1629"'. 1 Stor Savolax

Härads räkenskaper för 1631 omtalas äfven Burtz och Hastfer

såsom Öfverstar för bvar sitt Regemente, åtnjutande såkallade

Tilldelnings Hemmans räntor af 42 Skattmarker för hvarje Com-

*) Kejseil. Sen ti. Arkiv .\.o 6118 fol. 102.
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pagnie. Dossa r!<ntor uppburos den tiden af Kronofogdarne i

de orter, ilVan hvilka de borde utgå oili lelVererades sedan till

Muusterskiirvarene, så vidt icke någon Olliier eller Civil tjenste-

nian af särskild anledning fått omedelbart lyfta något af Fogden.

Af oftan.lmnda bref ser man nog huru litet författaren var

belåten med ifrågavarande tjenst; men då verkan af hans klagan,

ehuru icke till alla delar ofverensstämmandc med hans hegitrcm,

blef den, att han försattes uti en både sjelfståtuligare och mera

omfattande samt till följd häraf förmonligare ställning tyckes han

icke vidare haft skäl till missnöje öfver sitt bibehållande vid

samma tjenst. Ty han ålertick väl icke de förra befattningarne

i iNötheborg, men blef deremot genom Kongl. Bref, gifvet Elz-

nabben d. 4 Jun. 1630, således snart sagdt i det ögonblick, då

Monarken var färdig att stiga ombord, hugnad med förordnande

att vara Kyrkoherde i Dorpt. Härom berättar Kem.nep. sjelf i

sin till Drottning Christina, Jacob De la Gardie, Carl Carlsson

Gijllenhjelin, Axel Oxensljerna, Johan Skytte och Gabriel Gustafs-

son Oxensfjerna ställda Epistola Dedicatoria framför hans Klago

Predikan öfver Kon. Gustaf Adolfs död, det sista af hans kända

tryckta arbeten. På dess titelblad kallas han väl endast Prce-

sidii Dorpatetisis Pastor; men att häraf dock icke något skäl

uppkommer till tvifvelsmål om riktigheten af det, som nyss sa-

des angående fortfarandet med den dubbla Squadrons Predikants

beställningen, utvisa några ifrån högsta magten utgångna, uti Riks

Arkivets i Stockholm Registratur införda skrifvelser, af hvilka jag

genom Riks Arkivarien Nordström erhållit af Actuarien Friherre

Posse godhetsfullt tagna afskrifter. De äro daterade d. 25 Aug.

1634 och öfverensstämma alla deruli, att „Her Hendrich Martini

Keraner- kallas „ Pastor uthi den Finsche Församblingen i Dorpt",

och derjemte upplysa två af dem, att han tillika var Garnisons

Prest och en tredje att han ännu ensam förestod kyrkotjensten

vid tvänne Squadrouer, troligen desamma finska, som redan i
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flera föregående år stått under hans inseende och nu i Dorpt

gjorde Garnisonstjenst. Af dessa skrifvelser inhemtas äfven att

Kemiser åtminstone sjelf ansåg sig vara berättigad till aflöuing

särskildt för hvar och en af de tre befattningar han hade, och

förtjeiia de fördenskull otvifvelaktigt, jeniväl med afseende fästadt

på ofvanberörda förbättring af hans lönevilkor, att såsom fyllnad

till hvarandra utförhgen här intagas.

Den första, med öfverskrift „Confirmation för Her Hendrich

Kemner på Prästebolett i den Finsche FörsambUngen i Dorpt

samt Willika eng och 100 dal. sölfvvermynt, eller dess wärde i

kopparpenningar åhrligen att bekomma. Datum Stockholm anno

1634 den 25 Augusti." lyder:

„Wij Christina etc. Giöre wetterligitt, att breffvvijsare wår

troo undersåthe och Pastor uthi den Finsche försambhngen uthi

Dorpt, hederlig och wällärd Her Hindrich Martini Kemner haff-

wer Oss i underdånigheet låtit praesentera trenue wår General

Gouverneurs uthi Liffland Her Johan Skyttes breff, uthi hwilka

honom till Pastorat inrymmes ett ödesland Pappenmoise b'' med

twenne bönder Landzi Jako och Eisa Machi; såsom och för det

omak han skall haffwa alt förestå Guarnisonen med Guds Ords

förkunnande och lärande, assigneres alle månader, när löhnin-

garne angå, fempton daler, item till åhrs löön Etthundrade tiugu

daler och een eng Willika b*^ att niutha under Prästebolet Pap-

penmoise, så länge han sig där i tiänsten bruka lålher: Ödmiu-

kehgen bediandes om wår nådige confirmation. Hwilken hans

underdånige begäran wij nådigst ansedt hafwe, och honom så

länge han i samme tiänst brukad warder, detta hans underhåld

således confirmere, att han den engen WiUika med Prästebohlett,

och hvad där under ligger, lijka som här till skall niuthe. Men

hvad Penningarne wijdkommer, så skole dhe honom här effter

uthi ett hundradhe daler, swenski sölffwermynt eller dess wärdhe
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i kopparpenningar åhrligen gifne blifva. Thel hvvar och een etc.

Till yttermera etc."

Den andra är al' loljandc innehall: „Christina etc. WAr

gunst etc. Eliter som, Hendrich Oluflson och Johan Erichsson,

BrelTwisare wår undersåthe och Pastor uthi den Finsche För-

samblingen i Dorpt, Her Hendrich Kemner, halTvver sig hoos

Oss beswaratt, detf han intliet tilldcelnings hemman och Span-

mals underhald, lijka som andra Guarnisons Präster, niuthit hall-

wer; Det ähr fördenskull wår nådige willia och befallning, alt

luvar honom något hdruthinnan kan skee fornär, och han icke

samma villkor niuther, som hans medbroder andre Guarnisons

präster, j honom tå hådhe tilldeelningshemman och spanmåhls

underhald bekomma låthe, så wijdha han sådant med skäl kan

hallwa alt fordra. Gud befallandes etc."

I den tredje åter säges: „Christina etc. Wår Gunst etc.

EfFter som Harald Bengtsson, wij fornimme aff Breffwijsare wår

Undersåthe och Pastor uthi den Finsche Försambhngen i Dorpt,

Her Hendrich Remnero huru som där sammastädes skall wara

store feel på Penningar alt köpa wijn och oblater före; Thet ähr

fördenskull wår willie och befallning, att I till be"* Försambling,

så månge penningar till wijn och oblater inköp förskaffe, som j

warde pröffwandes till den förre assignalion att kunna feela och

behofl' giöras. EUiest beswärer sig och b'^ Her Hendrick, att

endocli han Twenne Sqvadroner med kiörkoliänsten eensammer

måste förestå, haffwer han dock uppå fyra åhrs tijd intet Gom-

miss, som andre Guarnisons Präster, kunnat bekomma; Så emä-

dan wij wele att han icke mindre än andre hans medbrödher

skall bekomma hwad han i så måtto kan wara berättigad till,

dy åhr i lijka måtto wår befallning, att hwar honom någott Com-

niiss kan restera, j honom dhet tillställa och lelTrera låthe." ^

Huruvida de sålunda väckta anspråken sedermera vunnit

gehör, är obekant; men att de åtminstone i hufvudsakliga delar
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icke saknat rättvis grund, tyckes följa deraf, att sedan de för

Sveriges Östersjö Provinser så vigtiga nya inrättningarne, Hof-

rätten och Högskolan, hvilkas personal till stor del utgjordes af

Finnar och Svenskar, fått sitt säte i Dorpt, hade den församling,

hvars vård ålåg finske Pastor derstädes, ofelbart vuxit vida öfver

det antal, till hvilket en Garnison dersammastädes någonsin i

fredstider kunnat behöfvas. Marias kyrkan, i hvilken Tyska för-

samlingen alltsedan Reformationen haft sin Gudstjenst, med un-

dantag af tiden ifrån 1582, då Jesuiterne på Konungens i Polen

befallning der Ongo inrymning, till stadens intagande af Sven-

skarne 1625, hvarefter bemälde Orden blef ifrån Lifland utdrif-

ven, öfverlemnades då till Garnisons församlingen samt anvisa-

des vidare 1633 åt Universitetet och kallades sedermera vanligen

Svenska kyrkan, ehuru der hölls både finsk och svensk Guds-

tjenst. Likväl måtte Finnar och Svenskar i Dorpt, om icke re-

dan tidigare, åtminstone ifrån 1630, hafva utgjort två särskilda

församlingar, med hvar sin Predikant, eller Pastor, utan tvifvel

för det de icke allmänneligen väl förstodo hvarandras språk;

hvartill äfven deraf kan slutas, alt Napiersky uti Beiträge zur

Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland, 1 Heft. sid. 25,

under rubriken Schwedische Prediger 1632—1704 uppgifver „Jo-

hannes Jonas um 1630, Petrus Schonier schwedischer Pastor um

1636, Heinrich Kemner, finnischer Pastor um 1637". Såsom

ett bevis att den sistnämnde först efter det han erhållit ofvan-

berörda förordnande att vara Pastor i Dorpt betraktat sig såsom

stadigare der fästad, än han, i egenskap af Squadrons Inspector

eller Garnisons Predikant och således flyttning ständigt under-

kastad, hvarken der eller annorstädes kunde vänta, må härtill

läggas, att han nu af Slotts Secreteraren i Dorpt Oloff Bengts-

son Gadd köpt en i nämnda stad nedanom Domberget belägen

tomt, hvilken Jesuitiske Presten Pater Olaus tillförene „posside-

rat och innehaft" men Gubernatoren Johan Skytte förraedelst



Itref af d. 28 Sept. 1630 bcmSlde Slotts Secreterare „inrymt

och cIVlcrlAlit", och pA h vilken tomt Kemneu saninio th^, då

här olvau införda Koiif^hgn skrifvdscr J<ro utfärdade, erhöll Drott-

ningens Contirmation ..alldeles som välb'« Her Johan Skyttes der-

oppå giirne brelV förmäler alt nintlia och besillia, och detta all

till wAr ^vijdare ratification wijd vvare angåendhe myndige åhr

och llogeringh." MAhända böra de ifrån denna Confirmation n\\

hemtade orden sA förstås, att ifrågavarande tomt var ämnad att

städse förblifva bostad för finska Pastor i Dorpt; men liärom

står icke någon visshet för mig att fås. Likväl saknas icke hel-

ler bevis af dåvarande Regerings synnerliga bevågenhet för Kem-

NER i frågor om hans alldeles enskilda angelägenheter, enär i

Svenska Riks Registraturet finnes ännu ett bref, allt af samma

dag, (ill ,,Her Åke Ochsenstierna, angåendhe någon orätt, Borg-

mästaie och Råd uthi Wijborgh skole haffwa tillfogadt, med een

tompt honom'' (Kemner) „ähr affhänd worden, med nådig be-

gäran att" derom ransaka och honom sedan behjelpelig vara till

hvad han i så måtto kunde vara berättigad.

Men en annan lid kom, då mannen återfinnes klagande

öfver belackare och afundsmän, genom hvilkas inflytande ett sär-

skildt af Drottningens gunst och nåd beviljadt underhåll blifvit

honom undanhållet, såsom ses af här följande, ifrån Svenska

Riks Arkivets ofvannämnda samhng Tom. Il fol. 185 af Doctor

Waaranen utskrifna bref:

,,Nobilissime Domine Secretarie".

,,Stipendio trienni a Regina dato, tni ni affulsisset mihi fa-

voris serenitas vix fuissem potilns. Itaque post Deum et Magi-

slratnm, tibi biennio acceptum refero. Nec beneficio anni prae-

sentis destitutura usqne adhuc me faisse opinor: Nisi, qai invi-

diara raihi conflarant apad eos, quorura me gratia frui dolebant,

exstitissent. Verum, Deo insontes Osoram laqueis exstricanti,
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Qui praecipue inter alios Nobilissirauni SLellata de Casside *), mei

misertnm, Regiam Majestatem adire, personaai meam commen-

dare, conjagiam sinistre delatum dextre interpretari, meosque co-

natus probabiles comemorare fecit, donec priori me gratiae et be-

neficiam mihi prins oranino restitueret. Jam vero qaid stipen-

dium efllagitanti agendam restat? Quara benevolentiam suppliciter

invocare tuam, ut eandem velat hactenus, in elargiendo Regio

munere, ita posthac singularem mihi promptamque declares. No-

bili S. Dne. Hisce vale et fave".

„Nobiliss. Nomini tno"

„Lejdae 16 Nov. A2. 1649". „devinctissimus S."

„Henrich Mortenson"

„m. p."

Härunder skall vara med annan hand antecknadt: „Anno

1646 20 Oct. fick han H. K. M'« bref lyd. på 300 Dir i 3 åhr

tid." Och utanskriften skall vara denna: „A Monsieur Monsieur

Kempenschöld. h Stockholm".

Nyssberörde anteckning, i förening med Napierskys upp-

gift a. s. „Nicolaus Martin Lavonius, finnischer Pastor um 1647",

föranleder oss ostridigt till antagande att brefskrifvaren icke in-

nehaft Pastors tjensten i Dorpt längre tid, än omkring sexton

år; men orsaken härtill skönjes fika litet som någon utväg gif-

ves till förklaring af de många öfriga, egna, forhållanden brefvet

endast dunkelt antyder. Min första tanke deruppå, att han bhf-

vit med sina två Squadroner utcommenderad till kriget i Tysk-

land, saknar väl icke all sannolikhet, men vinner ingalunda styrka

af nämnda antydning, rörande, ibland annat, författarens husHga

lif. Frågas måste ju här förnämligast, l:o Hvad åsyftar ordet

•) Säkert Stiernhjelm.
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„ Stipendium? Monas derracd något honom tillsvidare tillagdt

nndorliall, kanslit' undei- väntan pft ny ansliillning i allmän tjenst,

(•Hor (Ml undorstiUl fOr något visst ändamål, och hvilkct vai- då

(lotta? 2:o Hvad vill han sHga med „beneficium prius?" Ilvil-

kon Imrtmisl nadogåfva hade han genom sin gynnares bemedling

återfått? Samt 3:o I hvad måtto hade hans ,,conjngium" hlifvit

illa nilydt? Härtill kommer ännn af sig sjelf frågan: var det

hloll under en genomresa som det anförda brefvet skrefs i Lei-

den, eller vistades författaren då der på stadigare fot, och kunde

han varit härtill föranledd hlott af vetgirighet och kärlek isyn-

nerhet till naturvetenskaperne, genom hvilkas flor Universitetet

dorsammaslädes så mycket utmärkt sig? Men svaren på dessa

och alla andra frågor, hvilka med dem kunna stå i sammanhang,

utom don enda, som Kemner i samma bref sjelf besvarat, att

han var eller varit gift, måste jag blifva läsaren skyldig, och

emedan jag icke har flera ledtrådar till bekantskap med mannen,

nödgas jag härmed sluta förevarande, ehuru högst ofullständiga,

skildring af honom. För någon annan, som har både tid och

tillfälle att noggrant genomgå Riks Staterne och andra handhn-

gar för några år efter 1649, i Kongl. Svenska Statskontoret och

Kammarrätten, kan det måhända lyckas att utforska om och

huru länge sedermera det Kemner 1646 förunnade „Stipen-

dium" utföll, hvaraf åter möjeligen kan slutas till åtskilligt annat,

såsom hvilken befattning eller titel han då hade, hvarest han vi-

stades och huru länge han ännu lefde.

För mig återstår numera ej annat, än att uppgifva hvad

jag vet om mannens hittills kända tryckta skrifter, af hvilka jag

dock icke sjelf sett eller haft tillfälle att genomögna flera än den

första och tredje i ordningen, efter tryckningsåren räknadt, så-

som här följer.

I. Sanfärbtoit oå) ^ättmätio|t ©ecnfiuar, (Smoct t^tn logns

ac^ttgc fmäbcffrift, fom ccn ©anff man Petrus Pwvus Rosefonta-r



82

nus bcnämnbt, É^r M.DLX. cfftcr ®(;rij^i törbt), ^affuer aff ixf^t^

fet, ^ä t(;cii toffttgc (Siwea oc^ ©öt()a nation, aff ijbl^ct l;taat oci^

offiDunb, i?t(;gå \M)ii, fyörfl ^å lati|n ffreffuct aff pg^tärbf; man,

S. 9?t. *) ^d; nn ^å tl;et (Smenffa . tungemål, gemcenc @it»ertgcö

9^ij!eö infetjggtarc i\l fioor ni;tta ocf; fcet;agf;, //Ynis/erez-ai aff Hein-

Rico M. Chem. Wiburgo-Carelio. ^r^rft i <Stocf^ofm, Cuw

gratia ^ privilegio S. R. M. 5tff Chr. Reusnero Regio typo-

grapho. É^r CIO ID C VIIIXX. 19 7^ ark S.o.

Frånsidan af denne höks titelblad företer Grefliga Stureska

vapnet i trädsnitt, med ofverskrifl: Infignia Nobilifsmce darifsi-

mceq. Sturorwn Juniorum Profapice legitima, nifi quöd incuriä

fculptoris, Rhinoceros loco enfium fil in ipsa cbjpei area perpe-

räm collocahis, per tranfpofilionem emendandus. Derefter följer

den förut omtalade Dedicationen eller „Förtalet," med Datum

Stockholm tlien XX Sexlilis, Åhr CD 10 CVIIIXX och under-

skrift Heinricus M. Chem. Wiburgo-Carelius, ställdt till „^i)C

(Sble oå) SSältorne .^errar oc^ 5'nigcr ^er ®mantc (Sttorc,

^ä) ^er ©lacö ®tiure ©rcffuat til ®tecf'f;Dlm cd) SSäfleriwijcf,

^til^errar til ^i3rning3f;olm oä) Sluttcgarn, .gierrar tit Ör6o(;ofm.

%x\v 5tnna, (3. (Bxcfnc Mauritz ©tiireå efftcrlåt()ne ®ndia, ®ref=

fuinna til (Stedf;otm cc^ Söäfteri»i|d', ^^rijf^errinna til ^örningjs

]§oIm cc^ Stuttegarn, %x'm tit Oerfco^clm. %xiX) ^(mmcttn, 3.

©refue Mauritz Se^onl^ufuubj efterlåtne ©nfia, ©reffuiuna tit

9^a§lJorg cc^ ©fenäö, fyrij^errinna tit ©räfjnaö oå) Äegte!^ctm.

SDd) '^xw ©fcfca, fiirtc'' SQix ®n?ante ©titjreö etffetige (Semåät,

fcåren ©reffue båtter tit Stafjfcorg cc^ ©fenäö, arffitinge tit ©räffj*

nää 0(^ Äegte^otm, ©reffuinna tit (Stedf^otm cd; 2Bäj^eritjijc6, g-rij*

t;errinna tit .^crningjtjotm cc^ S^uttegarn, %x\vi tit SDerttot;otm."

II. Oratio Eucharistica De artium liberalium prcestaniia,

et gratitudine bejiefacloribus etprceceploribus exhibenda, concinnala

*) JOH. Messenius.
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et (ieclamala ab IIkmiuo M. ('
ii k m m; ko Wiburg.Carelio. In

consessu suorwn Condiscipiilondii. cum cUirissimiis el docdssiimi.s

vir D. Johannes Messenius nobilissimutn sui Gyrimasii sex-

etinio [rcquenluti ocdudevet sacrnrium llobnice VII Culend.

lid. Anno parliifi salutiferi CIJ I) CXIV. Slockholmice. Ex

Mohjbdographia Christophori licusnerl Regii Typographi Anno

M.DC.XIV. 4% ark 4.o.

På titelbladets andra sida finnes en på samma sätt som

den rorutniimnda underskrifven latinsk Dedication S vant o ni

Sture „M(Pcenati sno et Patrono liberalissimo'-'-, Nicol. An-

dre.-e de Furdala „P?'omotori suo hand vidgari^^, Joh. Mes se-

ni o ,^Pr(Eceplori suo et Patrono ad arus^\ Ola o Elim^o „P)i-

mario Pastoriin coetu Holmens. Svec. vigilantissimo^^, et Jacob o

AxiLLi AwuiN „ibidem in Monasterio insulano Cojicionatori

EcclesicB Finnonicce fidelissimo^^. Derefter följa på tre sidor ,.Ag-

gratidationes"' till Författaren på latinsk vers af Sten Bjelke,

^GiD. Girs, Nic. Win.^us, Henr. Teitius och Andr. Petri Grubb

Lincop. Sista bladet innehåller : „Ad Mcecenaies^^ af H. Teitius

och .,//* Zoilum'-' af Auctor. Här vinnes således ur Dedicatio-

nen underrättelse om den ofvauför omtalade Finske Predikantens

förut okända slägt- eller tillnamn, och en annan landsman tycker

jag mig se i namnet Hk>r. Teitius under de bifogade latinska

verserne, nämligen IIenric Mårtensson Teit eller Teet, som

först var Häradshöfding i Dalarne, derefter Assessor i Åbo Hof-

rätt och tillika Bergmästare i Finland, samt sluteligen Assessor

i General-Bergsamtet och derjemte Öfver-Bergmästare i Fahlun,

i hvilken egenskap han d. 20 Mart. 1652 adlades.

III. Parentalia, In obitiim luctuofum åf immaturum, Se-

renifsi?ni, Pntentifsimi, dementifsimiq. Domini Dn. Johannis,

Prindpis Suecice, Gothias, Wandaliceq; Hcereditarii , Ducisq;

OftrogothicB llluftriffimi; Senatoris, Viri admodum illuftris, ata-

uis editi invictifsimis, Dn. Suantonis Stvre, Comitis </e <Stegcs

6



t^ctiii y äöcflcrioiirf, Liheri Bavonis de .§öriunji^f;otm ^'' 'bettes

garn: nec non Domini, de delfcfjö §' SDr6cf;oIm, Eheu ultimi

hceredis, in Iribu illa indyta cV profapia Slin^orwn. mafciiU!

Ex hac mundi (anta hujiis ininmndi pravitate ac improhitale,

tantisq; temporum vitijs, in arcem cBtheream commiyrantis, ca-

diica hopc perquam felici negotiadone in hona coeleflia, Feria

IV. Paschatos, in III. Aprilis incidenteni (Sic!), Anno fahiti-

feras incarnationis ts Aoys M. DC. XVI. commutando; Citjns

eociivias pompa öf apparalii solenni, in cryptam Avi ^ Patnt-

orum. fvoriim, anno illo fatali XVII. Calend. Octobris, in spe

Icetä carnis refurrectione rerinn potientes recondidére; decernen-

tia Indytam. illam Shtrorum familiam, eorumq. fuprema dun-

taxat [adnonun lineamenta, ut &f laudiun prceconia; A diente

pié defundi Comitis, Heikrico Martini Wiburgo-Carelio, Ho-

noris extremi, vadis 'Sf arrhabonis perpelucB gratitudinis ergb

lugubriter Ubsalice inftitula. Excudebat Holmice Chr. Reufnerus,

Anno 1616. 7 ark 4.o.

Denne titel säger icke, såsom ses, när och i hvilken lokal

Parentationen hållits: men vid skriftens genomläsande finner man

deri, hvad tiden vidkommer, d. 16 September ofvannämnde år,

eller dagen efter begrafningeu, uppgifven. Att talaren, som i

början helsat sine åhörare med de allmänna titlarne och epithe-

terne ,,Generofi Domini Barones, Magnifid, Amplifsimi ^ Cla-

rifsinti viri, pictate, dodrinå, virtule åf authoritate prceflantes;

Sf vos cceteri, qui adeflis, nobiUtate, eruditione, morum probitate

däri, diariq; adolefcentes'-'-, sedermera under fortgången vändt

sig till dem med orden Amplifsimi., Magnifid, Clarifsimi, Speda-

biles viri, Domini profefföres Sf prceceplores: tuque tiobilis ^
decoranda Studioforum condo^', skulle ock möjeligen kunna ta-

gas för bevis, att han nppträdt på Universitetets vägnar, om icke

tvifvelsnuil bnrnvida denna sorgefest hade någon egenskap af aka-

demisk hijgtidlighct, uppkomme deraf, att ingen offentelig inbjud-
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ri>- Stk.mus, fonnodfligcn såsom r|)sala Universitols llcctor, med

ett dagen liiriit gifvet, sedermera i Stieii.n.mans liibliolhcca Suio-

(fothica Tom. Il sid. 43—47 omlryckl, lalinslvt IVograin inbjudit

alla den sörjande modrens och enkans kiinslor delande inom lians

domkrets till bivistande af den samma dag skeende liOglidliga he-

grafningen, utan alt deri namnes något om nu ifrågavarande Tal.

Emedan delta Tal är, såsom Warmuoltz, i liihliotheca lli-

storica Sveo-Gothica 13:e del. sid. IGO, suger, .,både märkvär-

digt och sällsynt", tror jag mig göra läsaren en så mycket an-

genämare tjenst derigenom att jag här ännu omständeligare äu

nämnde författare beskrifver delsamma, som det innehåller, ibland

annat, rörande den yngre af de två sista Grefvarne Sture åtskil-

liga underrättelser, hvilka lära forgäfves sökas annorstädes, enär

de saknas äfvcn i den utförliga Historik om ätten, som man har

uti Biocjvaphiskl Lexicon öfver namnkunnuje Svenska Mun 16.e

Bandet. Först bör då märkas, alt jemväl af delta arbetes titel-

blad är baksidan upplagen af Sture vapnet, hvaröfver står: Arma

et Insignia Stiiroinin)^ Comitnm peviUuflrium de (Stcgct;c(ui ^^

SBcflcrmiirf, Liberonim de ^ijmiinnjt^olm ^^ S^utfcgarn Baronum,

Dn. de (Scfcftö <^^ Öi-(ior;o(in, legUlima (Sic!), 7iifi, quod incurid

fcidptoris Wiinoceros [it in fpacium gladiorum coUocatiis: ^ vice

verfa gladij in areolam Rhinocerotis infculpti, quod Lector bene-

volus per trunfpofitionem poierit emendare, och på ena sidan:

Sijmbolon Svantonis: samt på den andra: Tout avec le temps.

Inunder läsas fyra latinska elegiska verser, med öfverskrift: Cy-

giiea Cantio SUAXtonis, Mortis canlata in agone. De tre första

bladen derefter innehålla en, likaledes latinsk, Dedication till Her-

tig Johan af Östergötbland samt elfva hans tromän och (jenare,

ifrån Cancelleren oqh Rådet, Friherre Gabriel Oxenstierna, till

och med Kamreraren Peter Andersfon Egbyrinnenfis samt Se-

kretei-aren J^rik Simonsfon Pani])ineus. Den har Dalum Hohnicc
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ex Musceo meo, die feflo D. Michaelis ArcJiaitgph) qui est XXIX.

Septembris^ Anno paiius faluliferi CIO 10 C XVI. och under-

skriften: Hcnricus Martini Carelius. Sjelfva talet fyller 37 si-

dor, innehållande en genealogisk och historisk framställning af

den med sorgefeslens egenteliga foremål, Grefve Svante Sture,

Hertig Johans fursteliga Råd och Canceller, nu på svärdssidan

utgångna ättens ursj)rung, de till densamma hörande tre Riks-

föreståndarenes förtjensier af fäderneslandet, samt de bedrifter

och dygder, genom hvilka så många af deras efterkommande ut-

märkt sig. Dertill komma sedan på fem sidor två hexametriska

sånger, kallade, den ena: Tlirenodia, In ohitum. prceproperiim

Dn. SVANTONIS STVRE, Comitis de ®tegcf;orm ^ SKciletiöijcf,

Liheri Baronis de ^^öxninQ^ijoUn Sf ZnUe^axn, de. Concinnafa,

^ fefto parenlationis pyJce pliani luguhriler adfixa, å prcefato

cHente Comitis, Heiivrico Martini Carelio; den andra: Epita-

phium, In [epidturam Adinodhm illuftris Sf hellicofifsimi Herois,

Dn. CLAUDII STURE, Comitis Stegeholmenfis ^ Wefterwijcen-

fis, etc. exaratum, ac die tumulationis valvis deluhri prcefixumj

ab Hei.nrico Martini Wyburgo- Carelio, och på sista bladet

ett Homo Memento Mori, öfver en dödskalle, samt nedanför ett

utdrag ur Augustinus de Natura åf gratia, på sjutton rader.

Af den genom stort hjeltemod i flera strider och lifvets

uppoffring för fäderneslandet väl förtjenta hyllning, som här eg-

nas Claes Stures minne, inhcmtas nn att denne, yngste manliga

medlem af den namnkunniga slägten, mycket tidigt, lifvad af sine

tappre förfäders föredöme, trädt i deras fotspår. Hans födelseår

är väl icke uppgifvet, men då man vet att den äldre brödren,

Svante, var född d. 23 Jan. 1587 och deras fader. Riksrådet

Gref Mauritz Sture, afled d. 14 Mart. 1592, inses utan svårig-

het att Claes måtte varit högst omkring 20 år, då han, såsom

talaren säger, efter det Konungen i Danmark brutit Stettinska

fördraget och med krig anfallit Konung Carl IX:c, enhälligt (hvad
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härmed menas förslår jay icke) utvaldes lill Fänrik vid Lil-Hegc-

menlet {in vexilliferiiin cohoiiis prcvloricu Kuanitniler eUgiliir åf

subordinatur], med hvilkel lian i^enasL yick i Tält och der med

sådan ifver deltog i ullallen enjot liendcn, att ingen större fara

gafs, (lon icke han skulle sjelfuianl \uulerkaslat sig. Icke heller

tillät han sig efter återvunnen fred någon hvila, utan begaf sig

sjöledes till Svenska krigshären i Ryssland under Jacoh de la

Gardie, af hvilken han på det mest hedrande och värdiga sätt

emottogs samt fick hefälet öfver en Squadron Hyttare, den han,

alllid sjelf den främste, så oförskräckt och med den framgång

anförde emot Ryssarnes läger och förskansningar, att han utan

tvifvel skulle genom sådaue bedrifter vunnit hka ära som hans

förfäder, om det varit honom forunuadt alt längre lefva. Men

krigslyckan är omskiftande, och den unge hjellen, som stundom

altför djerft inlät sig i drabbning med lienderne, blef då två gån-

ger vid särskilda tillfällen svårt sårad af deras skott, isynnerhet

deraf att en blykula gått igenom ryggraden; hvarefter han, så

bräcklig och försvagad, att käppen knappt gaf honom erforder-

ligt stöd, nödgades återvända till hemmet och der förblef stän-

digt sängliggande, intill dess genom kirurgisk hjelp och många-

handa invärtes läkemedels bruk så mycket krafter bhfvit samlade,

att han kunde företaga en resa till Tyskland, för att under der-

varande erfarne läkares vård söka bot för fortfarande lidanden

och helsans fullständiga återställande. Innan fulla två månader

bUfvit derstädes tillbragte, försvan dock allt hopp härom, då den

sjuke i Holsteinska staden OIdesloh d. 14 Januarii 1616 uppgaf

andan. Här hafve vi således en källa till ny rättelse af det i

förut åberopade del af Biographiskt Lexicon sid. 171, i afseende

å rättande af så väl Rosenhanes som Percsgskölds olika upp-

gifter om Claes Stures dödsår intagna bref ifrån hans moder

till Gref Axel Oxenstjerna, hvaruti säges att nämnde son afsom-

nat d. 20 Februarii. Att hans lik icke förrän under sednare
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hälften af sommaren hemtats ifrån dödsorten kan ock slutas af

Chemneri berättelse, att det blifvit d. 2 Sept. jordadt i fadrens

graf (funus in farcophagum fui parenlis contumidalus), förmo-

deligen ett till familiens friherrliga stamgods Ilurningsholm hö-

rande grafchor uti Mörkö sockens kyrka.

I ofvanför uppgifna Epitaphium namnes stormningen af Bro-

nitz (d. 14 Jul. 1614) såsom ett af de tillfällen, vid hvilka den

unge Grefven blifvit träffad af fiendens skott, och livilket del an-

dra varit utvisa WmEKiNuis ord i Konung Guftaff Adolphs lU-

ftoria sid. 249: „Den tid Jefper Anderfon (Kruns) drog ifrån

Ladoga vp til Nougården, fände han ett Partij til ett Stackeet

ther någre Ryffar figli inqwarterat hade, men Greff Clas Swan-

tefon bleff ther illa fkuten". Huru orätt Rosenhane förstått

dessa ord, ser man af uppgiften i Svea Rikes Konimga-Längd

sid. 44 alt Claes Sture stupade under Ryska fälttåget 1614, och

med så mycket större förvåning läser man derföre på samma

arbetes 94:e sida, att denne Grefve såsom Ryttmästare bivistade

Ryska kriget 1613, 1614 och deruppå gjorde en utrikes resa,

under hvilken han afgick med döden i Alvensleben d. 16 Jan.

1616. Skiljaktigheten imellan denna och Chemneri berättelse kan

likväl möjeligen hvad dödsdagen angår härröra endast af skrif-

eller tryckfel i ettdera arbetet, genom förvexling af Romerska ta-

len XIV och XVI, och huru så långt ifrån hvarandra belägna or-

ter, som Alvensleben och Oldesloh, härvid kunnat komma i fråga

låter äfven förklara sig, genom antagande att resan, hvars ända-

mål Rosenhane, såsom hans ord uppenbarligen röja, icke haft

sig bekant, först blifvit sträckt ett stycke inn i Tyskland, söder-

ut, åtminstone till Alvensleben, hvarifrån patienten dock nödgats

så att säga döende och kanske redan för död ansedd återvända.

Hvad sedan ofvanbemälda af Grefvinnan Sture uppgifna Datum

för dödsfallet vidkommer, synes mig sannolikt att äfven det får

tillskrifvas bristande uppmärksamhet på egenheten i Romarenes
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Calcmlariiim, att iintlor en del af livarje m/inad rJikna och be-

iiäinna dagarnc i oi>i\iind ordnini,' vWev don foljandcs fOrsla dag,

emedan undorrältelsen om dödslallet fOrmodeligcn varit skrifvcn

l»a Latin, såsom den tiden allmännast brukadt språk vid href-

vexliny imellan bildadl folk af olika tungomål, och d. 14 Janua-

rii således hette Calendaruni Februarii XIX, som lätteligen kunde

förblandas med XX. For öfrigt lärer Grefvinnans tillika fram-

ställda begäran om rccommendalion till bifall på medföljande Snp-

plik bos Rongl. 31ajestät, att räntan af Asbeda socken i Småland,

bvilkon var hennes son Claes d. 25 eller 27 *) Febr. 1615 för-

länad, måtte få hela hans dödsår behållas, for alt användas vid

bkets flyttning hem till landet och begrafningen, kunna anses for

en af orsakeinie dertill, alt härmed dröjdes så länge, som ofvau-

for anmärktes, ehuru hon, som innehade det rikt doterade Gref-

skapet Stegcholm och Weslervik, ingalunda bebofde sådant bidrag

till de förefallande kostuadernes bestridande, om än den aflidnes

<|varlåtenskap icke skulle varit tillräckelig. Men Widekimu säger

vidare på anförda ställe: „Den war den fidfte aff SUirerna Man-

linien, tå en vng Herre, och fölgde Herr Carl Carlfon Gylden-

hielm, fom tå vlliur tbet Pohlnifka fangelfe nyligen till Kongl.

Mayft. kommen var". Den sidste af Grefvarne Sture kunde väl

ock den här i fråga varande kallas, då han var den yngste af

dem alla och härmed icke är sagdt alt ätten på svärdssidan med

honom utgått, såsom Sivers finnes hafva trott, hvilken i Wefler-

icilis Stads Hiftovia och Befkrifning sid. 301 not. 471 altså

utan skäl lägger nyssnämnde författare detta till last, med del-

samma han sjelf orätt uppgifver d. 13 April såsom Svante Stu-

res dödsdag och att denne begrofs 1617. Deremot saknar til-

lägget, alt den unge mannen följde med Gyldenhjelm otvifvelag-

tigt all grund, om dermed menas annat, än att han i fält åt-

*) Det förra Datum stär pä förut uppgifna slällel i Biographiskt Le-

xicon och det sediiaie i Dela Gardisha Archivet Xl:c del. sid. 5.
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följde denne befälhafvare, hvilken mening jag gerna ville satta i

fråga, om icke de tydligare orden „\var kommen ifrån Påland

medh H. Carl Carlfon" äfven stode att läsas i Thet Swenfka i

Ryfdand lijo åhrs Krijgz Hifloria sid. 611.

IV. TabulcB XII cum duabus Spheericis figuris, ad Cy-

clum Solarem: lifteram DominioAdem : Aiireinn Numenim: Mensium

qiiorumlihcl certum mimerum et ordinem: diesque festos, secundum

quatiior arliculos digilorum, inqidrendos, plurinmm Tyronibus cera

in Musarum castris merentibus, conducentes. Ubi qiioque ratio

scribendi seu res gestas per Calendas, Nonas el Idus, juxta ve-

terem consuetudinem, notandi, evidenler demonstratur ab Hein-

Rico Martini Wiburgo-Carelio. Holmice. Pvcelo Reusneriano

Amio CIJIOCXIX. 6 ark 4.o.

På frånsidan af titelbladet för detta arbete, det enda, som

gifvit mig anledning att räkna författaren ibland dem, om hvilka

jag borde bär tala, börjas en jemväl andra bladet upptagande

latinsk Dedication till Laur. Skyttes söner Haquino et Benedi-

cto samt darisfimorum etc. virornm Olai Nicolai ra. fl. söner,

till ett antal af 28 ynglingar, hvilka generosis et bonce indolis

ftudiosis tironibus författaren, som kallar sig deras Amaniisfi-

mus Heinricus Carelius, önskar salutem. et prosperum m
studiis progressum, bvaraf torde få slutas att han dessförinnan

haft deras enskilda undervisning sig anförtrodd. Derefter följa

de i titeln uppgifna tolf tabellerne, upptagande ett blad för hvarje

månad, och sist deras Ufus.

V. Slrummo ®lagf), U^^jå ®un«; 9??iin^ (Btan^, De fuga-

citate vitce humana;, ^wax cfftcr en @ub(;fruc{;tig^ ÄritgäsSJian,

(Stnö Scfftwcrncö Äort(;cct cd) g-(^c{;tugf;a ^iipitanbranbct, \jäx

xitiji %icnt>t Sanb, tSIanb få mångc ^artigl^ecter, fom 'i)\vat ui^i

fweffttet, @ub(;cligcn fcctraci^ta cåj fccgrunba ffaft. 5(ttom S^rifinom

til Öärtom, Sröfl oå) %cxnianuu^, Tlcn ^tootfcrbigom til SBai?

»ting, i tib^ aff S^nbencö b|u)ja @^ttja, cd; Säferf;ctcniKé ^åvba
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SömiMJ att iiVMvarfiia: ^tiiU cd) f>iffit aff TIei>rico Martini

Kem>eii, Inspcctore duinn Sqiiadronum. ^iUjx cfftct G^rifli Söörb,

Vall Pupa fons sCeLerVm! sathance CharhsiMa pruLcs! CVr

ChrlslÉ tVrbas ense fVrcnte ne Cas!

Esa. 2L v. II et seqq.

9}iin xo\\\x lil miijri uthaff ^civl 9Bc(^tare, \)\vabb tiib^er SJJattcn?

fficittavcii fixiatar: lå moraoneu än fommcr, [a [tati tbct än tå njata SJiatt:

Om i än frågfic, få ffole j liifwäl ii^cn tomma oAj äter fvåtjlia.

Iliija; Livoninn, Excudebat Cerhardus Schröder, Tltii) QIutf^otÄ ittåp

nat, ajino M.UC.XXIX. 11 ark 4.0.

Likasom Declicalionen af nästforut iippgifne skrift börjas

liiir på litelbladels andra sida en Epistola Dedicaloria på Sven-

ska lill Axel Oxensljerna, Gustaf Horn, Anders Ericson lill Ro-

nvd<«'r och Sjöberg, Eric Andersson lill Sotiniemi och Räisela,

Krigs Commissarie, och Geoig Jacobson lill Hulljestad, Ståthål-

lare på Riga, hvarefter följer en latinsk helsning Candido Leclori,

hvilka tillsammans fylla 5 Va '^l*'^'- Hiifvudskriflen är en Predi-

kan, Om Menniskionncs Liifs vselheet och snelhet.

VI. Conrio Tlirenodica '^i)ct är: (Sn Ä(agf;o?^rcbican, utij^

öffiicr t^cn 65ubtifnicf;ti3(;c, Stcormcd;ti3C;c cd) Scg(;erfäKe .gjjdtené

c^ .gicrrcné, ^ctr Glstavi Adolphi mcbf; ©ubj ^ått)e, (Sitjcs

rigeö, ©öt^cö o^ SSenbcé Äonungj, (Stocr g-iirfleö Ht g'inlanb,

r^crtigcö uti)i (5flf;Ianb cd) Garden, ..^crrcö utf;i :3»gcrmanncfanb

etc. atteö iräraö Jiåbigfle .^»erraö cd; Äonmtngö, Ofijrmob(;e(tga

©ijbfi, fom »nbcr Qni^n i ^i;[f(anb, utr;i en Hobig^ (3(ac£;tning

titt bijbj ffiitteu tieff; Anno purtus saluliferi: ReX SVeonUM

CcBsVsl salis est, LaVs beLLICa vtvil: VirtVle Is VlCit: to-

tVs iaCel orbis Vbl Vis. ^^åtten iit^ff IIeinrico Martini

K EM NER, Presidii Dorpatensis Pastore. '^t\)dt Dorpaii Livo-

num 5(ff Jacobo Pistorio, Anno CIO lOCXXXIV. 11 V2 ai'k 4.o.

Denna Predikan, hvars ämne är: Om objdno emoot ordent-

lig Öffwerheet och thess straff och werkati, skall vara hållen vid
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både Högmesso- och Aftonsångs Giidstjensten i Dorpl d. 6 Nov,

1633, då klagodag i hela Sveriges rike högtidligen begicks. Den

föregås af en på frånsidan af titelbladet börjad och på de tre

nästföljande bladen fortsatt Epistola dedkatoria, om h vilken re-

dan ofvanför är berättadt vid frågan om författarens befordran

till Pastor i Dorpt. Derefter komma på 1 ^/^ blad ett Benevolo

Lectori på Latin och en kort latinsk vers In obitum Gustavi

Adolphi af Theologiae Professoren Georg Mäncelius, samt till

slut Palladium in obilum R. GusLavi Adolphi ab Aulhore erectwn.

Sedan det genom en tillfällighet, ehuru icke nog tidigt för

att kunna ibland öfriga tilläggen till första Stycket i vederbörlig

ordning ingå, kommit till min kunskap, att uti en af Domkapitlet

i Åbo d. 21 October 1752 infordrad och d. 16 Febr. 1753 da-

terad Relation om Ekenäs, af Kapellanen och Ppcdagogen derstä-

des Sigfrid Ingman, skall i femte punkten vara uppgifvet, att i

kyrkan fans en Bibel, i hvilken Sigfrid us Aronus Forsius

år 1619, då varande Kyrkoherde i staden, skrifvit sitt namn, fin-

ner jag mig skyldig att här meddela läsaren denna uppgift, oak-

tadt bemälda namnteckning icke mera är i behåll, efter det Bi-

beln, som nu skall sakna titelbladet och några andra blad, blifvit

å uyo inbunden, och jag följakteligen icke kunnat få ifrån orten

begärda upplysningar om åtskilligt, hvaraf möj eligen kunde med

full visshet slutas, att Forsius redan 1619 varit Kyrkoherde i

Ekenäs, hvilket jag i berättelsen om hans befordran dertill, för-

sta Stycket sidorne 65 och 66, nödgats lemna oafgjordt,
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